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Voorwoord
Het boek 'Molens van Edam' laat zien dat er in
en om deze stad in het verleden niet minder
dan 33 molens hebben gestaan. Van al deze
bouwwerken is vrijwel niets meer over.
Daarom prijst de Vereniging Oud Edam zich
gelukkig dat zij in haar Historische Reeks een
boek kan presenteren dat al deze werkpaarden
uit het verleden de revue laat passeren. Drs
D.M. Bunskoeke, deskundige op het gebied
van molens in Nederland en lid van de werk
groep Historisch Onderzoek van Oud Edam,
legt in dit werk uitvoerig de geschiedenis van
de Edamse molens vast en beschrijft daarmee

tegelijkertijd een stukje sociaal-economische
historie van onze stad. Daardoor is dit boek een
unieke geschiedschrijving geworden.
Hierbij wil ik namens de Vereniging Oud Edam
grote erkentelijkheid betuigen aan de auteur
voor zijn nauwgezet speurwerk en leesbare
weergave van zijn bevindingen. De lezer wens
ik veel lees- en kijkplezier toe met deze tweede
uitgave in de Historische Reeks.
H.A. van Alderwegen
voorzitter Vereniging Oud Edam

Inleiding
In deze publicatie gaat het voornamelijk over
de zogenoemde bedrijfsmolens, die in diverse
takken van nijverheid voor de aandrijving van
werktuigen en machines zorgden. Hoewel uit
eindelijk vrijwel al de bedrijfsmolens zich bui
ten de stadswal bevonden, bleek dat ze econo
misch met de stad verbonden waren. Treffend is
in dat verband de inspectie van burgemeesters
en vroedschappen op 27 februari 1644 van 'eettige wintmeulens, dienende tot houtsagen ende lackenen te vullen, omtrent dese stede staende', waar
men belastingen op wilde gaan heffen. Zonder
de nabijheid van de stad hadden vele molens
ook geen bestaansgrond.
Uiteraard waren zaagmolens voor Edam essen
tieel, omdat juist hier veel behoefte aan gezaagd
hout bestond vanwege de scheepsbouw. Hout
was ook nodig voor huizenbouw en zelfs
wegen werden ermee verhard, zoals de Gras
dijk naar Middelie in 1649. Om die reden is er in
het bijzonder aan zaagmolens aandacht ge
schonken en minder aan de overige molenbedrijven.
Naast bedrijfsmolens waren er ook verschillen
de watermolens, die het polderpeil onder con
trole hielden. Ze zijn summier behandeld,
omdat de waterbeheersing in en rond Edam een
zeer ruim onderwerp is dat een afzonderlijke
bestudering noodzakelijk maakt. Verder waren
er molens die niet op windkracht maar op paar
denkracht werkten. Ook deze molens, soms met
moeite te localiseren, worden slechts kort be
handeld. Ze passen ook beter bij aparte be
schrijving van de totale ambachtsnijverheid
binnen de stadswal.
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Dit boek geeft een zo volledige mogelijke be
schrijving van alle molens van Edam op basis
van de verzamelde gegevens over hun levens
loop, standplaatsen en eigenaars. De primaire
vraagstelling was dan ook daarop gericht. Dat
deze beperkte beschrijving zelfs in het kleine
Edam veel stof tot vertellen opleverde is eens te
meer een bewijs van de rijkdom van de be
waard gebleven archieven.
Uiteraard zijn er enkele aspecten van de molen
historie van Edam niet belicht. Zo is bijvoor
beeld de economische context vrijwel onbespro
ken gebleven. Ook de rol van het stadsbestuur
en de (kleine) groep gegoede inwoners bleef on
derbelicht. Dat kon helaas niet anders, gezien
de beschikbare tijd en publicatieruimte voor dit
onderzoek. Met de gevonden gegevens kan
evenwel in een ander verband wellicht nog
eens een nadere studie worden opgezet. Om die
reden is dan ook een index op de voornaamste
zaken en alle persoonsnamen toegevoegd.
Graag wil ik mevrouw C. Boschma en de heren
J. Molenaar en H. Rijswijk dank zeggen voor
het beschikbaar stellen van het door hen al ver
zamelde en deels ook gepubliceerde materiaal.
Het vormde een goed uitgangspunt voor het
onderzoek dat resulteerde in deze publicatie.

D.M. Bunskoeke
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1.1 Molentypen
windmolen werd voor het eerst toe
gepast voor het malen van graan. Van
ouds had men granen vermalen door
deze tussen twee stenen te wrijven. Dit gebeur
de met de hand en nadat de molenstenen zich
meer ontwikkeld hadden kwam hiervoor de
handmolen of queern in gebruik. Aan het einde
van de twaalfde eeuw slaagde men er voor het
eerst in om molenstenen op windkracht aan te
drijven. Rond 1180 verschenen er verschillende
korenmolens in Frankrijk, Engeland en Vlaan
deren. Als oorsprong kan wellicht het laatste
gebied worden aangewezen.
Vanuit Frans- en Belgisch Vlaanderen ver
spreidde de nieuwe vinding zich ook naar het
noorden en in 1220 bestond er een korenmolen
in Willemskerke, tegenwoordig in Nederland
gelegen (Zeeland). Ook in het huidige Limburg
(Merum, 1240), Zuid-Holland (Langerak, 1253)

en Noord-Brabant (Alem, 1257) kennen we
windmolens uit de eerste helft van de dertiende
eeuw. Elders in Europa zijn er vermeldingen in
Keulen (1222), Sleeswijk-Holstein (1234), Italië
(1237), Griekenland (1239) en Denemarken
(1259).
De oudste molens konden waarschijnlijk slechts
met moeite naar de windrichting worden ge
draaid (het kruien). Ze hadden een lichte houten
constructie. Uit deze oervorm heeft zich de hui
dige standerdmolen ontwikkeld. Bij dit type kan
een molenhuis, dat op een vaste stander rust,
met een zogenaamd kruiwerk in alle richtingen
naar de wind worden gedraaid. De stander van
de eerste molens was aanvankelijk in de grond
verzonken, maar later werd deze meer boven
gronds geplaatst zodat de molen groter was en
een betere windvang kreeg. Het graan moest
dan wel omhoog worden gebracht, maar door
de vinding van een takelinrichting op wind
kracht (het luiwerk) werd dat eenvoudiger.

1. Eenhedendaagsvoorbeeldvan eenstanderdmolen.
Dezewerdbij de reconstructievan de vestingBourtange
in Groningenweerop de omwallinggeplaatst(foto1998).

In streken waar de gesteldheid van de bodem
dat toeliet werd een ander, stenen molentype
ontwikkeld: de torenmolen. Het vaste molen
huis, een stenen toren, kon men zo hoog optrek
ken als noodzakelijk was. Om ook bij wisselen
de windrichtingen te kunnen werken werd de
kap op die toren (waarin de wieken staken) van
binnenuit draaibaar gemaakt. In deze vorm
raakte de torenmolen, ontstaan in het gebied
langs de Rijn, ook in Holland bekend en reeds
in 1382 werd er een in Geervliet gebouwd.
In de vijftiende eeuw ontstond er een verwant
type bovenkruier, waarbij de draaibare kap op
een (veelhoekig) houten molenhuis was ge
plaatst. Een stenen molen was veelal te zwaar
voor de zachte bodem in Holland en de houten
variant kon dan uitkomst bieden. Omdat de
aandrijfkracht naar de grond werd overge
bracht, konden deze molens ook gebruikt wor
den voor bemalingsdoeleinden. Heer Floris van
Alkemade testte in 1407 bij Alkmaar het proto
type van deze poldermolen. In de loop van de
vijftiende eeuw verrezen er overal in Holland
dergelijke poldermolens:
bij Zoeterwoude
(1408), bij Schipluiden (1411, ook korenmolen in
1413), bij Overschie (1434), bij Schoorl en op IJs-

De
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Vlaming Lief Andriesz van Moerbeke (1573)
van buitenaf te draaien, was na 1600 het meest
toegepaste molentype.

2. De torenmolenkomtnu allen nog in het oostenvan
ons land voor.Net overdegrens staat dit hogeexemplaar
in het plaatsjeWerth(westelijkvan Bocholt).Viade zoge
naamdestellingkan menop die hoogtezeilenvoorde wie
kenleggenomeenbeterwindvangte hebben(foto1990).

1.2 Windnijverheid
Het gebruik van windkracht betekende in het
laatste kwart van de zestiende eeuw een door
braak voor de ontwikkeling van de nijverheid
in de Nederlanden. In de strijd tegen de Span
jaarden emancipeerden de noordelijke gewesten
zich na 1588 ook op economisch terrein, ge
steund door de toevloed van immigranten uit
de Zuidelijke Nederlanden. De samenbundeling
van kennis, ervaring, geld en actieve overheids
steun maakten het mogelijk dat de veelal op de
lokale markt gerichte nijverheid haar vleugels
uitsloeg en ging produceren voor een veel grote
re markt. De Staten, als hoogste overheid in een
gewest, beschermden vele nieuwe initiatieven
middels zogenaamde octrooien. Daarin werd
aan degene die een nieuwe productiewijze
wilde toepassen het alleenrecht voor een be
perkte periode gegund. Op die manier kon een
ondernemer zonder risico zijn vinding op bruik
baarheid testen en werd het ontwikkelen van
nieuwe toepassingen gestimuleerd. De ruimte
voor de ontplooiing van de nijverheid was ver
der te danken aan de groei van de afzetmarkt en
de beschikbaarheid van voldoende kapitaal.

selmonde (1438), bij De Lier (1445), bij Rijswijk
(1446) en bij Enkhuizen (1452). Uit deze van
binnenuit te kruien, veelhoekige molens ont
stond later de achtkante binnenkruier, die nu
nog veel voorkomt als poldermolen in NoordHolland. Met behulp van dit molentype werden
de droogmakerijen (Beemster, Purmer, Scher
mer, etc) drooggemalen.
In de vijftiende eeuw ontstond er nog een ander
type: de wipmolen. Deze berustte op hetzelfde
principe als de standerdmolen, maar kende een
holle as in de stander. Door deze as heen kon de
beweging eveneens worden overgebracht naar
de grond, zonder dat het molenhuis aan draai
baarheid inboette. De wipmolen was speciaal
ontwikkeld voor het opmalen van water. Ook
voor het malen van graan en andere functies is
de wipmolen echter in gebruik geweest, al werd
de achtkante bovenkruier veel populairder. De
bovenkruier, wellicht sinds een vinding van de

Binnen betrekkelijk korte tijd werden er rond
1600 in Holland verschillende nieuwe toepas
singen van de windkracht geregistreerd. De na
tuurlijke geschiktheid van het vlakke terrein,
gevoegd bij andere factoren, maakten dat vele
toepassingen levensvatbaar waren. De windnij
verheid had een soort van pre-industriële revo
lutie tot gevolg, die vooral tijdens het Twaalfja
rig Bestand (1609-1621) op gang kwam. Waren
de koren- en poldermolens ook daarvoor al vrij
algemeen in gebruik, nu ontstonden overal
windmolens die ook voor andere doeleinden
werden gebruikt. Het gebied langs de Zaan, om
meer redenen uitermate geschikt voor allerlei
takken van windnijverheid, werd tot een soort
Ruhrgebiet in wat men weldra de Gouden Eeuw
zou gaan noemen. Het krioelde er van de wind
molens, die met honderden tegelijk werkten
voor een zeer groot afzetgebied.
De windnijverheid vormde een zeer belangrijke
peiler onder de Hollandse economie. Met mo-
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lens kon op grotere schaal worden geprodu
ceerd, zodat niet alleen de groeiende bevolking
maar ook de handel daarvan kon profiteren. Bo
vendien konden molens grote meren droogmalen, waardoor er meer landbouwgrond beschik
baar kwam en het verdwijnen van land een halt
werd toegeroepen. Overal waar men voorheen
op hand- of dierkracht was aangewezen tracht
te men nu de windkracht te benutten. In het
buitenland keek men met afgunst naar de wel
vaart van De Republiek en veelvuldig trachtte
men het zestiende-eeuwse poldermodel over te
nemen, met molens en al. Sinds die tijd waren
windmolens in de beeldvorming mede daar
door onlosmakelijk met ons land verbonden.
1.3 Zaagmolens
Voor het ontwikkelen van de houthandel is het
van enorm belang geweest dat het mogelijk
werd om op grote schaal hout te zagen. De Uitgeester timmerman Cornelis Cornelisz was de
uitvinder van de zaagmolen die dat mogelijk
maakte. Zijn octrooi, dat op 15 december 1593
door de Staten van Holland voor twaalf jaar
werd verleend, betekende het begin van de ont
wikkelingen op dit terrein.
De onder het octrooi van Cornelis Cornelisz op
gerichte zaagmolens hoefden geen windrecht
aan de Staten te betalen. Zonder deze registratie
is het moeilijk te volgen waar ze verrezen. In elk
geval zullen bij Alkmaar en rond Zaandam en
kele van dergelijke molens zijn opgericht in de
decennia na 1593. Op 6 december 1597 wist
Cornelis bovendien voor tien jaar octrooi te ver
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krijgen voor de in zijn molens gebruikte krukas
voor alle andere toepassingen. Ondertussen
waren er door de Staten nog meer octrooien
voor zaagmolens verleend, maar de techniek
van de molens in Dordrecht (1594), Hoorn
(1595) en Zaandam (1601) kreeg geen navol
gingHet octrooi uit 1597 werd in 1607 nog eens ver
lengd tot 1610 en alleen in Hoorn en Haarlem
mochten in 1607 zaagmolens buiten dat octrooi
om worden gesticht. Na 1610 moest tenslotte
ook voor het stichten van de zaagmolens vol
gens het principe van de inmiddels overleden
Cornelis Cornelisz windrecht worden betaald.
Kennelijk waren er zoveel aanvragen, dat de
Staten deze inkomstenbron niet langer wilden
missen. Daarmee is het succes van de zaagmo
len aangetoond.
De molen die door Dirck Zijbrantsz uit Zaan
dam werd gesticht in Zaandijk (windbrief 16
juni 1614) staat te boek als de eerste zaagmolen
van het type bovenkruier. Tot die tijd waren de
zaagmolens van een ander, wellicht van de
middeleeuwse standerdmolen afgeleide type
geweest: de paltrokmolen. In tegenstelling tot
de bovenkruier, waarbij men alleen de kap naar
de wind draaide, moest bij de paltrok het gehe
le molenlichaam worden gedraaid. Om die
reden kon men de overdekte werkruimte bene
den zonder problemen uitbreiden bij de boven
kruier. Toch zijn beide molentypen altijd naast
elkaar blijven bestaan.
Na 1615, in een gunstige conjunctuur, werden
er in korte tijd veel zaagmolens gebouwd, aan-

3. De paltrokwerd
met namein de
Zaanstreekveeltoe
gepast.Er resterener
nu nog twee,waar
van eenaan de
ZaanscheSchans.
Naast dezemolen,
"de Gekroonde
Poelenburg"
genaamd,zijn verder
naar linksverfmolen
"deKat" en oliemo
len "deZoeker"te
zien (foto1992).
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vankelijk nog alleen in Holland benoorden het
IJ. Allengs verrezen ze ook in de andere delen
van de Republiek, bijvoorbeeld in Harlingen
(1616), Arnhem (1618), Rotterdam
(1620),
Utrecht (1626), Groningen (1628), Amsterdam
(1630), Middelburg (1631) en Leiden (1632). De
tegenwerking die er in sommige steden, met
Amsterdam voorop, was geweest van de hout
zagersgilden, die het handwerk zagen verdwij
nen, was reeds voor het midden van de zeven
tiende eeuw overal gebroken. De zaagmolen
had toen een vaste plaats verworven bij leve
ranties aan de hout- en scheepsbouw.
Tot in het midden van de negentiende eeuw
bleef de windzagerij van groot belang. De
komst van machinale zagerijen vormde daarna
steeds meer een bedreiging voor de molens.
Niet alleen waren de zagerijen onafhankelijk
van de wind, maar bovendien hadden zij een
grotere capaciteit. Binnen vijftig jaar had de
windkracht afgedaan in de houtzagerij en kon
den alleen kleinschalige bedrijven het zich nog
permitteren om een zaagmolen te exploiteren.
De toenemende vraag naar andere bouwmate
rialen, bijvoorbeeld staal en beton, versnelde
het proces van teruggang. Tegen het midden
van de twintigste eeuw waren vrijwel alle zaag
molens in ons land verdwenen. Alleen uit oog
punt van monumentenzorg zijn er enkele be
waard gebleven, zoals de paltrokmolen 'de
Gekroonde Poelenburg' aan de Zaanse Schans.
1.4 Oliemolens
Het olieslagersbedrijf was al een oud bedrijf in
de Nederlanden. In Amsterdam was het in de
Middeleeuwen een van de belangrijkste takken
van nijverheid, evenals in het oosten van het
land. Gebruikte men vanouds stromend water
als aandrijfkracht, reeds in de late Middeleeu
wen werden in Vlaanderen standerdmolens in
gericht voor het slaan van olie.
De eerste oliemolens van een nieuwer type ver
rezen in Friesland. Bij Harlingen en Leeuwar
den werden in 1566 in totaal drie oliemolens ge
bouwd die van het type wipmolen waren. In
Alkmaar werd in 1582 een oliemolen opgericht,
maar dat was nog een standerdmolen. Wellicht
was de acht jaar later in die stad gebouwde olie
molen wel van een nieuwer type. In Amster
dam stonden er in 1594 twee en werd er in 1598
nog een bijgebouwd.

4. De wipmolenkomtin de provincieZuid-Hollandnog
veelvoor.Bij Kinderdijkstaat "de Blokker"meteenopen
schepradvoorde bemalingvan de poldererachter(foto
1978).

In 1597 trad er een grote verandering op in deze
bedrijfstak. De tot dan toe gebruikelijke stam
pers voor het slaan van olie uit zaden werden
toen voor het eerst in een windmolen vervangen
door een zogenaamde kollergang. Deze bestaat
uit een horizontaal stenen loopvlak, waarover
twee zware, aan elkaar bevestigde molenstenen
ronddraaien om de zaden uit te persen. Deze
uitvinding werd gedaan door Cornelis Corne
lisz uit Uitgeest en was van enorm belang voor
de ontwikkeling van het olieslagersbedrijf.
De eerste oliemolen van het type bovenkruier
werd -naar zijn zeggen- door Jan Adriaensz
Leeghwater bij De Rijp opgericht en toen men
ook de vinding van Cornelis Cornelisz in dat
type ging toepassen breidde hun aantal zich
enorm uit.
De Zaanstreek was het centrum van het oliesla
gersbedrijf. Hier stonden in 1731 in totaal 140
oliemolens. Dit grote aantal oliemolens hangt
duidelijk samen met enkele plaatselijke factoren.
De bevolkingsgroei in Holland veroorzaakte een
toenemende vraag naar olie. Door de nabijheid
van droogmakerijen, waar veel oliehoudende
zaden (zoals koolzaad) groeiden, was de aan
voer van grondstoffen eenvoudig. Bij de meer
9
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dan evenredige stijging van de vraag naar ver
lichting en zeep, met name in de steden, moest
de productie van olie enorm worden opge
voerd. De bij de productie van de olie (als
grondstof) resterende koeken vonden gretig af
trek als veevoer in de omringende veeteeltgebieden.
1.5 Volmolens en meer
Een heel specifieke toepassing van de wind
energie was het vollen van wollen weefsels. Dit
proces hield in dat een bijtende vloeistof en
eventueel een soort klei (volaarde) toegevoegd
werden, waarna deze door stampen in het
laken werden geperst. Dan volgde wassen met
water en zeep en daarna werd het laken te dr
ogen gelegd. Door het wassen, krimpen en ver
vilten werd de stof schoner en sterker, terwijl
ook de isolerende werking beter werd. Het pro
ces van het vollen vond in de Middeleeuwen in
ons land met hand- of voetkracht plaats. Later
werden ook rosmolens (Maastricht, 1264) en
waterradmolens (Oosterbeek, 1392) als aandrijfkracht in gebruik genomen.
De wind volmolen kwam pas later. In 1596 werd
er bij Alkmaar een opgericht door Maerten Pietersz van der Ameyde. Een jaar eerder had hij
voor vijftien jaar het alleenrecht voor een derge
lijke molen van de Staten gekregen om hem te
steunen bij deze onderneming. Het bedrijf bleek
levensvatbaar en ook de tegenwerking van het
voetvollersgilde in de stad kon worden over
wonnen. Maerten liet waarschijnlijk in het zelf
de jaar tevens een molen bouwen in Utrecht.
De stad Leiden, door de immigratie vanuit de
Zuidelijke Nederlanden een centrum van laken
nijverheid, zal reeds voor 1600 een wind volmo
len hebben gekend. Door de bloei van deze be
drijfstak waren er in deze stad de meeste
volmolens van Holland actief. Toen men in 1608
aan de Zaan (dus op het platteland) een volmo
len wilde stichten, kreeg het stadsbestuur van
Leiden het voor elkaar dat dit door de Staten
werd verboden. Als argument werd aange
voerd, dat dergelijke molens alleen bij steden
dienden te worden gebouwd. De potentiële
bouwer kreeg daarom een stuk land bij Alk
maar toegewezen en ontving als tegemoetko
ming vrijstelling van schutterij en wacht.
Ook het machtige Amsterdam telde in de laken
handel mee. Er waren verschillende volmolens
actief, zoals de in 1614 gebouwde molen op het
10

Passeerdersbolwerk. Verder kwamen er derge
lijke molens voor in Delft (1633), Utrecht (1635)
en Gorinchem (1641), om maar enkele steden te
noemen. Toch kwamen ze allengs ook op het
platteland voor. Alleen al in 1639 werden er drie
in de Zaanstreek gebouwd en in 1731 stonden
er daar zeven. Daarbij was het aantal volmolens
vaak recht evenredig met de betekenis van de
lokale textielnijverheid.
Uiteraard werd de windkracht ook benut in di
verse andere takken van nijverheid. Belangrijk
ste uiting daarvan was wel de pelmolen, zowel
bij het pellen van granen als rijst gebruikt.
Omdat hiervoor echter een zeer regelmatige
aandrijving noodzakelijk was, bleef men dit
werk veel doen met zogenaamde rosmolens
waarbij een paard voor de aandrijving zorgde.
Datzelfde was ook het geval bij mosterdmolens
en moutmolens, hoewel ook hier de windkracht
goede diensten kon verlenen. Verder waren er
molens die schelpen vermaalden tot schelpzand, dat ofwel als schuurmiddel ofwel in de
aardewerkindustrie van pas kwam. In tabaks
molens maalde men tabaksstelen tot tabak en in
raspmolens werd verfhout geraspt tot een
bruikbare grondstof voor de verfindustrie. Om
die reden heetten de laatstgenoemde molens
soms ook wel verfmolens.
Samenvattend kan worden gesteld dat na 1600
de windkracht op velerlei wijze werd benut in
de nijverheid. Hieraan kwam pas een einde
toen er een alternatieve aandrijfkracht beschik
baar kwam voor grootschalige toepassingen: de
uitvinding van de stoommachine luidde het
begin van grote veranderingen in de negentien
de eeuw in. Toch bleef tot in de twintigste eeuw
de windkracht in gebruik voor het bemalen van
polders, het malen van graan, het zagen van
hout en vele andere toepassingen.
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2.1 Vier korenmolens
Wanneer

de eerste korenmolen in
Edam verrees is niet meer te achter
halen. Zeker is dat hertog Albrecht
van Beieren, graaf van Holland, op 8 november
1393 in Den Haag bepaalde dat 'onsen luden ende
ondersaten van IJedamme,van Middelije, van Coedijc, van Waerder, van Etersem ende int Oergat wo
nende ... voertaen gunnen willen ende ghunnen ... de
wint rusteliken ende vredeliken in toecomende tiden
gebruken mogen tot horen profiit' Omdat daar
mee het recht op het gebruik van de wind er
kend werd, zal er waarschijnlijk al wel gebruik
van zijn gemaakt en bestond er dus een koren
molen in het genoemde gebied In 1454 werd
er een molen genoemd en in 1462 stonden er
zeker twee molens in Edam: die van Heijn mo
lenaar en Pieter Moenz en die van Jan Jan Wouterz jr. en Meijnert Jan Wouterz op de Lingerzijde
Bovendien was er sprake van 'Dircx
moeien', een aanduiding die vijftig jaar later ook
nog bestond en de molen van wijlen Pieter
Moensz betrof Waarschijnlijk werkte daar in
1514 ene Jaep als molenaar, zodat de molen ook
als 'Jaep Minnertsz molen' werd aangeduid
In 1506 en 1514 werden molens van drie Pieters
genoemd: Pieter (Jan) Walichz, wijlen Pieter

Moensz (nu zijn zonen Dirck en Claes Pietersz)
en Pieter Coppesz De tweede van deze molens
stond bij de Oosterpoort en heette 'die Oestermo
len' of 'die Uterste muelen' In 1530 waren de ei
genaren Jan Walichz, Dirck Pieter Moensz en
zijn broer Claes en Arnt de molenaar In 1546
bleek dat er in ieder geval vier molens waren.
Allereerst is er sprake van 'die Middelste molen'
en stonden er dus drie op een rij. De eigenaars
waren ene Pieter, Cornelis Thijsz en Willem mo
lenaar en twee van deze drie molens stonden
aan de oostkant van de stad
Later was Pieter
Jansz molenaar eigenaar van het erf van de zo
genaamde Broers molen, die geheel in het oos
ten van de stad en niet ver van de vesting was
gelegen
De vierde molen in 1546 was 'Jan Walichs mollen' die even ten noorden van de Lingerzijde bij de Westerpoort stond
Toen in de
zestiger jaren van de zestiende eeuw de eerste
plattegronden van Edam werden vervaardigd,
werden er inderdaad vier molens op aangege
ven. Tussen de Kerkstraat en de Oosterpoort
stonden er drie langs de Achterhaven en de vier
de was ten noorden van de Lingerzijde bij de
Westerpoort gelegen. Ook in 1581 werden de ei
genaars van de molens in de stad genoemd. De
Oostermolen was toen van Cornelis Willemsz,
de Middelste molen van Herck Cornelisz, de zo-
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5. De bekendecartograafJacobvan
DeventertekendeEdammet vier
molens(ca. 1560).
12

genaamde Nieuwe molen van Thonis Adrijaensz en Crijn Dircxz en de meest westelijke
molen van Sijmon Tijsz De westelijke van de
drie aan de Achterhaven was in 1571 vernieuwd
door molenmaker Gert Gertsz uit Hoorn
het
geen de aanduiding Nieuwe molen verklaart.
In 1581 verkocht Crijn Dircxz zijn helft aan Sij
mon Jacobsz uit Alkmaar, die zijn aandeel na
twee jaar overdeed aan Reijn Pietersz uit Purmerend
Niet lang daarna werd het molenerf,
groot 66 roeden en tien voeten (ca. 946 vierkan
te meter), 'bij die stede aengetast'
Kennelijk
wilde men hier meer woningen bouwen, want
er waren al vijftien woningen 'op 't moelenlandt'
gelegen
Ondertussen klaagden de molenaars in de stad
over hun geringe inkomsten
en op hun ver
zoek mocht er van de vroedschap één korenmo
len verdwijnen
Het oog viel daarbij op de
Nieuwe molen, die inmiddels bij Sijmon en
Reijn molenaar in gebruik was
De bebou
wing was daar toch al genaderd en goede wind
vang werd steeds moeilijker. De vroedschap liet
echter weten dat men deze molen wilde behou
den en dat afbraak zonder toestemming van de
burgemeesters ook niet was toegestaan volgens
de regeling met de stichter van de molen, mr.
Gerrit
Molenaar Sijmon Jacobsz was echter
vastbesloten om de molen, die ook vervallen
was, af te breken en elders weer op te bouwen.
De burgemeesters vroegen zich af of hij en
mede-eigenaar Gerrit Jansz 'dese molen niet
soude begeren te stellen in de stadt off buijten hier
omtrent om tot een coorn- ende een rinmolen gelicken te mogen gebruijcken bij tijden van noodt'
Het molenerf kon dan door de stad worden
overgenomen en voor de molen zou een andere
plaats worden gezocht. In de volgende verga
dering werd dit officieel vastgelegd
'Op't request van Gert Jansz ende Sijmon Jacobsz
molenaers, die versoeckenom haere molen die ontred
dert es ende bij haer gene vermogen en waer densel
ven te repareren, om dieselve te mogen affbreeckenen
vervoeren ter plaetze daer het haer best gelijft soude
zijn etc. Is den supplianten geconsenteert dieselve aff
te breecken ende vervoeren tot haeren willen, midts
dat die stede aen haer sal behouden tot vrij eijgen die
laen ende 't mollenworff. In betaelinge vande oncosten die de stede ter causse van dezelve molen enichsins geleden zal hebben. Midts dat zij de pijlers niet
laeger sullen mogen affbreeckendan totter aerde toe.'

De Nieuwe molen, tot 1591 nog als korenmolen
maar in dat jaar als 'die rinmolen' aangeduid
bleef nog enige jaren op dezelfde plaats staan.
In een runmolen werd eikenschors vermalen tot
run, wat weer gebruikt werd bij het prepareren
van leer in een looierij. Dit proces kon voor om
wonenden de nodige overlast opleveren. De ge
noemde runmolen, inmiddels eigendom van
Claes Cornelisz en Sijmon Jacobsz, moest van
de vroedschap dan ook worden afgebroken
'ende wederom gestelt opte zoalle besuijden Monickendammerpoort, midts dat een bequaemen zoech
gelaten sal werden tusschen de i'oorsz. molen ende
het uuterste van de walle' Deze plaats was goed
gekozen, omdat in de naaste omgeving een
leertouwerij te vinden was
welke grondstof
fen van de molen afnam. Sijmon Jacobsz ver
koos echter een plaats buiten de Zuidooster
poort, hetgeen hem werd toegestaan onder
voorwaarde dat de molen binnen één jaar
moest worden gebouwd
Daarmee verdween
de eerste molen uit de stad. Het is onduidelijk
of hij nog wel herbouwd werd.

1. OAE 7 (08-11-1393).
2. Er zijn aanwijzingen dat de latere Oostermolen
reeds in de jaren 1337-1340bestond, OAE 398 p.6,
94 en 95 (1610).
3. ORA 3813(21-05-1564).Bijde doorhalingen van de
akte wordt een schepenbrief genoemd, die handelt
over grondpachten op de molenlaan en het molenland. Deze rechten dateerden van 1454en werden
op 17 mei 1544opnieuw vastgelegd.
4. OAE 237 fol.3,13vo.en 15ro.(verpachting 1462).
Voorde bediening waren er verschillende mole
naars: Sijmen,Dirc,Jaep, Heijn en Jacop, OAE 239a
fol.4ro.,13vo.en 18vo.(schotboek 1476).
5. OAE 237 fol.l5ro. (verpachting 1462),104vo.(ver
pachting 1506),209vo.en 210vo.(verpachting
1514).
6. OAE 237 fol.48ro.en 83ro. (verpachting 1506)en
fol.l72ro. en fol,186ro.(verpachting 1514).Evenzo
had de molen al in 1462naar de molenaar 'Heijno
moeien'geheten, OAE 237 fol.3vo.(verpachting
1462).
7. OAE 237 fol.47ro.,79vo. en 83vo. (verpachting
1506)en fol.l65vo., 199ro.en 202ro.(verpachting
1514).
8. OAE 237 fol.83vo.,112vo.en 113vo.(verpachting
1506)en fol.228vo.(verpachting 1514).Later was
er sprake van de Oostersche molensteeg, ORA
3813(26-11-1564).
Met de 'henstemolen'(=uiterste
molen) wordt dezelfde molen bedoeld, ORA 3813
(06-05-1565).
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9. OAE 238 fol.lOvo.,42vo. en 46ro. (inbreng 1530).
10. OAE 238 fol.32ro.,33vo.,en38ro. (inbreng 1546).
De Middelste molen stond bij de lijnbaan, ORA
3813(10-01-1565).
11. OAE 238 fol.27ro.,33ro. en 37vo. (inbreng 1546).
12. OAE 238 fol.40ro.en 45ro. (inbreng 1563),Cornelis Thijsz molenaar en Willem molenaar en
zijn zoon Cornelis Willemszmolenaar.
13. ORA 3814(23-04-1574).De molen van 'Pieter
jansz molenaer'zou uit 1454kunnen stammen,
ORA 3813(21-05-1564).
14. OAE 238 foI.8vo.en 7ro. (inbreng 1546).
15. ORA 3814(03-01-1575).De steeg ernaast heette
ook wel Westerschemolensteeg, wat voorkomt
naast Jan Walichsteeg,ORA 3813(15-06-1564en
20-07-1564).
16. OAE 242b fol.43ro.(1579)in combinatie met
ORA 3814achterin (27-07-1581).
17. OAE 184fol.351ro.(1571/1572) en fol.366vo.
(18-06-1572).
18. ORA 3814achterin (27-07-1581en 20-10-1583).In
1581kostte de helft ƒ 750,=en in 1583ƒ 768,=.
19. OAE 65 fol.7ro.(08-06-1584).Het erf was eigen
dom van Jan Claesz Brouwer,die het overdeed
aan de stad, ORA 3815fol.27vo.(02-02-1585).
20. OAE 244a (100epenning 1583/1584).
21. OEA 65 fol.83ro.(29-03-1585)en fol.95vo.
(25-09-1586).
22. OAE 65 fol.84vo.(23-04-1585).
23. ORA 3815fol.8ro. (08-06-1584).
24. OAE 65 fol.94ro.(04-09-1586).Dit zal dus de
molen zijn, waarover de regeling van 1454ging
(zie noot 2).
25. OAE 65 fol.llóro. (23-08-1588).
26. OAE 65 fol.ll7ro. (30-09-1588).
27. OAE 245a (100epenning 1591).
28. OAE 65a fol.28vo.(24-12-1589).De onkosten
voor heien, metselen en timmeren kwamen ten
laste van de molenaars.
29. OAE 245a (100epenning 1588).
30. OAE 65a fol.31ro.(22-02-1590).
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2.2 Verplaatsingen
Thonis Adrijaensz, hiervoor al genoemd als
mede-eigenaar van de Nieuwe molen, kocht
voor 1587 de halve Westermolen, beter bekend
als Jan Walichs molen In 1575 had Dirck Heijndricksz uit Wormer ook al een helft van deze
molen gekocht Hoe de verhoudingen precies
lagen is onduidelijk, maar zeker is dat Anna
Thaems de molen in 1587 verkocht heeft aan
Aernt Jansz uit Amsterdam Na vijf jaar kwam
Jan Walichs molen weer ter sprake toen Sijmon
Goossens uit Hoorn een helft kocht van Pouwels Guerts Goossens, die als huismerk een
gestileerde standerd van een standerdmolen
14

voerde, kocht ook de andere helft van de molen
van Aernt Jansz Daarna moet Gerbrant Dircxz
eigenaar van de helft van de Westermolen zijn
geworden, want hij sloot er een hypotheek op
af
Deze Gerbrant kreeg op zijn verzoek toestem
ming om de Jan Walichs molen te verplaatsen
naar het Wester blokhuis
In ruil daarvoor
moest hij meewerken aan het onderhoud en de
eventuele versterking van het blokhuis en de
poort, terwijl de stad het recht op het erf behield
indien de molen ooit zou verdwijnen. Voor de
verplaatsing van de molen stak Gerbrant zich
flink in de schulden. Zijn schoonvader Aerijaen
Jansz Aves uit Hoorn fungeerde als geldschieter
voor een bedrag van ƒ 2470,= terwijl hij ook al
de aankoop had gefinancierd. Toen de 'nieuwen
wintmolen ... staende op't Wester blockhuijs ... genaempt die Roode Westermolen (bij de Middelieër
poort)' vijf jaar later werd verkocht, incasseerde
schoonvader Aves tenminste ƒ 3400,= en was er
van Gerbrant geen sprake meer. Kopers Sijmon
Goosens en Cornelis Herckxz leenden boven
staand bedrag weer van Aves zodat zij in de
plaats van Gerbrant zijn gekomen.
Simon Goossensz, stellig dezelfde als de eerde
re eigenaar, verkocht zijn helft in 1607 aan Cor
nelis Jacobsz, Cornelis Jansz en mede-eigenaar
Cornelis Harckxz tegen een lening van
ƒ 1650,= Kennelijk was de gedane investering
in het verplaatsen van de molen maar moeilijk
terug te verdienen. Gelukkig hadden de eige
naars weten tegen te houden dat het stadsbe
stuur een woning op de Westerpoort liet zet
ten
want dat zou de windvang ernstig
hebben belemmerd.
Ondanks een verhoging van het maalloon voor
alle molens in de stad lukte het nog niet om
het bedrijf rendabel te maken en twee Cornelissen trachtten de molen, met paard en wagen, te
verkopen
Als gevolg hiervan verzochten de
eigenaars 'overmits de slappe neeringen' of zij de
Westermolen mochten verkopen en vervoeren
naar elders. Dit werd niet toegestaan, omdat de
huidige plaats 'met advijs van vroetschappen' was
gekozen en de heren vonden dat alleen zij
mochten uitmaken of en wanneer de molen kon
worden gemist
Ondertussen was de Oostermolen wel van zijn
oude plaats verdwenen. Op verzoek van mole
naar Claes Cornelisz werd hem in 1607 toege
staan om de molen op het Noordooster blok-
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6. De kaart van J. Blaeu
(ca. 1665)toontdc westelijkemo
lens in Edamduidelijk.Linksde
Nieuwemolenen rechtsde W<?stermolen.Linksondernogzaag
molen"de Samson".

huis te zetten
Het huisje bij de Oostermolen
werd pas in 1651 door de stad verkocht om te
worden afgebroken
Op het hoge bolwerk
kreeg de molen een veel betere windvang, maar
de molenaars moesten zich wel schikken naar
de strengere regels. Zo mochten Jan Claesz en
zijn broer Cornelis niet eigenhandig het hek
openen om via de vesting met paard en wagen
zich toegang tot de molen te verschaffen
De Middelste molen was nu de laatste die nog
op zijn Middeleeuwse plaats stond. Hij was tot
1612 deels in handen van Cornelis Hercxz
[Broer] en zijn halfzuster Dieuwer Florisdr en
werd bediend door Cornelis Jansz
Ook bij de
Westermolen werkten beide Cornelissen samen.
In 1615 kocht Cornelis Jansz een half aandeel in
de Westermolen van Cornelis Hercksz Broer
en sindsdien vermeldden de verpondingsboeken de eerstgenoemde bij beide molens als mo
lenaar
In 1637 kwam bij de Middelste molen
Dirck Cornelisz als molenaar voor
kennelijk
een zoon van Cornelis Jansz
Zes jaar later
stond de molen als volgt te koop
'De erffgenamen van Cornelis jansz molenaer sal.
willen vercoopen een windkorenmolen genaemt de
Middelste molen, met sijn gereetschap tenefen een
molenschuijt, 12 billen om de steen me te billen ende
ander gereetschap, midtsgaders het huijs, staende op
't selve erff op de Achterburchwal en heeft een eijgen
steech van 4 voet wijt, streckende tot de Voorhaven'.

De molen zal bij die gelegenheid nog niet zijn
verkocht, omdat de Middelste - en de Wester
molen ook daarna nog steeds in één beheer
waren.
In 1651 vond het stadsbestuur dat de Middelste
molen maar moest worden verplaatst. Al enige
tijd waren er verschillende bouwactiviteiten bij
de molen
Toen iemand aanbood om de Ach
terhaven tussen de Heerengracht en Dirck Marten Bouwensz huis vol te bouwen met stenen
woningen als de molen zou verdwijnen, was
een besluit gauw genomen
De molenaars
werden ontboden en kregen te horen dat de
molen, of ze dat nu wilden of niet, zou moeten
verdwijnen. Een nieuwe plaats voor de molen
werd gevonden op de Goude of Bagijne ven,
naast de oude Purmer dijk bij de Purmer ringsloot, ten westen van het huis van de hoefsmid
buiten de Middelieër poort
De molenaars
Claes Willemsz en Cornelis Jacobsz kochten het
perceel in de Gouwe ven van Pieter Wrocht uit
Monnickendam
Daarop deden Claes Taemsz
en Cornelis Jacobsz het erf van de Middelste
molen, groot 91 roeden en vier voeten, over aan
de stad en werd er een brug gemaakt over de
vaart naast het erf Al spoedig was het gebied
bebouwd en was elke herinnering aan de molen
geheel verdwenen. De Nieuwe molen was een
achtkante bovenkruier
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1. ORA 3815fol.76ro.(18-05-1587),kwitantie. 'Twe
nts die muellemer'woonde hier echter al eerder,
OAE 244a (100epenning 1583/1584).
2. ORA 3814 (03-01-1575).
3. ORA3815fol.82ro.(08-07-1587).
WelmoetThaems
was de moeder van Jan Jansz Walichs,ORA3814
(24-05-1576),
en Anna Thaems handelde voor de
kinderen van haar dochter. Kennelijkwas zij fa
milie van Tonisde molenaar, OAE 245a (100e
penning 1589-1591).De verkoop zal dan ook over
de helft van de molen gaan.
4. ORA 3816fol.l94vo. (18-07-1592).
5. ORA 3816fol.79ro.(04-08-1593).
6. ORA 3816fol.l53ro. (09-05-1596).
7. OAE 65b fol,14vo.-15ro.(23-01-1598).
8. ORA 3816fol.l85ro. (03-01-1598).
9. ORA 3817fol.179(26-10-1603).
10. ORA 3838foI.103vo.(06-05-1607).
11. OAE 65b fol.94vo.(12-02-1605).
12. OAE 65b fol,129ro.(17-09-1608).
13. ORA 3909(05-01-1610).Als eigenaars stonden
Cornelis Jansz en Cornelis Hercxz Broer inge
schreven, OAE 247a (verponding 1609en 1614).
14. OAE 65b fol.l49vo. (17-01-1611).
15. OAE 65b fol.llöro. (16-02-1607).
16. OAE 66a fol.38ro.(29-06-1651).
17. OAE 66dfol.31vo. (03-01-1651).
18. ORA 3818fol.227(09-06-1612).Molenaar Floor
Daniëlsz, zie ORA 3816fol.79ro.(04-08-1593)en
OAE 245a (100epenning 1591),had na 1609de
bediening overgedaan aan Cornelis, OAE 247a
(verponding 1609).
19. ORA 3826(03-12-1615)en 3819fol.71ro.
(18-12-1615).
20. OAE 247b (verponding 1618-1630).De verpon
ding was een soort belasting op onroerend goed.
21. OAE 258 fol.42ro.(haardsteden 1637).
22. ORA 3986(10-09-1652).
23. ORA 3916(01-01-1643).In de verponding was
Cornelis Jansz nog altijd de eigenaar, OAE 252a
fol.42vo.(1633-1641).
24. ORA3832(13-06-1647,
04-07-1647en 06-08-1648).
DirckCornelisz meullenaer kocht daar een erf
(idem, 07-02-1648)en Jan Claesz molenaer (van
de Oostermolen)verkocht 296roeden binnen de
Noordervesting aan de stad (idem, 23-03-1648).
Jan Jansz Vijselaerhad een huis 'op't Nieuwewerck
hijde Middelstemolen',ORA3917(07-12-1648).
25. OAE 65d fol.209ro.(21-01-1651).
26. OAE 65d fol.210ro.(16-02-1651),211ro.
(18-02-1651),212ro. (01-03-1651),216vo.
(01-05-1651)en 219ro. (10-06-1651).
27. ORA 3833(20-07-1652).Later kwam daar nog een
tweede stuk grond bij, ORA 3833(16-05-1653).
28. ORA 3844(07-07-1651);de opmeting was al eer
der uitgevoerd, OAE 66a fol.39ro.(10-06-1651).
29. OAE 65c fol.llvo. (20-02-1652).
30. ORA 3833(14-05-1657).

2.3 Reorganisatie
Reeds lang waren er moeilijkheden met de mo
lenaars in de stad geweest. Zij beweerden dat zij
te weinig inkomsten hadden bij de gangbare ste
delijke tarieven'. Een geschil over het heffen van
de verponding (1643) ontaardde zelfs in een sta
king van de molenaars Pas toen het stadsbe
stuur dreigde soldaten in te zetten, bonden de
molenaars in Een brouwer vroeg echter niet
lang daarna om verlaging van het maalloon en
ook de bakkers beklaagden zich over de prijsaf
spraken tussen de molenaars In 1648 werden
daarom de tarieven opnieuw vastgesteld en
hoewel het stadsbestuur er alles aan was gele
gen om onrust in de stad te voorkomen, bleek
het moeilijk om iedereen te vriend te houden.
Bij de publieke verkoop van de oude Middelste
molen werd bepaald dat de eigenaars van de
Oostermolen en de Westermolen deze niet
mochten kopen Vanouds waren de Westermo
len en de Middelste molen in één hand geweest
(zie hoofdstuk 2.1). De kinderen van Cornelis
Jansz, Heijn, Dirck (die bakker was geworden
en de erven van Jan Cornelisz, verkochten hun
derde aandelen in beide molens in 16518 Een
van de nieuwe eigenaars, Sijmon Crijnsz, ver
kocht zijn aandeel meteen door aan Barent
Jansz Barent was toen met Gerrit Loefsz en
Cornelis Jacobsz [Gorter] eigenaar van de

7. De Oostermolenop het Noordoosterbolwerkmetde
hekkenop de vesting,volgensde kaart van J. Blaeu
(ca. 1665).

molen en gezamenlijk beloofden zij niet meer
molens in één bedrijf te exploiteren
Barent,
Gerrit en Cornelis deden daarop hun aandelen
van de vroegere Middelste molen over aan
Claes Willemsz" en Gerrit verkocht tevens zijn
deel van de Westermolen aan Jan Dircksz
Daarmee was de verdeling van de molens als
volgt
de Nieuwe molen:
Heijn Cornelisz, zoon van Cornelis Jansz, 19-091644 gehuwd met Wellemoet Jans
Cornelis Jacobsz, 14-06-1654 gehuwd met Sjouke Johannis
de Westermolen:
Jan Dircksz, 02-06-1652 gehuwd met Brecht
Cornelis
Claes Dircksz, kleinzoon van Cornelis Jansz,
21-11-1655 gehuwd met Stijn Jans
de Oostermolen:
erven Jan Claesz
Hoewel er persoonlijke banden tussen beide
westelijke molens bestonden, bleek het moeilijk
om het hoofd boven water te houden. Met
name molenaar Jan Dircksz van de Westermo
len kwam in de problemen. Van Sijtje Jacobs, de
weduwe van Gerrit Loeven, nam hij in 1659
nogmaals een deel van de molen bij de Middelieër poort over
Reeds een jaar later probeerde
hij tevergeefs de helft van de Westermolen 'met
schuijt, karende paart' te verkopen
Zijn tweede
vrouw moest mede garant voor hem staan
omdat hij nog een schuld aan Simon Crijnsz en
erven uit had staan van de aankoop van de
molen
Toen hij overleed, moesten er curato
ren worden aangesteld om de failliete boedel te
verkopen en hield Trijn Thijs niets over
Ook
de andere eigenaar van de Westermolen trof het
niet. Albert Roelfsz, die in 1667 de helft van de
molen had overgenomen van Stijn Jans (wedu
we Claes Dircksz)
bleef in gebreke bij het af
lossen van de koopsom. In 1678 stond er nog
zevenhonderd gulden open en een jaar later
zag hij zich genoodzaakt om de molen in het
Heerenlogement
te koop aan te bieden
Omdat er slechts ƒ 1150,= werd geboden ging
hij falliet. Curatoren namen de verkoop van het
halve aandeel van de Westermolen over

Er bleek gewoon te weinig werk te zijn voor
drie korenmolens in de stad. In het bijzonder
merkten dat de molenaars van de Oostermolen,
die los van de anderen een eigen klantenkring
moesten opbouwen. Jan Remmetsz Goudebloem, die in 1656 de helft van de molen kocht
van Griet Jacobs (weduwe Cornelis Claesz)
zette hem in 1660 al weer te koop. Het lukte
hem echter niet de halve molen 'met twee paar
goede steetien ... met een schuijt ende kar' te verko
pen
De exploitatie geschiedde door mede-ei
genaar Claes Jansz Hoorn en Maes Gerritsz en
die raakten in conflict met de pachter van de be
lasting op het gemaal en de leverancier van de
molenkar
Wem Dircks, de weduwe van Claas
Jansz Hoorn, slaagde er evenmin in om de
molen te verkopen
Cornelis Dirck Schoonen Jan Remmetsz bleven zelfs vijftig gulden
schuldig bij de aankoop van een nieuwe schuit
om hun klanten te bereiken
Uiteindelijk lukte
het Jan om zijn aandeel in de Oostermolen te
verkopen aan Cornelis Jacobsz Baep maar die
bleek hem eveneens te willen verkopen. Nog in
1670 verkocht hij de halve molen aan Ariaen
Pietersz uit Schagen (de andere helft was van
Cornelis Schoon), maar die moest na tien jaar
erkennen dat hij de afbetaling niet rond kreeg!
De molen verviel toen weer aan de erven en kin
deren van Cornelis Jacobsz Gorter
die hem
opnieuw verkochten aan molenaar Dirk Roelofsz met een lening van ƒ 500,=34 De andere
helft behoorde in 1680 aan Taams Garbrantsz
en onder deze molenaars ging het definitief mis.
Jaren achtereen bleven ze in gebreke de verpon
ding de betalen. In 1688 constateerde men dat
zij 'al eenege tijt herreivars seer ontijdigh sijn vertrocken ende vervolgens de voorsz. meelmolen gans
laten vervallen', zodat de ontvanger van de ver
ponding overging tot het veilen van de Ooster
molen en een bijbehorende schuit in het Hee
renlogement
De opbrengst
was slechts
ƒ 154,=. Het stadsbestuur had inmiddels een
overeenkomst met de andere molenaars, Pieter
Maertsen en Jacob Cnarij van de Westermolen
en Cornelis Jansen en Cornelis Dircksen van de
Nieuwe molen, gesloten. Beide molens zouden
jaarlijks ƒ 7,50 extra gaan betalen in de verpon
ding als de Oostermolen definitief van het to
neel zou verdwijnen
Zo behield men de belas
tinginkomsten en verdween er een concurrent.
Na deze herverkaveling in 1688 kon het stadsbe
stuur beter gaan letten op de naleving van de
17
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regels, die er al lang waren. Het gebruik van
paard en wagen was aan strenge eisen be
treffende het gewicht gebonden, omdat anders
het wegdek er onder leed
Het halen en bren
gen van graan en meel met een schuit mocht
onbeperkt, maar als de straten slecht waren (re
genval) werd de molenkar verboden

1. OAE 65b fol.l29ro. (17-09-1608), 65c fol.200vo.201ro. (19-06-1632), fol.215vo. (21-05-1633),
256ro. (23-06-1635) en 258 (01-09-1635) en 66c
fol.l09ro. (april 1637). Het stadsbestuur durfde
dan ook de bouw van een rosmolen om graan te
malen in de Purmer niet toe te staan, archief wa
terschap De Purmer 1 fol,121ro. (16-06-1628).
2. OAE 65d fol.51ro. (13-03-1643).
3. OAE 152 (17-03-1643).
4. OAE 65d fol,117vo. (09-03-1647).
5. OAE 65d fol.l38ro. (20-06-1648).
6. OAE 65d fol.212ro. (18-02-1651).
7. ORA 3918 (10-12-1652 no.10): 'de hackers neritige,
die hij jegenwoordigh daer selfs is in doende ... in de
Kerckstraet'. Ook zijn broer Heijn had connecties
met bakkers, want hij leende Evert Evertsz de
bakker ƒ 350,=, ORA 3895 (07-06-1651).
8. ORA 3833 (06-06-1651). De kopers moesten zich
flink in de schulden steken: Sijmon Crijnsz voor
ƒ 3475,=, Gerrit Loeffsz voor ƒ 4450,= en Cornelis Jacobsz voor ƒ 3275,=, ORA 3895 (06-06-1651).
Hoewel er in de akten sprake is van 'de Middel ende Wester meelmolens' is op een of andere ma
nier ook de Nieuwe molen bedoeld, ORA 3986
(10-09-1652).
9. ORA 3833 (07-06-1651).Hij leende maar liefst
ƒ 4750,= bij deze aankoop, ORA 3895 (07-06-1651).
10. OAE 65e fol.llvo. (20-02-1652).
11. ORA 3844 (15-06-1652 en 18-12-1652).
12. ORA 3844 (18-12-1652).
13. OAE 256i (26-08-1655) en DTB Edam 8 en 38 (hu
welijken). Zie voor de familie van Jan Cornelisz
ORA 3986 (10-09-1652) en ONA 520 (20-04-1666).
14. Hij heette bij zijn huwelijk Corneles Jacobsz Baij,
DTB Edam 38 (14-06-1654), maar stond tevens
bekend als Cornelis Jacobsz Baep, ORA 3836
(23-05-1670), en als Cornelis Jacobsz Gorter,
ORA 3838 (17-05-1680) en 3839 (23-09-1680).
15. Later trouwde Jan Dirksen met Trijn Tijs, DTB 8
(11-12-1667). Jan stond ook bekend als Jan Baes
(Dircksz), OAE 259a fol.3ro. (verponding 1673)
en 259b fol.2ro. (verponding 1680). Voluit zal hij
Jan Dircksz Graef hebben geheten, ONA 534
(18-04-1675).
16. Genoemd worden wijlen Cornelis Claesz' vrouw
Griet Jacobs, Aef Claes en Claes Jansz, ORA 3844
(20-05-1656 en 19-07-1657).
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17. ORA 3834 (10-09-1659). De lening hierbij be
droeg ƒ 3650,=, ORA 3896 (10-09-1659). Kenne
lijk was de eerste overdracht ongedaan gemaakt.
18. ORA 3920 (29-12-1660).
19. ONA 524 (30-12-1668).
20. ORA 3779 (20-10-1662, 12-09-1663 en 05-09-1664).
21. ORA 3928 (02-03-1684), 3848 fol.124 (16-03-1684)
en 131 (04-05-1684) en 3851 (03-04-1685).
22. ORA 3646 (07-07-1667). De lening was ƒ 2300,=,
ORA 3894 (07-07-1667).
23. ORA 3894 (07-07-1667) in de marge: 1 januari
1678. Het bedrag zou voortaan uitstaan tegen
vier procent rente.
24. ORA 3926 (14-12-1679).
25. ORA 3838 (16-05-1680).
26. ORA 3844 (20-05-1656).
27. ORA 3920 (29-12-1660).
28. ORA 3779 (12-10-1663, 02-11-1663, 09-11-1663 en
30-01-1664).
29. ORA 3921 (16-04-1665). Wem Dircks was kort te
voren gerouwd met Claas Jansz Hoorn, DTB
Edam 38 (06-05-1663). Zij hadden één zoon, ge
naamd Jan Claes, ORA 3987 (01-12-1665).
30. Hij was de tweede man van Wem Dirx, DTB
Edam 38 (06-12-1665). Wem, of voluit Welmoet,
was een dochter van Dirck Pietersz Groot, ONA
530 (15-08-1675).
31. ORA 3836 (20-02-1669).
32. ORA 3836 (23-05-1670).
33. ORA 3846 (30-11-1670, in marge: 31-08-1680). De
schuld bij aankoop was ƒ 1270,=, ORA 3894
(30-11-1670, in marge: 31-08-1680).
34. ORA 3839 (23-09-1680) en 3898 (23-09-1680).
35. Voorheen werkte Thames Garbrantsz op de
Nieuwe molen, ONA 534 (30-07-1675).
36. ORA 3929 (16-09-1688).
37. OAE 66e (24-08-1688).
38. OAE 41 fol.86ro. (overgeschreven 1631-1633) en
44a fol.54 (02-05-1658 en 14-04-1665).
39. OAE 41 fol.ll8vo. (14-02-1634), 65d fol.225ro.
(05-08-1651), 65f fol.l05vo. (31-01-1668) en 66e
(05-07-1689).
2.4 Van twee naar een
In 1688 bleven er twee korenmolens
over van
de vier die er een eeuw eerder nog waren. De
Westermolen
was na twee faillissementen
in
handen gekomen van Pieter Martsz (1680) en
Jacob Pietersz Cnarij (1684). De eerste betaalde
er ƒ 1130,= voor en de tweede ƒ 1550,='. Als
knecht was Cornelis Pietersz Rems uit Oosthui
zen in 1687 bij hen werkzaam
De Nieuwe
molen, die ook graan maalde voor de diaconie
was tot in 1688 voor de helft nog altijd eigen
dom van de familie van Cornelis Jansz (zie
hoofdstuk
2.2). De zoon van Heijn Cornelisz,
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8. De Westermolen tussen
de Westerpoort (rechts) en
het Baanhuis (links), rond
1730 draaiend op een oos
tenwindje.

Cornelis Hijnsen, was in 1667 getrouwd
met
Jaapje Sijmens [Waterlooper]
Hij wist de hele
molen weer in bezit te krijgen. Via Cornelis Ja
cobsz en Claes Jansz (Vinckendrijver)
was de
andere helft in handen van boer Jan Hesselsz
uit de Purmer gekomen
Van hem kocht Cor
nelis Heijnsz het aandeel in 1669 terug
Na het
overlijden van Cornelis bood Jaapje Sijmens de
molen te koop aan, maar dat ging kennelijk niet
door. De molen werd toen als volgt omschre
ven 'een achtkante koornmolen, staende en leggen
de buijten Edam aen de Middeliejer wegh op de
Gouwe ven ... met drie paer stienne, gebruijck wagen
en een nieuwe schuijt daerbij' . In 1675 hertrouwde
Jaapje met Jacob Thijsz Schouten
en die wist
een deel van de molen te verkopen nog jonge
molenaar van de Oostermolen,
Cornelis Dircksz
Schoon
In 1688 verkocht
Thijs Bastiaensen
Wit, de derde man van Jaepje Sijmons
de an
dere helft van de molen aan Cornelis Jansz
en
daarmee
waren de nazaten van de vroegere
molenaar en naamgenoot
Cornelis Jansz voor
het eerst sinds de bouw in 1651 niet meer eige
naar
Beide korenmolens
van Edam waren nu gerui
me tijd in handen van dezelfde vier eigenaars:
de Nieuwe molen was van Cornelis Jansz en
Cornelis Dircksz Schoon en de Westermolen

van Jacob Pietersz Knarij en Pieter Martsz. Pas
na 1700 kwam er verandering
in deze kleine
kring van moleneigenaars.
Cornelis Jansz ver
kocht zijn helft aan Jan Jansz Clees tegen een le
ning van tweeduizend
gulden
De andere
helft van de Nieuwe molen stond inmiddels op
naam van Dirck Cornelisz Schoon, de zoon van
Cornelis. Na het overlijden van Pieter Martsz
bleef de Westermolen in handen van zijn wedu
we en zoon Claas Pietersz. In 1713 verkocht die
laatste het aandeel
in de molen echter aan
Adriaan Cornelisz Miede
De andere helft van
deze molen stond inmiddels op naam van Teunis Claasz, de tweede man van Grietje Claas,
die eerder met Jacob Pietersz Canarij was ge
trouwd
Teunis kocht in 1716 ook de helft van
Adriaen erbij, zodat hij toen de gehele Wester
molen bezat
terwijl Trijntje Claes (weduwe
van Jan Jansz Klees) de halve Nieuwe molen
aan Miede overdeed
Als compagnon
van Dirk Schoon trof Adriaen
Miede
het niet. Zijn meesterknecht
Pieter
Claesz verklaarde
later dat Dirk fraudeerde
en
dat Miede vanwege 'het cpiaad gedrag van Dirk
Schoon' de molen had verkocht
Dat laatste ge
beurde in 1721 en Jacobus Hesselsz uit Monnickendam werd bij die gelegenheid
mede-eige
naar van de Nieuwe molen
Deze verkocht
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het aandeel na vier jaar weer aan Andries Leendertsz Blauw uit Monnickendam
die ook al
spoedig in aanvaring kwam met Schoon. Deze
twist leidde tot het oprakelen van het verleden.
Getuigen verklaarden voor Blaauw dat ze min
der meel terug hadden gekregen dan dat er
graan was afgegeven en ook Jacobus Hesselsz
beweerde vanwege Schoon de molen te hebben
verkocht
Toch hebben alle belastende verkla
ringen niet geleid tot het vertrek van Dirk
Schoon. In 1729 deed hij de helft van zijn aan
deel over aan zijn zoon Cornelis Dirks
Schoon
zoals Teunis Claesz dat vijf jaar eer
der had gedaan met de helft van de Westermo
len aan zijn zoon Claes Teunisz
Een verzoek van de molenaars om verhoging
van het maalloon werd datzelfde jaar toege
staan, maar nog steeds mochten ze niet in com
pagnieschappen werken
Wat betreft de belas
tingen werd er kort daarop een accoord
gesloten met de impostmeester van de belasting
op het gemaal. Deze beloofde de molenaars, de
weduwe Teunis Claasz (Grietje Claas) met
Claas Teunisz en Jan Hendriksz met Cornelis
Dirksz, per molen driehonderd gulden te beta
len, als ze zich aan de regels zouden houden
Andries Blauw was evenals Teunis Claasz in
middels overleden en zijn weduwe, Annetje
Jans, verkocht het halve aandeel van de Nieuwe
molen aan Pieter [de] Mol uit Monnickendam
tegen een lening van tweeduizend gulden
In
1743 besloot ook Grietje Claes, weduwe van Teu
nis Claes, om het aandeel van de molen aan haar
zoon Claes Teunisz over te doen. Er werd een re
geling getroffen met de nog minderjarige zuster
van Claes, Maritje
Reeds na vijf jaar verkocht
Claas Theunisz de Westermolen voor ƒ 3600,=
aan Aadriaan Muusz uit Edam Dezelfde Adriaan Muuse kocht van de erven Cornelis Schoon
voor ƒ 2650,= de helft van de Nieuwe molen in
177229 Pieter de Moll had zijn gelijke aandeel in
deze molen in 1766 overgedaan aan Jacob de
Moll uit Alkmaar en via deze laatste kwam ook
dat deel in handen van Adriaan Muesse
Omdat nu beide molens, gewoonlijk als de Bui
ten - en Binnen korenmolen aangeduid, in han
den van één eigenaar waren, ontstond er een
probleem: er was maar één bedrijfsvoering en
dat was in 1729 nogmaals verboden. Een heel
dossier maakt melding van de strijd van Adriaan
tegen de bakkers en het stadsbestuur
Ook een
verzoek tot afbraak van de oude, vervallen stan
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derdmolen werd afgewezen en het stadsbestuur
wilde dat hij hem liet herstellen
Adriaan
Muusz beweerde met de andere, geheel vrij
staande molen, die twee paar stenen had, de
klanten makkelijk te kunnen bedienen, zeker
'daar het gebruik van aardappelen althans in dit quartier de malerije seer sterk doet verminderen' Toen
hij op leeftijd kwam en zijn beide zoons, voor
wie het bedrijf eerst bestemd was geweest, ver
dere moeilijkheden wilde besparen, verkocht hij
de molens voor ƒ 14.500,= aan Engel Gras uit de
Beemster
De bakkers protesteerden meteen
tegen deze gezamenlijke verkoop- en Gras
moest opdraaien voor extra onkosten, waartegen
Muusz weer protesteerde. Uiteindelijk ging de
koop wel door, maar waren de moeilijkheden
nog niet voorbij.
Engel Gras had evenmin twee molens nodig en
liet de oude Westermolen aan zijn lot over.
Prompt werd ook hij gesommeerd om beide mo
lens gangbaar te houden
Het was echter ge
heel iets anders dat Gras uiteindelijk noodzaakte
om de molens weer te verkopen. In 1787 had hij
bij Meijndert der Kinderen, een makelaar in
Zaandam, tweeduizend gulden geleend en be
loofd bij hem zijn twee molens voor ƒ 12.000,= te
verzekeren
De schuld en de premie van
ƒ 93,60 per jaar had hij niet voldaan en daarom
werd hij voor het gerecht gedaagd
Het vonnis
luidde dat hij moest betalen en toen hij dat niet
deed werd besloten om de molens op 18 mei
1790 gerechtelijk te laten verkopen
De Binnen
korenmolen werd door Dirk Sijmonsz Groot uit
Edam gekocht (ƒ 2250,=) en de Buiten korenmo
len door Der Kinderen zelf (ƒ 4000,=) die in
deze rendabele molen een goede belegging zag.
Inderdaad wist Der Kinderen het bedrijf kort
daarop met winst te verkopen aan Pieter van
Oort
Daarmee hadden de bakkers hun zin ge
kregen. Toen het bericht van de verkoop tot hen
was doorgedrongen, hadden ze meteen verzocht
om ervoor te zorgen dat er nu twee eigenaren
zouden komen en dat bovendien de door Gras
bedongen verhoging van het maalloon (10 maart
1786) ongedaan zou worden gemaakt
Beide
nieuwe eigenaars protesteerden tegen het toe
kennen van het laatste verzoek. Ze kregen gelijk,
maar bleven vragen om verhoging van het maal
loon. In 1803 kwam daar nog iets bij
'Ofte dat UEdele anders, en bij aldien de broodbak
kers hier ter steede daaromtrend soms mogten diffi-
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culteeren, aan de supplianten gelieven te accordeeren
omme op het voetspoor ende in navolging van de nabuurige steeden Monnickendam en Purmerende een
der beijde koornmolens alhier te mogen amoveeren
en wegbreeken...'
Zowel de verhoging van het maalloon als het
afbreken van een molen (een teken dat de twee
molenaars toch weer samenwerkten!) werd niet
toegstaan door het stadsbestuur
Hierop ver
kocht Groot de Binnen korenmolen aan Jacobus
Molenaar uit Edam
Die had meteen al proble
men met het betalen van de kosten om toegela
ten te worden als molenaar
en kon evenmin
de kost verdienen met de verouderde standerd
molen. Binnen een jaar was hij failliet. Middels
grote biljetten werd opnieuw de verkoop van
de molen bij de Westerpoort aangekondigd
De op 23 mei 1806 aangestelde curatoren wisten
de molen voor ƒ 845,= over te doen aan Jan Mo
lenaar uit Hauwert
Hoewel Jan na een jaar tij
delijk uitgeschakeld werd door een val van de
molenkar- wist hij het toch enige tijd uit te hou
den in Edam. Zijn startkosten waren, door de ge
rechtelijke verkoop, ook minder hoog geweest
dan die van zijn voorganger. In 1813 verkocht
Jan Leendersz Molenaar de molen aan Jan
Sweerts jr. te Edam, die hem in 1815 overdeed
aan Peter Lambertus Filian De laatste eigenaar
van de molen werd de in Grosthuizen geboren
Jacob Alders Molenaar
die als getuige van de
afbraak van zaagmolen 'de Samson' een gedicht
schreef (zie hoofdstuk 3.6). Hij was via zijn hu
welijk met de weduwe van Pieter van Oort ei
genaar van de Buiten korenmolen en wilde de
Binnen korenmolen afbreken. Vanwege de
bouwvalligheid van de molen was die van wei
nig nut meer en ook de andere argumenten voor
sanering waren sinds 1784 niet veranderd. Hoe
wel het stadsbestuur tegen was kreeg hij op 25
april 1822 toch toestemming van Gedeputeerde
Staten.
De grond waarop de molen had ge
staan verviel uiteindelijk weer aan de stad en
werd met bomen beplant
De enige korenmo
len bij Edam stond nu op grondgebied van de
nieuwe gemeente Middelie (sectie B no.357): het
was de in 1651 gebouwde Nieuwe molen.

1. ORA 3926(14-12-1679)en 3928(02-03-1684).
2. ORA3811p.332 (05-08-1687).Hij was 22 jaar toen
hij tussen de kammen en staven bekneld raakte
'endealsoodoodtgemoeten'
werd in de molen.

3. Archief Hervormde Gemeente Edam, D 34
(05-05-1686):'Aenden molenaaervan de Nieuwe
molenovermaalloonvan 360 sakkoornd 3 3/8 stui
ver comt60-15-0'.
4. DTBEdam 8 (27-11-1667).
5. ORA 3833(14-05-1657)en 3834(28-08-1662).
6. ORA 3836(07-02-1669).
7. ORA 3924(18-01-1674).
8. DTBEdam 8 (21-04-1675).
9. ORA3837(06-02-16
77).Naast een lening van
ƒ 830,=droeg Cornelis ook een stuk land van drie
deimt achter de zoutketen (waarde ƒ 600,=)over
aan Jacob.Cornelis was volgens eigen opgave 36
jaar oud, ONA 540 (04-06-1677).
Twee jaar eerder
was hij nog samen met Pieter Ariaensz molenaar
van de Oostermolen,ONA 534 (30-07-1675).
10. ONA 556 fol.9ro.-10ro.(27-11-1686).Zie ook haar
testament, ONA 562 fol.3-4(17-01-1692).
11. ORA 3837(09-04-1688).Als molenaar voor Jaepje
had Pieter Adriaensz op de molen gewerkt,
ONA 523(09-03-1681).
12. Of het zou moeten zijn via Cornelis' vrouw Trijn
Jans, ONA 556 (27-11-1686).
13. ORA 3899(27-05-1704).
14. ORA 3854(10-05-1713).Adriaen Cornelisz Mie
den trouwde dat jaar met met TrijntjeCornelis
Boer,ONA 604 (25-08-1713).
15. ORA 3991(19-04-1695).
16. ORA 3854(01-11-1716).
17. ORA 3854(01-02-1717).
18. ONA 639 no.466 (07-02-1727).Ook onder de late
re meesterknecht, Gerrit Lambertsz van den
Boom,die inmiddels in Purmerend werkte, frau
deerde Dirk en verborg hij meel onder een oud
zeil, ONA 639 no.463(26-01-1727).
19. ORA 3854(april 1721).
20. ORA 3855(03-11-1725).
21. ONA 639 no.462 (23-01-1727),no.463
(26-01-1727)en no.466 (07-02-1727).
22. ORA 3859(09-4-1729).
23. ORA 3858(01-06-1724).Er werd hierbij een le
ning van ƒ 3300,=afgesloten.
24. OAE66g fol.93vo.-95vo.(09-12-1729).
Er waren
toen 27 bakkers en die wilden de verhoging tegen
gaan. De molenaars kregen echter gelijk,omdat ze
aantoonden dat elders ook meer werd gevraagd
en er vier bakkers meer waren dan voorheen.
25. ONA 636 (11-08-1730).
26. ORA 3904(01-08-1731).
27. ORA 3979(26-09-1743 en 30-01-1744)en 3933
(23-01-1744).Claas betaalde Maritje ƒ 1850,=.
Waarschijnlijkkwam dit voort uit de schuld die
hij nog had open staan na de koop van de halve
molen van zijn vader in 1724.
28. ORA 3880(06-04-1748).
29. ORA 3870no.498 (02-03-1772).
30. ORA 3870no.36 (24-10-1766).De koopsom was
ƒ 3000,=.
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31. Oud-archief Monnickendam 274 fol.4vo.no.12
(verponding 1734-1805).
32. OAE 168b(14-09-1781t/m 21-04-1785).
33. OAE 66j fol.l59ro. (10-09-1784).
34. OAE 168bkopie rekest aan de Staten (1784).
35. ORA 3873no.39 (07-04-1785).De koop vond eer
der plaats, maar werd niet direct geregistreerd.
36. OAE fol.167(11-02-1785).
37. OAE 66k fol.28ro.(01-05-1789).
38. ORA 3906fol.89ro.no.158 (22-01-1787).
39. ORA 3797(09-02-1790,16-02-1790,09-03-1790 en
16-03-1790).
40. ORA 3797(30-03-1790).
41. ORA 3874no.177en 178(25-06-1790).
42. ORA 3874no.214 (01-09-1790).De koopsom be
droeg ƒ 6500,=.
43. OAE 168brequestvan het brood-en koekbakkersgilde (1790).
44. OAE 168b(12-11-1790,
24-02-1798en 19-01-1803).
45. OAE 65t (28-01-1803).
46. ORA 3877no.239 (04-11-1805).De koopsom was
ƒ 1400,=.Molenaar had al eerder om toelating
als molenaar in Edam gevraagd, OAE 66k
(22-05-1805).
47. OAE 66k (19-06-1805).Het bedrag was tweehon
derd gulden of zes jaar lang vijftig gulden.
Zowel Dirk Groot als Pieter van Oort hadden dit
bedrag in 1804betaald, OAE 66k (19-12-1804).
48. ORA 3954 (07-06-1806en 13-06-1806).
49. ORA3877no.51 (12-07-1806).
50. OAE 66k (03-04-1807).Zijn vader Leendert Mo
lenaar uit Beets nam tijdelijkde honneurs waar.
51. ONA 739 no.149 (06-10-1813),koopsom ƒ 450,=
en 736no.345 (01-05-1815),koopsom ƒ 1500,=.
52. ONA 743 no.100 (01-09-1821).De koopsom be
droeg ƒ 2000,=.
53. NAE burgerlijke stand, huwelijk 3 december
1812.
54. NAE 73 (03-05-1820)en Registerveranderingenge
bouwdeeigendommen.
55. NAE 75 (16-03-1831).
2.5 Verbrand en vervangen
In 1790 had Pieter van Oort de korenmolen aan
het Grasdijkje overgenomen (zie hoofdstuk 2.3).
In 1794 trouwde hij met Barbar Saaijer uit Edam
en na haar overlijden hertrouwde hij Dirkje
Haagswoud
In 1810 kwam Pieter zelf te over
lijden Eerst nam zijn weduwe Dirk Kramer als
meesterknecht in dienst maar na haar huwe
lijk zwaaide Jacob Alderts Molenaar de scepter
op de molen. Toen hij kwam te overlijden op 8
juli 1833 kon de weduwe waarschijnlijk al te
rugvallen op haar kinderen. De molen maalde
in elk geval verder en voorzag Edam van meel.
Ondertussen had Jan Sweerts jr., vroeger eige22
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10. Een uniekefoto van
het korenmolentjevan
Volendammetop de
voorgrondeen Sinter
klaasvieringop het
schoolplein(ca. 1895).

9. Korenmolen"de Vervanger",voordefoto naar het
zuidwestengedraaid,met molenaarswoning
en bedrijfs
ruimte (ca. 1915).De langemast op de kap van de molen
is een bliksemafleider.

naar van de Westermolen, het perceel van de
voormalige zaagmolen 'de Samson' (sectie D no.
26) op het Klein Westerbuiten gekocht van de
Joodse slager A.L. Hart. Sweerts zal er stellig een
bedoeling mee hebben gehad toen hij het stuk
land verkocht aan Gerrit van de Gevel koren
molenaar te Nieuw Helvoet, want die laatste
vroeg in 1855 aan Burgemeester en Wethouders
van Edam of hij daar een koren- en pelmolen op
mocht stichten De heren hadden al eerder een
verzoek om advies hierover besproken een ver
gunning moest namelijk via de minister door de
koning zelf worden verleend. Omdat de minister
van financiën op 4 juli 1854 na dit advies zijn toe
stemming had gegeven, kon het college niet an
ders dan in te stemmen met de bouw
Het gemeenteverslag over 1855 maakte mel
ding van het verdere verloop 'De pel- en meelmolen van den heer Gerrit van de Gevel, tot welker
aanbouw door Z.M. concessie was verleend, is in au
gustus /./. voltooit en dadelijk in werking gebragt en
al ras van zeer goede conditie geworden, door het
verbranden van de in de nabijheid derzelve gelegen
en hierna te vermelden meelmolen en wel te meer
daar er geen grond bestaat tot vermoeden dat dezelve
zal worden opgebouwd.' Zo had de bevolking van
Edam het geluk dat de nieuwe molen, alras 'de

Vervanger' gedoopt, juist klaar was toen de
molen van de weduwe Molenaar afbrandde.
Nog in december 1855 verkocht zij het op het
molenerf aanwezige hout en het molenpaard,
'een aschgraauw schimmelpaard' Het erf van de
molen, met de daarop nog aanwezige restanten,
werd door Dirkje Haagswoldt overgedragen
aan haar zoons Gerrit Pieterse van Oort en
Jacob Jacobse Molenaar, winkeliers te Edam
Na ruim twee eeuwen was nu ook deze molen
voorgoed verdwenen.
Van de Gevel, die reeds in 1860 naast de molen
in het molenaarshuis moet hebben gewoond
verkocht het complex in 1862 voor ƒ 6500,= aan
Pieter Dompselaar uit Hilversum
en vertrok
naar Vlaardingen. Ook Dompselaar bleef niet
lang in Edam, want in 1870 kocht Arnoldus Johannes Banning, een molenaarszoon uit Workum, de molen c.a. voor ƒ 7000,= en vertrok
Pieter naar Utrecht. Het gemeenteverslag van
1874 noemde voor het eerst de naam van de
molen: Banning was eigenaar van de korenmo
len 'de Vervanger'. Onder zijn beheer werden
in het kadaster ook de stichting van een berg
plaats (1889) en andere aanbouwen (1895, 1908)
opgetekend. Op 11 september 1900 gaven B &
W toestemming aan Arnoldus Banning om een
gasmotor van 13 pk in een gebouw bij de molen
te plaatsen, zodat er ook bij windstilte door kon
worden gewerkt
Blijkens de bijbehorende te
kening werden er twee paar stenen door de
motor aangedreven.

Opvallend is, dat Banning in 1900 een korenmo
lentje met woonhuis te Volendam aankocht van
Cornelis Leonardus Caarls. Deze Caarls, een
bakker, had reeds in 1869 een verzoek inge
diend om een molen te mogen stichten
Vol-
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11.De graanmaalderijvan CornelisTelaan het Noordein
de te Volendam(ca. 1905).
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III

Zaagmolens

3.1 Eerste zaagmolen
De

12. Het restant van de vroegerekorenmo
len staat methet molenaarshuisnog
steedsaan het KleinWesterbuiten
(foto1999).

gens het kadaster was die molen gesticht op
land van Abelius Hendricus Nabbé, een andere
bakker. Caarls had de molen op 12 september
1871 bij onderhandse akte overgenomen en ver
kocht hem aan Banning omdat zijn vrouw was
overleden en de gemeenschappelijke goederen
voor de verdeling onder de kinderen te gelde
moesten worden gemaakt
Banning liet het
opvallende molentje het jaar daarop slopen
zo was er weer een concurrent minder. Overi
gens kwam er later toch nog een graanmolentje
in Volendam te staan. Cornelis Tel kreeg in 1904
toestemming om een pakhuis met daarop een
zogenaamde Amerikaanse windmolen te bou
wen
Deze maalderij verdween rond 1918
doordat het pakhuis tot woonhuis werd omge
bouwd
In 1912 verkocht Banning zijn molen aan het
Klein Westerbuiten aan Gerrit Igesz
die twee
jaar later vergunning kreeg om nog een gasmo
tor (12 pk) in de meelfabriek aan het Klein Wes
terbuiten te plaatsen
Uiteindelijk droeg hij
het bedrijf in 1918 voor ƒ 15.500,= aan de 'Spin
fabriek Edam'. De molen legde toen het loodje
en sindsdien resteren alleen de onderbouw en
het molenaarshuis, welke tot de beeldbepalen
de panden aan de westzijde van de stad beho
ren. Gelukkig zijn in 1996-1997 deze laatste res
tanten gerestaureerd, waarvoor de eigenaar,
Rob Huber, in 1997 terecht met het Gele Steentje
door de Vereniging Oud Edam werd onder
scheiden. Zo is molen 'de Vervanger' op zijn
beurt vervangen door een markant monument.
Het is de laatste herinnering aan het rijke verle
den van bedrijfsmolens in Edam...
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DTBEdam 10 (27-07-1794)en 36 (06-10-1804).
Hoewel Dirkje uit Amsterdam kwam, bleek zij te
zijn geboren in Meppel en ook wel Dirkjen Jans
Helling te worden genoemd, NAE burgerlijke
stand, huwelijk 3 december 1812.
DTBEdam 20 (06-08-1810).Pieter werd begra
ven in de Grote Kerk, ZK 333.
OAE 66m (03-09-1811).
NAE burgerlijke stand, overlijden no.54 (1833).
NAE, kadastrale leggers.
NAE 103 (08-06-1855).
NAE 84 pp.273-274(17-05-1854).Men zag geen
bezwaren, al was er ook geen enthousiasme
voor het initiatief.
NAE 85 pp.29-30(13-06-1855).
NAE 300.
NNA Edam 46 no.1771/156 en 1779/164
(06-12-1855en 15-12-1855).De Brandraad sprak
van de brand in 'den oudenmeelmolen'
, Archief
Brandraad 1, boek 1829-1856(24-11-1855).
NNA Edam 47 no.1814/24 (04-02-1856).
NAE nr.498akohieren Hoofdelijke Omslag 1859
en 1860.
NNA Edam 58 no.3162/70 (26-04-1862).
NNA Edam 71 no.4909/164 (31-08-1870).
NAE 108 (hinderwet 11-09-1900).
NAE 87 pp.459-460punt 4 (25-11-1869).
NNA Edam 123no.6639/47 (16-02-1900).De
koopprijs was ƒ 867,=.
NAE, kadastrale leggers.
SecretariearchiefEdam 1925-1930,3/10 (hinder
wet 13-07-1904).
NAE, kadastrale leggers.
NNA Edam, notaris P. de Grient Dreux
no.494/80 (11-04-1912).De koopprijs bedroeg
ƒ 8000,=en Igesz sloot een hypotheek af voor
ƒ 5000,=,no.497/83 (11-04-1912).
NAE 516 (hinderwet 04-06-1914).Igesz had een
aardig briefhoofd: 'Stoom-Grutterij'DE ZWAAN';
G. IGESZ- EDAM.telefooninterc.18'.

uitvinding van de zaagmolen zal
ook aan Edam niet onopgemerkt voor
bij zijn gegaan. Hout was een van de
belangrijkste constructiematerialen en gezaagd
hout werd overal toegepast. De scheepsbouw,
welke voor de stad erg belangrijk was, onder
vond in toenemende mate concurrentie uit de
Zaanstreek en Hoorn. Daar werd reeds vroeg
met windkracht hout gezaagd, zodat de pro
ductie grootschaliger kon zijn. In navolging van
Amsterdam, waar het houtzagersgilde de nieu
we vinding zo lang mogelijk buiten de deur
wilden houden hebben ook de Edamse zagers
geprobeerd om hun handwerk veilig te stellen.
Zij dienden een verzoek in om 'vreemde houtsagers' te onderwerpen aan een extra heffing De
stadsbestuurders wezen dat echter af. Iedereen
moest al het poorterrecht betalen om een bedrijf
uit te kunnen oefenen in de stad, zo redeneer
den zij. Uit het feit dat dit voor hen voldoende
was, blijkt dat ze kennelijk wel een zaagmolen
wilden hebben in Edam. Spoedig hierna, rond
1616, is de eerste zaagmolen dan ook bij de stad
opgericht. In tegenstelling tot de molens in de
Zaanstreek, waarvoor een zogenaamde wind
brief moest worden afgegeven, kon deze molen
vrij worden gesticht. Het recht van de wind was
reeds in de Middeleeuwen aan de stad Edam
verleend
Adriaen Jacobsz en Claes Willemsz Sloot koch
ten in 1617 van Rieuwert Sickensz een stukje bui
tendijks land aan de Voorhaven 'daer althans de
nuuwe saegmoolen op getimmert staet" Beide
grondeigenaars moesten met aarde uit hun per
ceel het stuk van de aldaar gelegen (oude) Purmerdijk onderhouden. De eerste zou de molen
wel eens kunnen hebben gebouwd, omdat hij
later ook werd genoemd als 'Ariaen Jacobsz meullemaecker' Al spoedig was de dijk bij de molen
een binnendijk geworden vanwege het droog
vallen van de Purmer in 1622. Ariaen Jacobsz,
dan van beroep 'huijstimmerman' , verkocht nog
in dat zelfde jaar zijn helft van het perceel aan de
Hoofdingelanden van de Purmer
Het werd
daarna de zogenaamde Purmer houttuin en
diende als opslagplaats van gezaagd hout. Het

13.De oudsteafbeeldingvan "de Samson"is die op de
kaart van J. Blaeu(ca. 1665)

polderbestuur gebruikte dat hout bij het onder
houd van gebouwen en molens in de polder.
De eigenaar van de andere (noordelijke) helft
van het perceel, Claes Willemsz, was de gebrui
ker van de zaagmolen. Hij kreeg geld uitbetaald
voor leveranties van gezaagd hout aan de stad
en aan de polder Volgens het register van de
grondbelasting (verponding) bezat hij behalve
het stuk land ook de zaagmolen
Molenaar
Claes was poorter van Edam en voldeed dus
aan alle voor de uitoefening van zijn beroep ge
stelde eisen.
Na enkele jaren is Claes Willemsz teruggetre
den en niet lang daarna is hij ook overleden In
de persoon van Cornelis Jaspersz had zich in25

.18
.
10

.13
1.19
,
14
2.11
3
.
20
.
15

.12
4.
.
13
.16
5.
.17
6.
.
14
7.

8.
.
15

9,
,
10

.
16

,
11

.17
12

Molens van Edam

middels een opvolger voor hem aangediend.
Cornelis had in 1621 de helft van de zaagmolen
van Claes gekocht op een hypotheek van
ƒ 696,=
Als inwoner van Hoorn, een stad
waar reeds verschillende zaagmolens stonden,
zal hij het vak van zaagmolenaar hebben ge
kend. Omdat hij geboren was in Medemblik
moest hij het burgerschap verwerven, alvorens
de leverantie van gezaagd hout aan de stad op
zich te kunnen nemen
Hoe moeilijk het was om in een nieuwe bedrijf
stak het hoofd boven water te houden heeft ook
Cornelis Jaspersz ondervonden. Hij kon het fi
nancieel niet helemaal bolwerken, want in 1624
moest hij ƒ 300,= lenen van zijn schoonmoe
der
Als onderpand diende daarbij zijn halve
aandeel in de zaagmolen, dat hij echter kort
daarop van de hand deed aan Theunis Hendricksz Compas
Waarschijnlijk was de laatste
een erfgenaam van de eerdere eigenaar, name
lijk als zijn vrouw Griet Willems een zuster van
de eerste molenaar Claes Willemsz Sloot was.
Er stonden inmiddels twee huizen bij de zaag
molen, waarvan er één werd bewoond door
Compas. Waarschijnlijk waren beide woningen
kort tevoren gebouwd
De uit Hoorn afkomsti
ge Theunis Compas beschikte kennelijk wel
over voldoende geld. Hij kon van de koopsom,
die ƒ 1325,= bedroeg, bijna duizend gulden con
tant betalen. Met deze aankoop kwam de molen
opnieuw in handen van één eigenaar, omdat de
andere helft al in zijn bezit (als erfgenaam) was.
Helaas kwam Teunis al na korte tijd te overlij
den, zodat zijn weduwe Griet Willems de eerste
was die de verschuldigde verponding voor de
molen betaalde en wel over het jaar 1625 Zij
zag geen kans om het bedrijf alleen voort te zet
ten en zo kwam het weer tot een verkoop.
In 1626 werd de molen in twee gelijke delen
verkocht. Het ene deel werd gekocht door Jacob
Pauwelsz, wonende op het Kalf (Oostzaan),
voor ƒ 1110,= en het andere voor ƒ 1000,= door
Willem Gerritsz, wonende op de Koog (Westzaan)
Eigenlijk waren beide helften voor
ƒ 1000,= verkocht, maar de oorspronkelijke
koper van de eerste helft, Michiel Jelisz op de
Koog (Westzaan), deed zijn aandeel meteen met
winst over aan Jacob Pauwelsz. Ook de andere
koper, Willem Gerritsz, kon niet lang daarna
zijn deel verkopen met winst: Maerten Claesz
uit Zaandam werd via hem eigenaar van de an
dere helft voor ƒ 1160,= Omdat de zaagmolen
26

kennelijk als beleggingsobject diende, wisselde
deze ook daarna in betrekkelijk korte tijd ver
schillende malen van eigenaar
Van twee van
de genoemde Zaankanters is bekend dat ze in
1629 eveneens zaagmolens in de Zaanstreek be
zaten: Migchiel Jelisz bezat een zaagmolen in de
Koog en Maarten Claasz Noomes bezat 'de
Bonte Ekster' te Zaandam-wz
Mensen als zij
konden de risico's van het bezit van een zaag
molen goed inschatten. Jacob Pouwelsz nam in
ieder geval meteen de leverantie aan de stad ter
hand

1. J.G. van Dillen, Bronnentot degeschiedenisvan het
bedrijfslevenen het gildewezenvan Amsterdam(deel
2, 1612-1632),'s-Gravenhage 1933(R.G.P.78),
pp.423-424:No. 729 Keur,waarbijde invoervan in
Waterlanden eldersgezaagdhout wordtverboden
(16-11-1621).
2. OAE 65b fol.214(07-09-1615).
3. OAE 7 (8-11-1393).
4. ORA 3819fol.H9vo. (23-03-1617).
5. ORA 3820fol.59vo.(09-08-1625).Elf jaar later
leende 'AriaenJacobszvan Schorelmolenmaecker,
onsenpoorter'nog een bedrag van ruim 1818gul
den aan de stad, ORA 3830(19-01-1636).Ook
maakte hij het bestek van de twee watermolens
die het Voor-IJbij Volendam droogmaalden,
OAE 184ordonnanties no.303 (02-03-1633).
6. ORA 3828(05-11-1622).
7. OAE 184ordonnanties (30-01-1619;03-11-1620)
en archief Waterschap De Purmer 293, houtwa
ren (24-01-1621).
8. OAE 248b fol.23ro.(1622-1629).
9. DTBEdam 14b (14-08-1622).
10. ORA 3828(26-05-1621).
11. OAE 170a (11-05-1621)en OAE 184ordonnanties
(07-01-1624).
12. ORA 3828(21-06-1624).
13. ORA 3820fol.31vo.(22-07-1624).
14. OAE 247b fol.52ro.(1622-1629).
15. OAE 247b fol.52ro.(12-05-1626).
16. ORA 3820fol.88vo./fol.89ro.(06-07-1626).
17. ORA 3820fol.92vo./93ro. (27-07-1626).
18. ORA 3839(12-04-1628,08-06-1629,29-07-1630).
19. P. Boorsma, DuizendZaansemolens,pp.246-247.
20. OAE 184ordonnanties no.83 (1629/1630),
fol.49vo..
3.2 Zaankanters
Het is op zich verwonderlijk dat Zaankanters in
Edam een zaagmolen in stand hielden, want de
Zaanstreek zelf was het centrum van de houtza
gerij in die tijd. Wanneer zij echter de controle
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over de Edamse zagerij behielden, zou deze
nooit een concurrent kunnen worden voor hun
eventuele leveranties aan de stad. Zo hebben
verschillende Zaankanters een belangrijke rol
gespeeld in Edam.
In 1630 kregen Willem Gerritsz uit Zaandijk en
Baert Vastersz uit Wormerveer de Edamse zaag
molen in bezit De molenaar moet daarna Jan
Baertsz zijn geweest, omdat die de leveranties
aan de stad verzorgde
Willem Gerritsz ver
wierf in 1631 het poorterrecht van Edam en
was betrokken bij het stichten van een tweede
zaagmolen bij de stad. Deze 'wagenschots saechmeullen' lag aan de (oude) Monnickendammerweg in de Zuidpolder, op een stuk land waar
voor grondpacht moest worden betaald aan
Cornelis Jacobsz Poort Een molen voor het
zagen van wagenschot (eiken planken) was
meestal een paltrok. Het vierde aandeel in deze
molen, alsmede zijn helft in de eerste molen,
deed Willem Gerritsz in 1633 over aan Cornelis
Cornelisz uit Westzaan De opstand van het
'saechmolcntgen' werd in 1636 door Jacob Corne
lisz uit Westzaan voor ƒ 900,= aan Jacob Pou
welsz verkocht Deze laatste, die in 1630 nog in
Zaandam woonde, had zich inmiddels buiten
de Middelieër poort bij Edam gevestigd
Hij
liet de zaagmolen verplaatsen en zo verdween
deze al na enkele jaren uit de Zuidpolder.
Het is onzeker of ook Baert Vastersz bij de stich
ting van de tweede molen betrokken is geweest.
Zeker is dat hij namens zijn vennoten sinds de
cember 1633 probeerde octrooi te krijgen voor
een molen voor het zagen van eikenhout Uit
eindelijk kreeg hij met ingang van 15 maart
1636 een dergelijk alleenrecht voor de periode
van dertien jaar. De molen die ging werken
onder dit octrooi werd opgericht aan de Purmer
ringsloot even buiten Edam. Omdat als eige
naar van die molen later Jacob Pouwelses wordt
genoemd
is het aannemelijk dat de door hem
gekochte opstand van de tweede molen hier te
recht is gekomen. Hij zou als vennoot van Baert
onder het door de laatste verworven octrooi
hebben kunnen werken.
Op de eerste molen, buiten de Monnikendam
mer poort (Klein Westerbuiten), zaagde inmid
dels molenaar Bart Jans het overige hout
ter
wijl eigenaar Baert Vastersz zich concentreerde
op de houthandel. Zo kocht hij op een veiling
de houttuinen van wijlen Sijmon Cornelisz
Hoots bij de Nieuwe Haven
In 1643 probeer

de hij van het stadsbestuur het alleenrecht op
een zeepziederij in Edam te krijgen. Omdat er te
weinig bestuurders op de vergadering aanwe
zig waren, werd er nog geen besluit genomen.
Bijna een jaar later besloot het stadsbestuur ook
niets op een gelijk verzoek van Jan Claesz Brasker
Het halve aandeel in de zaagmolen had
Baert enkele jaren eerder verkocht aan zijn zwa
ger Gerrit Cornelisz
maar hij bleef nauw be
trokken bij de houtzagerij. Zo kocht hij van zijn
zuster Griet Vasters, weduwe van Jacob Simensz, haar halve aandeel en verder werkte hij
samen met verschillende Zaankanters
In de Zaanstreek was het gewoonte dat molens
ter onderscheid een naam droegen en zo zal de
oudste Edamse molen er ook een hebben gekre
gen. Voor het eerst vernemen we die in 1655 als
de zuster van Baert, Aechie Vasters, is overle
den en haar man Gerrit (eveneens afkomstig uit
Wormerveer) de erfenis van de kinderen moet
regelen
Hij wordt dan 'Gerrit Cornelisz saegmolenaer van de Sampson' genoemd en bij de ver
koop van zijn halve aandeel wordt de molen als
'den Samsom' aangeduid

1.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

ORA3821fol.23vo.(16-08-1630).
OAE 184ordonnanties (14-11-1631).
OAE 170a (17-03-1631).
De erven van Cornelis Jacopsz Poort verkochten
waarschijnlijkdit stuk land aan Pieter Muusz
Olij, ORA 3917(07-12-1648).
ORA 3830(30-04-1633).
ORA 3828(10-05-1636).
ORA 3821fol.244vo.(22-05-1633):'JacobPauwelsz
van Saerdam,wonendebuijtende Middelijeerpoort'
koopt een huis aldaar van TrijnJansdr, weduwe
van Dirck Jacobsz Soet. Daar wordt Jacob ook in
de verponding met ingang van 12 juli 1633ge
noemd, OAE 247b fol.l7vo. (1630-1632).
OAE 65c fol.227ro.(02-12-1633),fol.228ro.
(13-12-1633),fol.256ro.(23-06-1635),fol.258vo.
(01-09-1635)en fol.259ro.(15-09-1635).
OAE 66c fol.ll7ro. (07-01-1638).
OAE 252b fol.20vo.(1642-1650).
OAE 252a fol.92ro.(1633-1641)'BartsJan' en 258
fol.69ro.(1637)'Bart Jan saegmolenaer'
. Wellicht
was hij een zoon van de eerdere molenaar Jan
Baertsz en dezelfde als 'BertJan', die later een
scheepstimmerwerf aan het Oorgat kocht, ORA
3922(09-12-1641).
ORA 3922no.3 en 4 (27-12-1639).Hij verkocht de
tweede houttuin na enkele jaren weer, ORA 3832
(28-04-1644).
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13. OAE 65d fol.57vo.(30-10-1643)en fol.70vo.
(09-08-1644).Brasker had in 1644een zeepziederij in het oosteinde opgericht, gezien de bijdrage
van het stadsbestuur in de pannen op het dak
uit het oogpunt van brandpreventie, OAE 184
ordonnanties no.306 (07-06-1644).
14. ORA 3824(14-04-1640).
15. ORA 3825(01-03-1641en 26-05-1642).Financieel
werkte hij samen met zijn zwagers Huijbert en
Cornelis Jansz in Wormerveer,ORA 3831
(15-04-1638).Daar woonde ook zijn broer Klaas
Vastersz,die in 1659de helft van zaagmolen 'de
Hoop' te Krommenie kocht. Kennelijkzat het
houtzagen in de familie...
16. ORA 3986(20-04-1655).Gerrit Cornelisz 'saegmollenaer'bezat ook een deel van een huis buiten
de Middelieër poort, ORA 3833(21-06-1653en
03-05-1657).
17. ORA 3833(11-09-1655).
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3.3 Willem Pietersz
Het derde kwart van de zeventiende eeuw gaf
een ernstige achteruitgang van de Edamse
houthandel te zien, vooral veroorzaakt door de
terugloop van de activiteiten in de scheeps
bouw. Ook de eigenaars van de zaagmolens
konden daar niet aan ontkomen. Als ze het
hoofd boven water wilden houden, moesten ze
bijvoorbeeld gaan samenwerken om de risico's
te spreiden. Eén van deze eigenaars, Willem

Pietersz uit de Koog, lukte het echter niet om de
juiste partners te vinden.
In 1642 was hij mede-eigenaar van de helft van
'de Samsom' geworden, waarvoor in totaal een
hypotheek werd afsloten van ƒ 2437,501 T Waar
schijnlijk zal Willem kort daarop als molenaar
in Edam zijn gaan werken. Zo bleek dat 'Willem
Pietersz molenaer deser stede vercocht [heeft] aen
Huijbert jansz Cromhout ... negen balcken, swaer
wesende 12 duijm dicke en 7 duijm breet, midtsgaders 23 voeten lanck, te weten Edammer voeten
ende Amsterdammer duijmen' In diezelfde tijd
deden ook enige Wormerveerder aandeelhou
ders hun belangen over aan Willem Pietersz
Samen met Claes Pietersz Beets, die kort tevo
ren via Gerrit Cornelisz (zie hiervoor) ook een
helft in bezit had gekregen, was Willem eige
naar van de gehele molen. Hij was er zo mee
verweven, dat tijdgenoten hem de naam van de
molen als achternaam toedichtten. Stadssecreta
ris en notaris Jan Theunisz Houttuijn noemde
'Willem Pietersz Sampson saegmolenaer ende Claes
Pietersz sijn maet' als getuigen bij het testament
van hun buurman Claes Simonsz Schaep. De
twee ondertekenden echter als 'Willem Pietersz
moolennaer van Samsom / Claes Pietersen sagmolnaer van de Samsom' Notaris Claes Keetman
wist het beter dan zijn collega, want hij had het
over 'Willem Pietersz molnaer inde saechmolen genaemt Samsom'(5).

8,

14. Eengoedvoor
beeldvan een
zaagmolenin vol
bedrijfgeeftdeze
achttiende-eeuwse
prent van een
molenten westen
van Leeinvarden
(ca. 1730).

9.

28

Ondertussen was er een geslaagde samenwer
king ontstaan tussen Jan Claesz Bruijnvis en Barent Jacobsz Slot, beide eveneens zaagmole
naars te Edam. Door hun samenwerking raakte
Willem Pietersz zijn compagnon kwijt. Vrijwel
zeker was Slot werkzaam op een andere inmid
dels verrezen zaagmolen, eigendom van Claas
Claasz Waterlooper en gelegen ten westen van
de stad aan de Purmer ringvaart
De uit Enk
huizen afkomstige Waterlooper had deze wa
genschotmolen gekocht van Jan Pauwelsz en
bleef eigenaar tot Pieter Pietersz Josephs hem
voor ƒ 1000,= overnam Bij die laatste gelegen
heid werd ook een goede omschrijving gemaakt
van deze paltrok:
'Een vierkante houtsagersmolen, sijnde een onderkruijer, is seer bequaem om balcken en deelen en wa
genschot te sagen, als mede het gereetschap dat daar
toe is behoorende, een schuijt als anders meer ende
het huijs met een vrije molenwerf, alles eijgen gront
soo het tegenwoordigh bij den vercooper gebruijct
wert, te weten elf seijlen, waarvan vier noijt gebruijct
sijn, bij de molen, mede 't negentig sagen, waarvan
datter vijftien nieuwe sijn, noit gevijlt ende noch acht
weijnighgebruijct onder de 't negentig voornoemt.'
Bruijnvis was eigenaar van een andere zaagmo
len aan de Ringvaart, die naast die van Water
looper was gelegen. Gezamenlijk kochten de
heren Slot en Bruijnvis de helft van de dan als
'Sampson' aangeduide molen van Claes Pietersz
Beets waarna zij het met hun invloed en ken
nissenkring ook voor het zeggen hadden in
deze grootste van de drie aanwezige zaagmo
lens.
Tegen deze compagnons kon Willem Pietersz
niet op en hij kwam onder curatele te staan. Op
een veiling boden de curatoren 'een halve saech
molen genaemt de Samson' te koop aan. In de
molen waren toen drie zaagsleden te vinden. Bij
de helft van Willem hoorde bovendien een
woonhuis met tuin en erf. Ondanks de recessie
was er flink belangstelling voor het aandeel van
de molen, want er werd negentien maal gebo
den voordat Jan Claasz Bruijnvis c.s. kopers
werden voor ƒ 2604,= Voor deze koopsom
stonden borg Barent Jacobsz Slodt (de compag
non van Bruijnvis) en Jan Michielsz, een van de
curatoren van Willem Pietersz. De geplande
verkoop van de reeds eerder door de heren
Bruijnvis en Slot aangekochte andere helft van

de molen ging niet door
vrijwel zeker omdat
ze nu de gehele molen bezaten.
Beide compagnons hielden de markt goed in de
gaten en wisten de concurrentie de baas te blij
ven. Dat merkte ook Pieter Pietersz Josephs, die
in 1664 als opkoper de paltrok aan de ringvaart
van de Purmer voor ƒ 1000,= had overgenomen
(zie boven). Hij zat er lelijk mee in zijn maag en
probeerde de molen door te verkopen
maar
dat lukte niet. Uiteindelijk hebben zijn erfgena
men de molen laten veilen
Voor slechts
ƒ 200,= werden de vennoten Cornelis Jacobsz
Gorter en Allert Claesz Houtcoper voor een
zeer korte tijd eigenaar, waarna uiteindelijk
Cornelis Jansz Banningh de molen in bezit
kreeg
Niet lang daarna zal de afbraak van de
derde molen een einde aan alle activiteit hebben
gemaakt, omdat daarna alleen nog sprake is
van 'het kleijne molenwerfje'

1. ORA 3825(26-05-1642).
2. ONA 501 (05-12-1655).Eerder werd hij aange
duid als 'WillemPieterszsaechmeullensman'
toen
hij voor 'saechloon'kreeg betaald door de stad,
OAE 184ordonnanties no.306 (28-05-1644).
3. ORA 3844(27-01-1656). Willem Pietersz 'saeghmolenaer'nam ook het huis buiten de Middelieër
poort over van Gerrit Cornelis en zijn mede-ei
genaar, ORA 3833(03-05-1657).
4. ONA 492 (31-03-1657).
5. ONA 503 (16-05-1657).OAE 184ordonnanties
1659-1660no.114(22-10-1659)vermeldde 'Willem
Pieterszsaechmolenaer
op de Sampson',maar
no.147 (29-12-1659)had het over 'WillemPietersz
Sampson'.Zie ook archief van het Waterschap De
Purmer 261 fol.228vo.(19-11-1655):'WillemPie
tersz saegmolenaervan de Sampson'.
6. ORA 3921,09-01-1664.Zie voor de familierelatie
Waterlooper-Slothierna. De achternaam Water
looper zou wel eens van de molen kunnen zijn
afgeleid, omdat die hoogstwaarschijnlijkoverhet
watervan zijn oude standplaats in de Zuidpol
der naar hier was verplaatst. Op 8 augustus 1675
wordt Claas Claasz Waterlooper nog vermeld,
DTBEdam 71 (NC no.135).
7. ORA 3843(09-04-1650)en ORA 3921(09-01-1664).
Jacob Pauwelsz overleed kort daarop, ORA 3986
(24-09-1652).
8. ORA 3834(28-09-1661).
9. ORA3920(28-12-1661)
no.15en 3824(09-05-1662).
10. ORA 3920(28-12-1661)no.18.
11. ORA 3921(08-12-1667).
12. ORA 3924(17-01-1669).
13. ORA 3846(16-10-1670en 06-11-1670).
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14. ORA 3928(08-07-1683).Banning kan de molen
hebben afgebroken vanwege zijn naastgelegen
volmolen, die hij eerder in 1670had gekocht,
ORA 3836(23-05-1670).

maar (achter)namen lagen in die tijd niet vast en
hangen soms erg samen met zeer wisselende
persoonlijke omstandigheden
Jan Claesz wordt
bijvoorbeeld in 1662 nog zonder achternaam ge
noemd, terwijl hij in 1665 met de achternaam
Stijns voorkomt Wellicht heeft zijn latere ach
3.4 Aan de vaart
ternaam te maken met die van de molen, die im
Hiervoor kwam reeds de eerste zaagmolen aan
mers later 'de Bruijnvis' heette Deze naam kan
de Purmer ringvaart ter sprake. Deze moet al
zijn geïntroduceerd door de Zaankanter Simon
voor 1633 door de bekende molenbouwer Jan
Claesz, sinds 1644 eigenaar van de helft van Pie
Jansz Vijselaer aan de Purmer ringsloot zijn ge
ter Zoals hiervoor reeds werd geopperd, is het
bouwd De exacte bouwdatum is niet bekend,
heel goed mogelijk dat ook de buurman van 'de
omdat de grondbelasting van de molens buiten
Bruijnvis' een naam had en 'de Waterlooper'
de stad niet goed werd bijgehouden
Vijselaer
heette.
heeft goede connecties met de scheepsbouwers
Na de aanleg van de Trekvaart in de richting
in Edam gehad
want die probeerden voor
van Hoorn in de jaren na 1661 werd ook dat
hem en zijn zoon Jan Coppertsz toestemming te
deel van de Zeevang als uitbuurt van de Edamkrijgen om eikenhout te zagen buiten het oc
se nijverheid in gebruik genomen, hoewel het
trooi van Baert Vastersz c.s. om! Helaas voor
economische tij niet meezat. In 1662 verrees er
hen werd dat niet toegestaan
Jan Copperts
aan de oostzijde van de vaart zowaar een nieu
richtte zich later op een heel andere bedrijfstak:
we zaagmolen
Hoewel het niet duidelijk is
hij exploiteerde met oud-schepen Magnus Vinwie deze molen stichtte, wordt Simon Claesz
centsz de kalkoven onder Axwijk, even ten wes
genoemd als degene die hem in oktober 1663 in
ten van de molen
bezit had
Dit kan dezelfde Simon Claesz zijn
In 1636 werd de paltrok van Jacob Pouwelsz
die in 1644 de helft van de latere 'Bruijnvis' had
aan de noordkant van de molen van Vijselaer
gekocht van Pieter Claesz Wijncoper c.s. en in
opgericht (zie hiervoor). Niet lang daarna ver
Zaandam woonde (zie boven). Ook al eerder
kocht molenbouwer Vijselaer zijn zaagmolen
kwam een Simon Claesz voor, die samen met
aan de broers Pieter en Jan Claesz In de eerste
Jacob Pouwelsz als 'saechmolenaers' gezaagd
is Pieter Wijncoper en in de tweede Jan Bruijnhout aan de stad leverde
Misschien was deze
vis te herkennen. Dat lijkt misschien vreemd,
uit De Rijp afkomstige ei
genaar van de 'Samson'
eveneens identiek met de
later genoemde
Simon
Claesz.
Bij de verkoop van de
helft van de zaagmolen
aan de Trekvaart (zie
boven) waren ook Claes
Jansz Del en Dieuw Pieters, weduwe van Aris
Jansz, voor een deel eige
naar. De nieuwe, tijdelijke
eigenaars sloten een hypo
theek af voor 2026 gulden,
13 stuivers en 4 pennin
gen
Zij heetten Guijrtje
Pieters, weduwe van Pie
ter Sijmonsz Groot (een
kwart aandeel), Claes Pie15. Zaagmolen"de Wolf"staat duidelijkaangegevenop de kaart van Uitwaterende
tersz Cuijper, Reijer Claesz
Sluizen(1680).
Withoet en Neel Jans, we30
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duwe van Claes Jacobsz Vogel (allen een twaalf
de aandeel). Gezamenlijk vonden zij binnen een
jaar in Jan Jacobsz Groot een koper van hun
aandelen in de 'saachmolengenaemt de Wo//'
Ook deze vijfde molen heeft dus, waarschijnlijk
reeds bij de bouw, een naam gekregen en het
zou opnieuw Simon Claesz kunnen zijn ge
weest die daar de hand in had.
Het is duidelijk een gevolg van de recessie van
de houthandel dat de molen zo snel weer van
eigenaar wisselde. Gezamenlijk met zijn part
ner Paulus Jansz Pos verkocht ook Jan Groot
zijn helft van molen 'de Wolf' weer. Eigenaar
werden Adam Joosten c.s., die inmiddels de an
dere helft bezaten
Joosten liet een extra bepa
ling opnemen bij de koop: de heren Groot en
Pos zouden nooit meer een zaagmolen mogen
oprichten of exploiteren zolang hij eigenaar
bleef. Behalve eigenaar van 'de Wolf' was hij
van beroep ook 'sachmoolenaer' . Daarom wist
hij beter dan wie ook dat het maar moeilijk
rondkomen was in deze tijd. Niet lang daarna
bood hij de molen weer ter veiling aan. Hij om
schreef zijn bezit toen als volgt
'Een nieuwe achtkante zaeghmolen, bequaem om alderhande eecken- en greenenhout te sagen, bestaende
met drie ramen, in de eene raem staet een kuijnst
daar men Noorsche deelen en balcken mede saeght
tot contentement van den gebruijker. Deze molen
staet op sijn eijgen gront aen de noortsijde deser
stede Edam, aen de treckvaart daar men naar Hoorn
vaart. Met noch een stuckjen lants daar besijden
ende noch een huijsjen ende droochhuijs.'
Bij de molen hoorden verder zestig zagen,
twaalf zeilen, drie dommekrachten, twee hout
haken, drie kettingen, een zeilschip en een boot
je. Tot een verkoop is het echter niet gekomen,
want drie jaar later is het dezelfde Adam Joos
ten, nu met de van de molen afgeleide achter
naam de Wolf, die de helft van de zaagmolen
verkoopt aan Pieter Claesz Groot uit Middelie
onder een hypotheek van ƒ 1500,= Trijn Jans,
de vrouw van Pieter Groot, heeft na het overlij
den van haar man zijn aandeel in de zaagmolen
weer aan Adam Joosten de Wolf verkocht
zodat het aannemelijk is dat Groot een deel had
verkocht om het bedrijf in de moeilijke tijden
meer financiële basis te geven.

1. OAE 252a fol.20vo.(1633-1641
). Hij maakte het
bestek voor de molens die de Volendammer
Meer droogmaalden, OAE 184ordonnanties
no.292 (12-02-1633),en bouwde tot ver buiten
Edam molens (BickerCaarten, Middeleeuwse
wa
termolens,p.86). Naast Baert Vastersz komt Jan
Jansz Vijselaerals leverancier van gezaagd hout
aan de stad voor, OAE 184ordonnanties
(01-03-1639en 03-11-1639,no.109).
2. OAE 65d fol.64vo.(27-02-1644):'... ommegesamentlijckeenigewintmeulens,dienendetot Iwutsagen endelaeckenente vullen,omtrentdesestedestaendeende... tot nochtoe van verpondingeexemt
geweestsijnde,daermedein toecomendete beswaren'.
Later werd besloten de molens aan de oude Purmerdijk benoorden de Purmer brug in het verpondingsboek van Middelie in te schrijven, OAE
65d fol.l72vo. (19-12-1649).
3. Hij bezat ook een werf aan de Schepenmakersdijk, ORA 3821fol,194ro.(19-10-1632).
4. OAE 65c fol.288ro.(07-11-1637).
5. OAE 65d fol.l73ro. (19-12-1649)octrooi,
fol.200vo.(19-10-1650)uitbreiding en fol.219ro.
(10-06-1651)belastingregeling in verband met de
kalkovens. In het haardstedenregister van Mid
delie staat het complex als 'Jan Coppersz2 kalckovens,eenhuijsie'vermeld, OAE 258 (1665).
6. ORA 3831(29-05-1640).Daarop komen ook zij
voor als leveranciers van gezaagd hout aan de
stad, OAE 184ordonnanties no.449 (27-03-1641)
en no.43 (05-07-1641).
7. Pieter heet nu Wijncoper,maar dat was mis
schien zijn beroep. Elders heet ook hij wel 'Pieter
ClaeszBruijnvis',ORA 3811p.268 (05-08-1663)en
, DTBEdam 71 (ZC no.63).
8. ORA 3920(31-05-1662)'tegenoverde saeghmolen
van fan Claesz'en OAE 258 Middelie (1665)'fan
ClaeszStijns'.
9. ORA 3928(08-07-1683).
10. ORA 3825(05-02-1644).Eerder had de molen
nog geen naam, want dan wordt hij 'desuijdwester saagmollen'genoemd, OAE ordonnanties
no.206 (1642/1643).
11. OAE 258 (17-09-1665).
12. ORA 3845(12-10-1663).
13. OAE 184ordonnanties no.198(1629/1630),
fol.61vo..
14. ORA 3894(12-10-1663).
15. ORA 3834(29-03-1664).
16. ORA 3846(31-12-1666).Adam leende voor de
koop ƒ 1200,=,ORA 3893(31-12-1666).
17. ORA 3850(17-06-1678).In 1674heette hij 'Adam
den molenaar', ORA 3811p.320 (02-08-1674).
18. ORA 3924(06-12-1668).
19. ORA 3846en ORA 3894(08-05-1671).
20. ORA 3850(30-07-1682).
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3.5 Firma Slot en Waterlooper
Een aanwijzing voor het feit dat het goed ging
met de compagnons Slot en Bruijnvis is de split
sing van de twee onder hun leiding werkende
zaagmolens. Slot ging verder met 'de Samson'
en kocht de andere helft voor ƒ 1505,= erbij
Bruijnvis nam de helft van de molen aan de
Purmer ringsloot op zijn beurt van Slot over
Hoewel Barent Slot in 1673 kwam te
overlijden
bleek zijn bedrijf goed vooruit te
kunnen. Beide familieleden Jan Sijmonsz Water
looper en Jacob Barentsz Slot zetten de zaak
met zaagmolen 'de Samson' voort De familie
relatie tussen Waterlooper en Slot bleek niet
eenvoudig na te gaan, hoewel overduidelijk
aanwezig. Jan Sijmonsz Waterlooper was wel
licht een kind uit een eerdere relatie van Trijn
Claes, die op haar beurt familie zal zijn geweest
van Claas Claasz Waterlooper
Jan Sijmonsz
Waterlooper kwam ook later nog als 'broeder'
van de kinderen van het echtpaar Trijn Claes en
Barent Jacobsz Slot voor. Hij was veel ouder
dan zijn broer Jacob Barentsz Slot, want die
werd geboren in 1662 en Jan al omstreeks
1644 Verder bezat Jan een huis buiten de Monnickendammer poort en was hij compagnon
van zijn (stief)vader Barent Jacobsz Slot ge
weest.
Jan Bruijnvis was minder gelukkig waar het de
opvolging van het bedrijf betrof. Zijn zoon
Claas Jansz Bruijnvis besloot in 1683 tot ver
koop van de geëxploiteerde molen. Daarop
volgde een veiling
'Men presenteert te verkoopenaen de meest daervoor
biedende een saeghmolen genaemt de Bruijnvis,
mitsgaders de huijsinge die daer bij is met Imre toebehoorende erven ende liet stuckje lants daer annex. Ge
legen aen de ringhsloot aen de Grasdijck, belent met
het kleijne molenwerfje ten noorden ende de dwarts
ringhsloot ofte de barmte van de Seevancks dijck ten
snijden. Daerbij te leveren de boot daer bij de voorschreve molen nu gebruijckt wert, item 67 stuckx
sagen, soo groot als kleijn, 2 trecksagen, 2 domme
krachten, 3 moockerts,4 kettings met haecken, 12 ijserts om balcken vast te setten, 2 houthaecken, 1 bootshaeck, 4 pickhaecken, een aembelt om sagen af te
kappen, 4 vijlen, 2 setijzers, 1 rottesteert, 10 rolle.'
De broers Waterlooper en Slot kochten 'de
Bruijnvis' en betaalden daarvoor slechts een
klein bedrag. Enkele jaren later deden zij een
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derde deel van de zaagmolen over aan Jan
Druijst uit Monnickendam,
hun nieuwe
partner
'De Bruijnvis' verdween echter voor
1688 van het toneel, want er was toen sprake
van 'het erf daer de saeghmolen op heeft gestaen'.
Dit werd met de daarop gelegen woning door
Jan Sijmonsen Waterlooper, Jacob Barentse Slot
en Jan Druijst verkocht aan de bewoner Marten
Jansen
Een brand was de oorzaak van het
verdwijnen van de molen
Met deze aankoop van 'de Bruijnvis' waren de
boers hun concurrent Adam van der Wolf van
de gelijknamige molen aan de Trekvaart voor
geweest, want ook hij had een bod uitgebracht.
Hierdoor zal Adam het nog moeilijker hebben
gekregen en in 1685 verkocht hij uiteindelijk
zijn eigen zaagmolen voor ƒ 3045,= Bij molen
'de Wolf' werden eveneens losse goederen op
taxatie aangeboden:
'Ses half sleten seijlen, 2 oude dito die noch gebruijckt
loerden, 63 sagen, vier dommekrachten, 3 houthaken,
drie pickhaken, twaelf balckijsers, de kunst daer men
delen mede saeght, de houtboot en het schuijtie daer
men mede overhaelt, 2 bijlen, 1 dissel en beijtels, drie
kettings daer men balcken mede opwint, de houttuijn
ofte het vierkant daer men het ruijgli hout op liegt]'
Naast de heren Jan Sijmonsz Waterlooper en
Jacob Barentsz Slot werden nog twee broers, Jan
en Dirck Pietersz Druijst, nieuwe eigenaars van
de zaagmolen
De broers Druijst waren actief
in de houthandel en hadden, zoals reeds bleek,
een goede samenwerking met de firma Slot en
Waterlooper. Jan Druijst kocht, na het overlijden
van Adam Joosten van der Wolf, ook diens
houttuin in Edam
Bij de hechte samenwerking tussen de eige
naars paste ook het veilig stellen van het fami
liebezit voor de firma. Toen de erfgenamen van
Maritie Barents Slodts haar goederen scheidden
van die van haar echtgenoot Jan Jacobsz Breed,
zorgde Jan Sijmonsz Waterlooper ervoor dat de
aandelen in 'de Wolf' en 'de Samson' binnen de
firma bleven
Jan Pietersz Druijst, die bij de
eerstgenoemde molen woonde, trouwde buiten
gemeenschap van goederen
Ook zijn broer
Dirck Druijst, die een kwart van dezelfde molen
bezat en er eveneens bij woonde, liet zijn aan
staande bruid buiten de zaken

Zaagmolens
1.
2.
3.
4.

ORA3849(26-01-1669).
ORA3849(25-02-1669).
DTBEdam 15 (16-11-1673).
Eerst verkocht de weduwe een zesde deel van
molen aan Jan Sijmonsz Waterloper,ORA 3847
(27-05-1675).Later werd hij als een van de voog
den genoemd en kwam er een gerechtelijkeuit
spraak om tot deling over te gaan, ORA 3784
(26-11-1683).
Na enige tijd volgde de verdeling,
ONA 555 fol.5 (30-01-1685)en 556 fol.70-71
(11-02-1686).
5. Jan zou een zoon kunnen zijn van Sijmen Claesz,
DTBEdam 2 (17-04-1645)omdat er later een
'TrijnClaesweduvan SijmenClaeszmolenaer'was,
DTBEdam 71 (ZC no.310).Trijn wordt in ieder
geval als moeder van Jan Sijmonsz genoemd en
zo zou zij wellicht de schoonzuster van Claas
zijn. Bijhaar huwelijk met Barent Slot woonde
zij 'buijtende Middeliërpoort', DTBEdam 8a
(01-03-1654),
waar ook de wagenschotmolen van
Claas Waterlooper was gelegen.
6. DTBEdam 2a (17-01-1655en 13-10-1662).
7. ONA 562 fol,17ro.(31-01-1692).Jan trouwde in
1668met Neeltje Claes Loenius, DTBEdam 8c
(02-09-1668).Hun wederzijds testament werd
opgemaakt in 1687,ONA 557 fol.43-45ro.
(27-01-1687).
8. ORA3898(14-02-1679).
9. DTBEdam 71 (ZC no.62) jan Claeszmolenaerin
de saghmolen,nu sijn soonClaesjansen Bruijnvis'.
10. ORA3928(08-07-1683).
11. 3848fol.lllro. (20-07-1683).
12. ORA3848fol,112ro.(06-09-1683).
13. ORA3837(09-02-1688).
14. ONA 564 fol.l09ro. (15-10-1694).
15. ORA3928(04-01-1685).
16. ORA3851(30-01-1685).
17. ORA3840(09-05-1691).Adam overleed in 1688,
DTBEdam 15 (27-01-1688).
18. ONA 560 fol.46-47(23-04-1690).
19. ONA 560 fol.116-117(31-12-1690).
20. ONA 561 fol.125-126(10-11-1691).
3.6 Samson en Wolf
De nauwe samenwerking tussen de eigenaars
van 'de Samson' en 'de Wolf' leek geen lang
leven beschoren. In 1693 werden 'de Samson'
en twee huisjes ernaast verkocht aan Dirck
Jansz van Sanen uit Hoorn Als firmanten en
eigenaars van de 32 aandelen in de molen wer
den genoemd:
Jan Sijmonsz Waterlooper, raadslid en
oud-schepen
Thijs Bastiaensz Wit (x Jaepie Sijmons
Waterloopers), raadslid en schepen

19
3

Foppo Gellius (x Claesie Barents Slodts),
predikant te Hallum in Friesland
Jan Jacobsz Breed (weduwnaar van
Maritie Barents Slodts)

3

Van Zanen had na enige tijd behoefte aan een
vennoot en verkocht toen de helft van molen
'de Zamson' voor ƒ 2650,= aan Jacob Pietersz
Klinck. Hierbij werd bepaald dat de mede-eige
naar 'noeijt de greene houtcooperij sal mogen doen,
directelijck of indirectelijck in geenderleije maniere'
Klinck, die getrouwd was met Guertje Walink,
woonde in het huis naast de molen en zal 'de
Samson' hebben geëxploiteerd. Van Zanen
richtte zich op de handel in hout. Toen Klinck
kwam te overlijden, besloten zijn weduwe en
Van Zanen om de molen te verkopen. De broers
Jacob en Willem Evertsen Groot werden daarna
de nieuwe eigenaars
Ondertussen was 'de Wolf' nog in gezamenlijk
bezit van de hiervoor reeds genoemde venno
ten, al was Jan Sijmonsz Waterlooper in 1694
overleden Hoewel hij een van de belangrijkste
vennoten was, duurde het tot 1708 voordat zijn
weduwe, Neeltje Claes Loenius, haar vierde
aandeel in 'de Wolf' verkocht. De koper was ...
Dirck Jansz van Zaenen Kennelijk wilde hij als
houthandelaar wel een aandeel in een zaagmo
len hebben, maar was 'de Wolf' aantrekkelijker
voor hem dan 'de Samson'. Voor Jacob Evertzen
Groot was dat minder het geval: hij verkocht
een zesde deel van 'de Wolf' aan Jan Druijst'.
Deze laatste was inmiddels geheel ingeburgerd
in Edam. Hij was schepen geweest en nog
steeds actief als raadsheer.
In 1716 werd Gerrit Mol, de man van Eegje
Druijst, uiteindelijk eigenaar van de zaagmolen
aan de Trekvaart naar Hoorn en als verkopers
van de zes aandelen werden genoemd
Trijntje Jacobs Hoen (weduwe Willem
Evertsz Groot) te Edam
Jacob Everts Groot in de Purmer
Sijmon Peereboom te Beets
Dirck Druijst te Edam

1
1
1
3

Gedurende enige tijd bleef 'de Wolf' in bezit van
het echtpaar, maar daarna kochten weer twee
vennoten de molen: Vegtter Otten uit Edam (
en zijn zwager Cornelis Duijn uit Hoorn (j)
Het bleek dat de molen hierna pas werd ver
kocht als een eigenaar was komen te overlijden.
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16. "De Samson"
kwamuiteindelijkbij
Grave,ten oostenvan
Escharenen ten noord
westenvan (en onder)
Gasselte staan. Op
dezekaart is hij rechts
onderin de cirkelbij de
pijl aangegeven
(1865).

Toen Vegter Otten overleed, werd de molen aan
schepen Jan Dekker (2) en Claas Cornelisz Dek
ker (1) verkocht
Gedurende enkele decennia
was de familie Dekker nu verantwoordelijk
voor de exploitatie van de molen. Na de dood
van Claas verkochten Jan Dekker en de erfgena
men hem voor ƒ 1825,= aan Arnoldus Brauwring (inclusief schulden ter hoogte van
ƒ 3306,=) De weduwe van Arnoldus verkocht
'de Wolf' later voor ƒ 5600,= aan Dirk Jan Bui
sing & Comp.
Buising heeft de molen waar
schijnlijk nog maar amper gebruikt, want in
1798 liet hij weten dat 'de Wolf' al vijf of zes jaar
niet meer werd gebruikt en dat het hem niet
lukte de molen te verkopen. Hij vroeg daarom
toestemming om hem te verplaatsen
Nadat
het stadsbestuur eerst had geïnformeerd of de
verponding wel zou worden voldaan aan de
municipaliteit van Middelie
werd dit toege
staan en verdween 'de Wolf' voorgoed. Of hij
werkelijk werd verplaatst was niet na te gaan.
Zaagmolen 'de Samson' kende na de gebroe
ders Groot vele eigenaars. Op de een of andere
manier kwam de molen in handen van de in
1720 opgerichte en in 1723 opgeheven 'Assuran
tie, navigatie, commercie compagnie' Bij de op
heffing van de compagnie werd de molen ook
verkocht en als volgt omschreven
'een extra-ordinaire swaere, sterke en wel ter neeringh staende aghtkante saechmoole genaemt
d'Simson, sijnde in den jaere 1721 bijnaer in het ge
heel vernieuwt, met desselfs erve, huijsinge en
schuuren en verder toebehooren'
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Kopers werden Jacobus Teengs sr. en compag
nons voor ƒ 6500,= die echter de molen niet van
zijn plaats mochten halen
Met die bijzondere
bepaling trachtte men het bedrijf voor de stad te
behouden. Jan Veen staat daarna als een van de
eigenaars te boek: in 1728 kocht hij een achtste
gedeelte van de molen c.a. voor ƒ 562,50 van de
erfgenamen van Thijs Wit Veen staat ook in
de verponding genoemd als de exploitant van
de zaagmolen.
In 1780 bleek de helft van het molencomplex, ei
gendom van de familie Brouwer, maar liefst
ƒ 4000,= waard te zijn, hetgeen in 1794 was ge
daald tot ƒ 3000,= Vanwege de gunstige lig
ging bij de stad hield 'de Simsom' het langer vol
dan 'de Wolf'. In 1815, toen Trijntje Jong (wedu
we van Simon Brouwer) de molen voor slechts
ƒ 1900,= verkocht aan drie Joodse kooplieden
uit Amsterdam
was het gedaan met de
molen. Het volgende jaar volgde een verzoek
tot afbraak, dat echter uitmondde in herbouw
onder Grave (N.Br.) voor Pieter van Alphen uit
Helmond
Bij de sloop werd een gelegen
heidsgedicht gemaakt door J.A. Molenaar, dat
al meermalen in 'Oud Edam' gepubliceerd is
Daaruit klonk ook al enigszins het besef door
dat er met de molen meer dan alleen een bedrijf
voor de stad verloren ging. Na verkoop van wat
afbraakgoederen door Van Alphen op 29 april
mochten de drie Joodse kooplieden, Ten Kooren, Trompetter en Proier, de bijgebouwen van
het stadsbestuur niet afbreken
Het stuk land
'daar bevorens op hebben gestaan de houtzaagmolen
de Simson met derzelver huizinge...' verkochten zij
in 1822 aan Aaron Lezer Hart, slager te Edam,
voor tachtig gulden

ORA3840(07-12-1693).
ORA3853(05-02-1700).
ONA 603 (14-03-1707)en 615 (29-12-1707).
ORA3842(21-02-1708).Jacob en Willem, zoons
van Evert Gerritsz Groot en Geert Jans (ONA
545,07-01-1699),waren met twee zusters ge
trouwd: resp. Welmoet en TrijntjeJacobs Thoens
(ONA594,18-01-1694).Jacob stond te boek als
huistimmerman, ONA 596 (09-09-1695).
5. DTBEdam 16 (16-08-1694).
6. ORA3842(02-04-1708).
7. ORA3854(29-06-1712).
8. ORA3854(04-03-1716).
9. Simon Jansz Peereboom, houtkoper te Beets,
was in 1710een vennootschap aangegaan met
Jacob Evertsz Groot, ONA 604 (15-09-1710).
10. ORA3862(06-01-1725).Bijde overdracht bleef er
een schuld van ƒ 950,=staan, ORA 3899
(06-01-1725).
11. ORA3856(10-03-1733).
12. ORA3933(02-03-1752)en ORA 3866no.279
(13-06-1752).Zie ook OAE 282b (13-06-1752).
13. ORA3874no.155 (06-02-1790).
14. OAE 65w (06-06-1798).
15. OAE 65w (13-06-1798).
16. OAE 66f fol.245ro.(11-08-1720)en 66g fol.1vo.2vo. (30-01-1723)en fol.21(07-04-1724).
17. ORA3931(02-04-1723).
18. OAE 66g fol.4vo. (22-03-1723)en ORA 3858
(23-04-1723).
19. ORA3862(17-05-1728).
20. ORA3871no.736 (16-06-1780)en ORA 3875
no.39 (16-04-1794).
21. ONA 714 no.995 (24-10-1815).Tevoren had zij te
vergeefs geprobeerd de molen voor meer te ver
kopen, ONA 713 no.512 (07-05-1814).
22. NAE 168 (07-02-1816,02-03-1816),73 (07-021816,28-02-1816,02-03-1816,06-03-1816,29-061816).De toestemming tot de sloop werd ver
leend op 9 maart 1816(Registerveranderingen
gebouwdeeigendommen).
23. Oud Edam4e jaargang (1980)nr.2 en 18e jaargang
(1994)nr.1. Bijde sloop was op 4 april 1816het
achtkant omgevallen, waarbij vier gewonden
vielen. Molenaar was eigenaar van de korenmo
len bij de Westerpoort.
24. ONA 715 no.1067(29-04-1816)en NAE 73
(19-06-1816).
25. ONA 719 no.1800(08-02-1822).

3.7 Nieuwe zaagmolens
Met het verbranden van 'de Bruijnvis' was het
zagen van hout aan de Grasdijk bij Axwijk ge
stopt. Dit betekende echter niet het definitieve
einde van deze activiteit, omdat een andere on
dernemer er brood in zag om hier een nieuw
MCWHNMMMNNMtX'KW

17. Op de kaart van A. v.d.Grondenvan Edam(1743)
staat "het Fortuijn"duidelijkaangegeven(midden),even
als "de Samson"(links)en de Westermolen(rechts).

avontuur te beginnen. Het erf van de molen,
dat Marten Jansz had overgenomen, werd in
1691 namelijk gekocht door Pieter Klaesz Bost
Deze heeft niet lang daarna een geheel nieuwe,
zeskante zaag- en schelpzandmolen op het per
ceel opgericht
Het risico werd gespreid,
omdat naast het zagen van hout ook schelpzand werd gemalen.
Bost bleef tot zijn dood in 1722 werkzaam met
de molen. Bij de verdeling van zijn boedel
kwam de molen, 'Rat van Avonturen' geheten,
onder beheer van Claas de Geest (man van Annetje Bost) en Pieter Roos (man van Wellemoet
Bost). Inmiddels was er een tweede schelpzand
molen naast gebouwd, op het terrein van de
vroegere zaagmolen 'de Waterlooper'. Jan Bost
kreeg deze molen in eigendom
De zaag- en
schelpzandmolen werd uiteindelijk eigendom
van Jan Pietersz Bost en Christiaan de Vries
Na enkele jaren als vennoten te hebben ge
werkt, besloten Bost en De Vries hun gezamen
lijke boedel te scheiden. Daarbij bleek dat de
naast de oude molen 't Rat van Avonture' opge
richte nieuwe molen 'de Hoop' heette. Deze
laatste kwam toen in handen van Christiaan de
Vries. Jan Bost behield de zaag- en schelpzand
molen en verplichtte zijn vroegere vennoot jaar
lijks 650 ton schelpzand a 30 stuivers van hem
af te nemen
Later werd de regeling tussen de twee voorma
lige compagnons nader uitgewerkt', maar dat
35
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kon niet verhinderen dat ze ruzie kregen. Bost
daagde De Vries zelfs voor de rechtbank. Op 8
augustus 1747 werd de zaak voor schepenen
van Edam opgetekend en het duurde tot 9 april
1748 voordat er een oordeel werd geveld Het
bleek dat van vaste afname geen sprake was ge
weest en dat over de jaren 1740-1747 in totaal
650 ton te weinig was afgenomen. De Vries stel
de dat Bost in gebreke was gebleven en boven
dien slechte kwaliteit schelpzand maakte, waar
tegen Bost stelde op 22 augustus dat De Vries
weigerde af te nemen en ook klanten verloor
door zijn heethoofdigheid. De advocaat van
Bost stelde dat de argumenten van De Vries 'niet
anders zijn als broze vijgebladeren, waarmede den ge
daagde zijn naektheid van zijn defensie en zijn geneijgtheijd om dees proceduuren staende te houden,
zoekt te bedekken''.Hij kreeg gelijk van de rechters
en De Vries moest alsnog 650 ton schelpzand af
nemen, hoewel hij daar geen haast mee maakte
Zaagmolen 'het Rat van Avonturen' bleef in han
den van de familie Bost. Jan Bost verkocht in
1772 de helft aan Gerrit Kroon, die enkele jaren
later ook de compagnon van zoon Pieter Bost
werd
Deze Pieter Bost Jansz zou twee com
pagnons overleven. Eerst overleed Gerrit Kroon,
waarna Justus Boot zijn aandeel van de erfgena
men overnam
De waarde van de helft van het
bedrijf was inmiddels wel van 2500 naar 1700
gulden gedaald. Toen ook Boot overleed werd de
vennootschap ontbonden
en door de helft
terug te kopen van de erfgenamen Boot werd
Pieter Bost weer eigenaar van het gehele com
plex. Het werd toen als volgt omschreven
'een hegt, sterk en welgelegen houtzaagmolen, zijnde
een seskante bovenkruijer, die teffens voorzien is van
eenen steenen legger en twee dito loopers, zijnde bevooren gebruijkt tot het maaien van schulpzand, met
deszelvs knegtswooning, houthuijnenen loots'
In 1807 verkochten Jacob Teengs, Kornelis Pee
reboom de Jong en Dirk Kroon als gemachtig
den van wijlen Pieter Bost 'het Rad van Avon
tuur' voor driehonderd gulden (!) aan Kornelis
Peereboom de Jong
Twee jaar later verkocht
deze in Beets wonende koopman de molen aan
de weduwe van Sijmen Kleen uit Kwadijk. De
koopsom bedroeg nu 500 gulden
maar dat
was nog altijd slechts tien procent van de waar
de in 1772. Kort hierop moet 'het Rad van
Avontuur' zijn verdwenen.

Ook aan de Trekvaart, zowel ten westen als ten
noorden van de stad, waren in de achttiende
eeuw nieuwe zaagmolens opgericht.
In 1735 werd voor ƒ 2500,= de helft van een
zaagmolen, die juist ten noorden van de stad
stond, door Pieter Bost verkocht aan Dirk Wit
Kennelijk had de familie Bost ook hier (mede)
het initiatief genomen tot de bouw van een
nieuwe zaagmolen. De andere helft van de
molen had Wit al in handen, omdat hij vijf jaar
later de gehele molen voor ƒ 4600,= verkocht
aan Jan Hom
Hom bleef lange tijd eigenaar
van het bedrijf en hij kwam samen met Jan Dek
ker ('de Wolf') in de boeken voor als eigenaar
van een zaagmolen ten noorden van de stad
In 1768 werd de zaagmolen gekocht voor de
nog minderjarige Hendrik Scheerder, waarbij in
totaal ƒ 3700,= gemoeid was
De molen was
een zogenaamde paltrok en heette 'de Eendragt'
Op dezelfde voorwaarden als bij 'de
Wolf' (verponding doorbetalen) werd hij afge
broken in 1805
Pieter Houttuijn Gzn. &
Comp., de slopers, kochten hem voor ƒ 1200,=
van Hendrik Scheerder
Het land werd door
de boedelhouders van Scheerder verkocht aan
Klaas Bost zodat diens familie hier na zeven
tig jaar weer terugkeerde.
De andere nieuwe molen was 'het Fortuijn', een
zeskante bovenkruier die even zuidoostelijker
dan 'de Simson' aan de Trekvaart bij Edam
stond. Hij moet kort na 1730 opgericht zijn,
omdat hij toen voor het eerst in de verponding
werd genoemd
Op een veiling, die op 30 juni
1753 om 13.00 uur in het Heerenlogement te
Edam werd gehouden, verkochten de execu
teurs van de boedel van Sijtje Dekker (weduwe
van Jacob Groot) de molen voor ƒ 5150,= aan
Arnoldus Brauring als lasthebber van Johannes
de Jongh te Amsterdam (later Edam)
Bij de
molen behoorde het recht van overpad langs de
boerderij van de familie Groot en ook in latere
verkopingen komt dat recht steeds naar voren.
In 1772 deed Joannes de Jongh sr. 'het Fortuijn'
aan zijn naamgenoot en zoon over, maar die
deed hem drie jaar later met verlies van de
hand
de waarde was van ƒ 5200,= gedaald
naar ƒ 4475,=. Mejuffrouw Wellemoet Vogel, de
nieuwe eigenaresse, was de weduwe van Claas
Versteveren. Zij en haar zoon Simon Versteveren overleden in 1810 en de erfgenamen, Pieter
Peeting en Pier Boomsma en hun vrouwen,
trachtten de molen te verkopen. Omdat Pier
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Boomsma als enige geïnteresseerde weigerde
om meer dan ƒ 1300,= op molen en houtloods te
bieden, ging dit niet door. Daarop verkocht de
in Purmerend woonachtige Boomsma zijn helft
voor ƒ 730,= aan Dirk van de Velde, koopman en
winkelier te Edam
Ondanks het feit dat ook
hier de molen sterk in waarde was gedaald,
bleef 'het Fortuijn' wel bestaan waar al zijn col
lega-zaagmolens het veld moesten ruimen.

1. ORA3840(26-10-1691).Bost was ook pelmole
naar van een rosmolen in Edam, ONA 593 (2008-1693)en wordt later genoemd als meester
timmerman, ONA 628 (11-02-1717).
2. In 1694stelde 'Jan Druijst als gequalificeertsijnde
van sijne medereedersendegeweseneeijgenaersvan
deafgebrandesaeghmeulen,hebbendegestaenaen de
Grasdijckop de Purmer ringsloodt'een advocaat
aan om de zaken in rechte te vertegenwoordi
gen, ONA 564, fol.l09ro. (15-10-1694).Wellicht
waren zij bezig om de concurrentie van Bost met
een rechtszaak tegen te gaan.
3. DTBEdam 16 (13-08-1722).Het testament van
Pieter vermeldt o.a. dat Claes de Geest de zaaglonen bijhield, ONA 638 no.277 (27-07-1722).
4. ONA 631 (22-09-1723).Jan kocht te helft van de
molen van de voogden van Pieter Bost voor 1287
guldens en tien stuivers. Wellichtwas Christiaan
de Vrieshierbij behulpzaam, hetgeen zijn latere
positie als vennoot zou verklaren.
5. ORA3858(30-12-1724en 20-01-1725)en 3855
(02-03-1726).
6. ONA 635 (05-06-1729).
7. ONA 656 (08-07-1737).
8. ORA3791(met name 8, 15, 22 en 29 augustus
1747,17 en 31 oktober 1747,5 december 1747en
9 april 1748).
9. ONA 646 (27-04-1748).
10. ORA3870no.488 (22-01-1772)en ONA 683
no.104(20-01-1780).
11. ORA3874no.168 (16-04-1790).Hij werd tevens
compagnon van Pieter Bost,ONA 689 no.750
(30-08-1790).
12. ONA 699 no.1729(30-01-1800).
13. ORA3937(11-07-1799)
en ORA 3953(11-07-1799).
14. ORA3878no.96 (24-04-1807).Pieter was overle
den in 1806,DTBEdam 20 (24-12-1806).
15. ORA3882no.119(04-05-1809).De lage prijs geeft
aan dat de molen niet meer werd gebruikt.
16. ORA3879(22-09-1735).Dirck Martsz Wit had
reeds eerder een stuk land gekocht 'bij de saeghmolen',ORA3930 (07-01-1694).Het is niet duide
lijk of dat deze molen of 'de Wolf' was.
17. ORA3863fol,152ro.(01-03-1740).
18. OAE 277 blz.869/870 (1748-1750).

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ORA3870no.l61 (18-04-1768).
ORA 3877no.227 (12-06-1805).
OAE 66k (15-05-1805)en 168b(24-06-1805).
ORA 3877no.227(12-07-1805).
ORA 3877no.249 (23-11-1805).
OAE 265 nos.929/936 (1733/1734).
ORA 3934(30-06-1753)en ORA 3866nos.420
(17-08-1753)en 422 (26-10-1753).
26. ORA 3870no.514 (01-06-1772)en 3871no.286
(20-10-1775).
27. ONA 711nos. 316 (21-11-1812)en 340
(30-12-1812).
3.8 Einde van een tijdperk
Het tijdperk van de zaagmolens, dat Edam in
1616 schoorvoetend binnentrad, was in de
Franse tijd door de algehele economische malai
se ten einde gekomen. De molens 'de Wolf' (ca.
1798), 'de Eendragt' (1805) en 'het Rat van
Avonturen' (ca. 1809) verdwenen en kort daar
op trof dat lot ook 'de Simson' (1816).
De laatste zaagmolen was nu 'het Fortuijn' op
het Klein Westerbuiten aan de Trekvaart, die in
handen was van Pieter Peeting en Dirk van de
Velde. Van de Velde, later ook raadslid, ver
kocht een kwart aandeel in de molen en een
huis aan de Schepenmakersdijk aan Peeting
voor tweeduizend gulden In 1831 kocht Pee
ting ook het laatste kwart van de molen van
Van de Velde, nu voor duizend gulden
Uit
deze bedragen blijkt wel hoe het verdwijnen
van de andere zaagmolens en de inmiddels iets
verbeterde economische omstandigheden
de
waarde van de molen hadden doen toenemen
Bij de verkoop door de tot wethouder opge
klommen Peeting aan Arent Nicolaas van
Sanen Teengs (ook raadslid) was de prijs opge
lopen tot ƒ 5800,=. In de verkoopakte wordt een
goed beeld gegeven van het bedrijf
'Een houtzaagmolen, zijnde een dommekracht ge
naamd de Fortuin, met deszelfs losse en vaste gereed
schappen, knechtswoning, lootsen, verdere getim
merten en werf, benevens een stuk land, met de
gemelde molenwerf vanouds tezamen, groot een bun
der vijf roeden vier en zestig ellen, staande en liggen
de bij den anderen even buiten doch onder de juris
dictie der stad Edam op het Klein Westerbuiten aan
de Trekvaart, wijk een numero dertien; kadastraal be
kend onder het gehucht Volendam sectie D numeros
negen en twintig, weiland, groot vijf en zeventig roe
den vijftig ellen, dertig, zaagmolen, dertig A, wo
ning en een en dertig, water, groot negentien roeden
37
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vijftig ellen. En voorts nog een houtbots met deszelfs erf of grond, staande en liggende als het voor
gaande aan de genoemde Trekvaart en Purmer ringsloot in wijk een numero twaalf; kadastraal gehucht
Volendam sectie D numero twee en twintig, helend
ten westen de weduwe Jacob Alderts Molenaar en
ten oosten de genoemde Trekvaart.'
De heer Teengs was sinds 1809 in gemeenschap
van goederen getrouwd geweest met Agatha de
Wit. Toen zij op 15 juli 1840 overleed moest de
boedel met de vijf kinderen worden opgemaakt.
Besloten werd om voorlopig alles bij hun vader
in een hand te houden. In 1845 kwam het uit
eindelijk wel tot een boedelscheiding
Het
kindsdeel van de op ƒ 87.976,= ingeschatte boe
del bedroeg ƒ 6598,20. Aan de zaagmolen werd
een waarde van zesduizend gulden gegeven.
De tweede zoon, Nicolaas Theodorus Teengs,
kreeg 'de Fortuin' toegewezen. Het resterende
bedrag werd hem in contanten uitgekeerd.
In de nacht van 4 op 5 februari 1863 woedde er
een hevig onweer boven Noord-Holland. In de
krant schreef men 'Wij werden door het aanhou
dend felle bliksemlicht en ratelende donderslagen uit
den slaap geieekt en buiten was de lucht aan alle

kanten rood van het vuur van drie verschillende
branden schier te gelijk ontstaan in onderscheiden
rigtingen.' De drie branden waren in de Doops
gezinde kerk van Den lip, een watermolen bij
Rustenburg en in de zaagmolen en loods van
Teengs te Edam. Ook in de Zijpe verbrandde
een watermolen. De Brandraad deed verslag
van de brand, zoals men die op 5 februari had
trachten te blussen. Daarbij kwamen verschil
lende gebreken aan het licht Zo kon spuit no.4
uit Volendam geen hulp bieden 'doordien dezelve
op de Gouwe door het donkere weder en slechte pad
in het water is geraakt'. Als gevolg hiervan werd
het bestuur van de Zuidpolder gevraagd maat
regelen te treffen om dit te verbeteren. Verder
bleek de slang van spuit no.2 versleten te zijn en
hadden de 'kringsluiters' het terrein van de
brand niet goed kunnen afzetten. Bovendien
hadden zij veel 'onaangenaamheden' ondervon
den, zelfs van dienstplichtigen van de brand
weer. Het voorstel luidde dan ook om het aan
tal kringsluiters van 36 uit te breiden tot 60 en
tevens politie ter beschikking te stellen bij bran
den.
Nicolaas Teengs bleef niet bij de pakken neerzit
ten en richtte zich tot het gemeentebestuur met
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19.Zaagmolen"deFenix"aan het Klein Westerbuiten,malendop eenwestelijkewind (ca. 1925).

het verzoek om de molen en de oostelijk daar
van gelegen loods, wijk 1 nummers 38 en 37, te
mogen herbouwen
Dit werd hem toegestaan.
Omdat later de nieuwe molen wel eens met de
naam 'de Jonge Dirk' werd aangeduid, is het
niet uit te sluiten dat Teengs een tweedehands
molen op het erf liet zetten. Deze werd echter
gewoonlijk met de naam 'de Fenix' (een uit zijn
as herrijzende mythologische vogel) aange
duid De Edammers kenden hem evenwel als
'de molen van Teengs' en in die familie is het
bedrijf dan ook gebleven. Nicolaas Teengs, die
twee keer was gehuwd, overleed op 24 mei
1876. In de gemeenschappelijke boedel beheer
de zoon Adrianus Nicolaas Theodorus Teengs
de zaagmolen. In 1882 volgde een scheiding
tussen de erfgenamen, waarbij hij de molen toe
bedeeld kreeg
De nota's van de firma toon
den onveranderlijk een afbeelding van de
molen, alleen werd nu de firmanaam van N.T.
Teengs gewijzigd in A.N.T. Teengs. In 1918
werd dat gewijzigd in de firma Teengs & Co.
waarvan Dirk Nicolaas Theodorus Teengs de
belangrijkste vennoot was na het overlijden van
zijn halfbroer Adrianus (21 februari 1919).

Inmiddels was de houtzagerij van Teengs uitge
breid met de zaagmolen 'de Vriendschap' in
Monnickendam. In 1924 liet de gemeente aan
'De Hollandsche Molen', de in 1923 opgerichte
vereniging voor molenbehoud weten, dat de
molen in Edam nog maar twee wieken had
De firma had echter voldoende aan de molen in
Monnickendam om de windkracht nog te be
nutten en voelde er weinig voor om de molen in
Edam te herstellen. Toch kwam er in 1926 be
richt dat men een tweedehands roede had ge
vonden voor de molen. Deze was echter te lang
(22,8 meter) en te klein voor het asgat. Hoewel
'De Hollandsche Molen' molenmaker A.J. Dek
ker uit Hazerswoude liet opgeven hoe de roede
geplaatst kon worden, is dat nooit gebeurd. Een
advertentie in 'de Waterlander' (17 augustus
1929) kondigde aan dat de Fa. Teengs & Co.
haar beide zaagmolens ging verkopen. Op 5
september 1929 vond om 10.00 uur de veiling
van de Edammer molen in het Herenlogement
te Edam plaats
D.N.Th. Teengs overleed op
18 april 1930. Zijn molen was gekocht door Jan
en Abraham Keijzer te Edam. Dezen probeer
den hem te verkopen aan een Amerikaanse
39
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firma
maar dat ging niet door. Uiteindelijk
verkochten zij hem op 3 december 1932 aan de
aannemers Jan Plas en Pieter Wiers
die 'De
Hollandsche Molen' in januari 1933 lieten
weten dat zij in het voorjaar het bovendeel zou
den laten slopen. De onderbouw zou nog voor
opslag van materialen worden gebruikt.
Hiermee eindigde het verhaal van deze molen
en toen Jan Plas later (ca. 1950) ook de laatste
restanten liet opruimen was het tijdperk van de
zaagmolens definitief afgesloten. Meer dan drie
eeuwen (1616-1933) hadden ze hout gezaagd
voor Edam en omgeving, maar hun productie
lag te laag om met nieuwe machinale zagerijen
te kunnen concurreren. Met het wegvallen van
hun economische betekenis was ook hun be
staansrecht verdwenen, omdat destijds het be
houd van molens als historische bouwwerken
veel minder geworteld was dan in onze tijd.

63.

1. ONA 718 no.1748(16-08-1821).
2. ONA 760 no.143 (04-06-1831).
3. Al in 1816werd de toestand van de molen 'iets
florissanter' genoemd (I.J.Brugmans, Statistieken
van de Nederlandsenijverheiduit de eerstehelftder
19eeeuw;eerstestuk, 's-Gravenhage 1956(RGP
Grote Serie no.98),pp.36-37).
4. ONA 778 no.267(16-12-1836).
5. NNA Edam 33 no.328 (18-04-1845).
6. AlgemeenWeekblad(uitgegeven te Purmerend) 9e
jaargang no.424 (11-02-1863).
7. Archief Brandraad 1, boek 1856-1880(21-02-1863
no.2).
8. NAE 104 (brief zonder datum) en 87
(04-08-1863).
9. Archieven 'De Hollandsche Molen', collectie an
sichten en foto's.
10. NNA Edam 92 no.1268/153 (06-06-1882).
11. NAE kadastrale leggers, leggernos. 3259en 5946.
12. Archieven 'De Hollandsche Molen', dossier
houtzaagmolen te Edam.
13. SecretariearchiefEdam 1925-1930,5/13.
14. Archief Edam 1930-1945,309.
15. NAE kadastrale leggers, leggernos. 5872en 7417.
Zie ook: H. Kollis,Het GeslachtPlas. Zeevaarders
en Boerenuit de Zeevang11,Bergen 1991,pp.580581.

IV

Overige bedrijfsmolens

4.1 Oliemolen
V

zal het slaan van olie in Edam
gebeurd zijn met een rosmolen. Zo was
Pieter Mieusz van beroep olieslager en
bleek hij in 1584 een oliemolen te hebben aan de
Achterhaven Deze was in 1579 voor hem ge
bouwd en het bezit ervan is later overgegaan op
zijn zoon Jacob Mieusz Nu nog bevindt zich in
het pand Voorhaven 146 een gevelsteen, waar
op deze rosmolen staat afgebeeld. Het duurde
een halve eeuw langer voordat er ook een
windoliemolen bij Edam verrees.
In de samenvatting van het register van de ver
ponding, dat na 1630 werd opgesteld, was er
sprake van twee oliemolens. Van de een wordt
dan gezegd: 'een vulmole nu een olijmole sonder
steene ... afgesloopt, zvert nu een olijmole gemaect'
Deze molen was tien gulden in de verponding
verschuldigd en de andere tweemaal zoveel.
Over de omgebouwde molen is verder weinig
bekend, zodat moet worden aangenomen dat
het bij goede voornemens is gebleven. Er stond
een volmolen bij Axwijk, die rond 1632 overge
plaatst was vanaf de stadswal. Eigenaar Pieter
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20. Overzichtvan in 1929
geveildegoederenvan de Firma
Teengs:I kantoor;II zaagmolen;
III schuitenhuis;IV loodsen
werkmanswoning;
V loods;
VI loods;VIIloods,stal en
hooiberg;VIIIondergrond
werkmanswoning;
IX opstal
zonderwatermolen;X onder
grond metwatermolen.

21. De oliemolenvan Edamstaat nogop de verbeterdekavelkaartvan de Purmer (ca. 1660),zoalsdie in 1683werd
uitgegeven(links).Rechtsbovenis ookzaagmolen"de
Samson"aangegeven.

Dircksz kan het plan hebben gehad om er een
oliemolen van te maken. Dat dit niet is doorge
gaan zal liggen aan het feit dat hij de mogelijk
heid kreeg om de al bestaande oliemolen over
te nemen Daarmee waren zijn plannen met de
volmolen overbodig en bleef die als zodanig in
functie (zie hierna).
De enige windoliemolen van Edam was een
achtkante bovenkruier, die in 1627 voor Pieter
Claesz Keetman c.s. werd gebouwd en buiten
de Monnickendammer poort aan de Purmer
ringsloot stond. De aanvoer van koolzaad was
op die plaats geen probleem. In de Purmer werd
dit verbouwd en ook ten zuiden van Edam was
deze grondstof te vinden: 'Betaelt aen SjoeckHesselsz (...) voor het besaijen van de gront van het VoorIje met koolsaet (...) een somme van 8-0-0'
Samen met de schepen Pieter Keetman waren
verder Jan Cornelisz (helft) en Pieter Evertsz
(kwart) eigenaar van de olieslagerij. Reeds na
enkele jaren trachtten zij het bedrijf te verko
pen, maar dat lukte niet direct. Uiteindelijk
vonden ze in Jan Heertjes uit Zaandam een
koper voor de opstand van de oliemolen en het
bijbehorende huis Hoe het daarna verder ging
bleef onduidelijk. Het zou kunnen zijn dat
Heertjes de molen wilde afbreken om hem naar
elders te vervoeren, maar het is zeker dat het
niet doorging en dat dit Pieter Dircksz in de
kaart speelde. In 1639 verkochten zijn weduwe
Geert Jacobs en haar zoon Jacob Pietersz Lanst
namelijk een oliemolen, gelegen buiten de Mon
nickendammer poort aan de Purmer ringsloot
en oude Pumerdijk, uit de boedel van Pieter
Dircksz aan Jacob Pietersz Mieuses
Kennelijk zocht Jacob Mieuses een opvolger
voor de vroegere ros-oliemolen in de stad. De
windmolen die hij kocht had drie zogenaamde
haardsteden, waarvoor ook belasting moest
worden betaald
In de verponding was men
tien gulden verschuldigd
minder dan in het
kohier van na 1630 (zie boven). Jacob Pietersz
Mieusz, die net als zijn vader het ambt van bur
gemeester bekleedde, overleed na korte tijd.
Onder zijn zoon, burgemeester Pieter Mieusz,
die ook de toepasselijke achternaam Olij voer
de, is de molen uiteindelijk verdwenen. Bij de
41
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beraadslagingen over de aanleg van de trekweg
tussen Monnickendam en Hoorn had men het
tracé via het molenerf uitgezet. De route werd
als volgt omschreven
'Van Monnickendam langhs de zeedijck tot de Rietvinck toe en van daer op de Zed aen langhs het binnenwechje, met den rechte linie van daer lijnrecht tot
op de Purmer ringhsloot tot bij de seste watermolen.
Van daer langhs het ouden dijckjen op de ringhsloot,
voort olijmolentjen om, met het treckpadt binnen de
zaechmolen ende Purmer houttuijn heen tot de poort
van Edam.'
Daarna is het 'olij-meulentje' van het toneel ver
dwenen
De grondbelasting voor het perceel
bleef echter gehandhaafd en de betreffende post
werd in de boeken aangeduid als 'den olijmolen
van Pieter Muusz Olij die afgebroken is'
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OAE 244a (1584),tussen Waag en Oosterpoort.
Oud Edam,jaargang 13 nr.2 (juni 1989).
OAE 251a (redres 1630,heerlijke goederen).
De weduwe van Pieter heeft de molen later in
bezit (zie verderop) en deed ook zaken met de
eerdere eigenaar Keetman, ORA 3830
(21-09-1635).
Verzoek:OAE 65c fol.ll5vo. (18-02-1627),om
schrijving: ORA 3914(04-12-1630).
OAE 184,ordonnanties 1633-1634no.135
(14-10-1633).
ORA 3822fol,107ro.(21-04-1634)en 3823
foUOvo. (18-03-1636).
In deze familie voerde men vele achternamen. Zij
zelf heette ook wel Geert Mieus, ONA 482
fol.33vo.(16-10-1626)of Geert Muijsdr,ONA 498
(01-05-1652).Haar overleden man was dijkgraaf
van de Purmer en werd daarom ook wel Pieter
Dircksz Dijckgraeffgenoemd. Haar dochter was
Aecht Pieters, ook wel Aecht Claes, getrouwd
met schepen Magnus Vincentsz,ONA 482
fol.357vo.(16-01-1635).Haar zonen heetten Jacob
Pietersz Lanst (schepen),ook wel Jacob Arentsz,
ONA 482 fo.l32ro. (12-05-1629),en Dirck Pietersz
Groot (militair) en bezaten de brouwerij 'de Ros
kam', ORA3830(15-06-1635).In 1639bleek dat
de zwagers Magnus en Jacob zowel bier als olie
verhandelden, ORA 3824fol.ölvo. (19-06-1639).
ORA 3824fol.73ro.(01-11-1639).
OAE 258 (1646).
OAE 252b fol.92vo.(1642-1650).In de periode
daarna werd het bedrag echter gehalveerd, OAE
253a fol.lOlro. (1651-1654).
Oud-archief Purmerend 245 fol.13(01-07-1660).

Overige bedrijfsmolens

13. OAE 65e fol.213vo.(03-08-1660),oud-archief
Monnickendam 791 fol.72ro.(18-08-1660),ach
terin fol.3vo. (15-09-1660)en fol.9ro. (01-11-1660).
14. OAE 259a fol.l37ro. (1673).Het bedrag van vijf
gulden kwam ten laste van 'de treckvaert'.
4.2 Volmolens
Hiervoor kwam al een volmolen in Edam ter
sprake. In 1612 diende burgemeester Pieter
Dircksz, die lakenkoper was, een verzoek in tot
de stichting van deze eerste volmolen
'Het versoeuck vande burgermeester Pieter Dirckxz
laeckencoper om een wintmeullen te mogen setten
(om te ruwen) op het Zuijder blockhuijs, dat oock
hetselve bequamelijck soude werden gelioocht ende
behoorlickaffgeschut tot stadts costen. In communi
catie ende deliberatie van vroetschappen gelijt sijnde,
is nae voorgaende communicatie bij de meeste stem
men geresolveert, dat men den burgermeester
voornt. die plaetsse sullen gunnen ende accorderen,
mits dat hij deselve tot sijne costen sal hogen ende
beschutten, met advijs van burgermeesteren ende op
sijne perijckel.'
Het bewijs dat de molen ook daadwerkelijk bij
de Gevangenpoort op het bolwerk werd ge
bouwd, werd geleverd bij de aangekondigde
verkoop van een huis 'staende bij burgemr. Pieter
Dircksz vuelmuelen bij de Vangenpoort' Van la
kennijverheid was er in datzelfde jaar ook spra
ke bij de verkoop van een 'lakenraem' en drie
bleekvelden op het Nieuwvaartje
Hoewel dat verder niet staat opgetekend, moet
deze molen zijn verdwenen en in 1632 buiten
de stad aan de Purmer ringsloot (Axwijk) zijn
herbouwd. In 1690 heette deze molen nog 'de
Oude Volmolen' wat te maken zou kunnen
hebben met het feit dat het de opvolger was van
de oudste volmolen op het Zuider blokhuis.
Van de plannen tot ombouw van de volmolen
tot oliemolen werd hiervoor al melding ge
maakt. De weduwe van Pieter Dircksz, Geert
Jacobsdr, verkocht uiteindelijk de grond 'daer al
thans de volmolen op staet, leggende buijten aen het
noort-eijndevan de Grasdijck aen de ringsloot van
de Purmer' aan molenaar Jan Jansz
De historie van de molen is goed te volgen aan
de hand van de verschillende verkopen van
(delen) ervan. Anna Jacobssdr, de weduwe van
Jan Jansz, bood de volmolen in 1637 te koop aan
waarna Jan Heijndricks van Deventer uit Velsen

22. De volmolenin de Zuidpol
der werdin eenkaartboekvan
het Sint Pietersgasthuiste
AmsterdamgetekenddoorCornelisDanckertszde Rij (1643).

C
eigenaar werd. Deze wilde de opstal verplaatsen
naar zijn woonplaats Dat dit niet doorging zal
te maken hebben met het verzoek van 'de drapiers
hier ter stede' om van stadswege een volmolen op
te richten Het stadsbestuur voorkwam waar
schijnlijk dat de molen verdween, want de tex
tielnijverheid was niet onbelangrijk voor de stad
en werd gestimuleerd
Dat betekende echter
niet dat de volmolenaars een monopolie kregen
voor het vollen van laken uit de stad
De achtkante volmolen bij Axwijk kwam in
handen van de uit Duitsland afkomstige
broers Jan en Theunis Theunisz Dierdorp
Ge
durende vele jaren draaide de molen onder het
beheer van deze familie en in 1658 kochten Jan
en Lammert Teunisz en hun zwager Jan Jacobsz
ook een tweede volmolen bij Edam. Deze was
voor 1633 gebouwd
en stond aan het IJ en het
pad naar Volendam, waar eigenaar Simon Lourenssz al in 1622 grond had gekocht
Bij een
poging tot verkoop in 1650 werd hij als volgt
omschreven
'een volmolen met sijn toebehoorende erff off gront
daer deselve op staet, bestaende in tseventich roeden
lants ende sijn toebehoorendegereetschap met 8 bequame commen tot dienste van deselve molen ...
voorraet tot de molen: 50 schaecken, 22 cnuijsten,
143 cammen, 6 stucks boekenhouts tot voeringen, 8
ijpereschortcneppels, noch een wiel dat omtrent halff
gemaect is'.
De erfgenamen van Simon lieten de molen uit
eindelijk in 'den Eenhoorn' veilen, waarna deze
in handen van de gebroeders kwam
Om
streeks 1660 besloten die om de volmolen aan
het IJ te vernieuwen en bij die gelegenheid

kwam hij op een stuk land van de armvoogdij
te staan. Voortaan was men daarom erfpacht
verschuldigd voor de grond van de molen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OAE 65b fol,167vo.(10-07-1612).
ORA 3910(02-12-1614,zie ook 05-12-1614).
ORA 3910(18-12-1614).
ORA 3916(25-03-1637).
ORA 3929(03-08-1690).
ORA 3830(04-04-1635).
ORA 3823fol.l42vo.-143ro.(15-05-1637).
OAE 65c fol.280vo.(01-05-1637).
Er was een linnenweversgilde sinds 1630,OAE
65c fol.l64vo. (04-01-1630)en ook een 'gildevan
de drapenierije',OAE 66c fol.l66ro. (25-04-1642).
Toen Jan Gerrits uit Leeuwarden een lakenver
verij in de stad wilde stichten, kreeg een lening
van duizend gulden, OAE 65d fol.34vo.en 36ro.
(31-08-1641en 14-09-1641).
10. OAE 65c fol.217ro.en 218ro. (17-06-1633en
02-07-1633).Op een verzoek voor de stichting
van een zeildoekspinnerij ging men serieus in,
OAE 65i (01-05-1686).
11. DTBEdam 7 huwelijk van Jan Theunissen Dier
dorp uit Wied met Marij Lamberts uit Edam
(03-01-1621)en huwelijk Theunis Theunissen uit
Wied met Stijn Lamberts uit Edam (01-06-1626).
12. OAE 252a fol.20vo.(1633-1641)en 252b fol.20vo.
(1642-1650).Na het overlijden van Theunis bleef
de molen in de familie, ORA 3985(06-11-1646)
en kwam zijn schoonzoon Jan Jacobsz,op 9 sep
tember 1646met LijsbetTeunis getrouwd (DTB
Edam 38), het bedrijf versterken, ORA 3959
fol.63ro.(24-09-1652).Lambert Teunisz en Jan Ja
cobsz kochten ieder een zesde deel van de
molen van Jan Teunisz, ORA 3833 (24-05-1657).
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13. OAE 252a fol.91vo.(1633-1641).Eigenaar was
Simon Lourisz, in 1633als volmolenaar ge
noemd, OAE 65c fol.217ro.(17-06-1633).Waar
schijnlijkwas hij dezelfde als Sijmon Lourisz de
huistimmerman, die in 1625met collega Lambert Sijmonsz de helft van een zaagmolen in
Purmerend kocht van Sijmon Gerritsz uit Oostzaan, ORA 3694(02-07-1625en 16-07-1625).
14. ORA 3819fol.252ro.(23-05-1622).
15. ORA 3917 (20-12-1650).Een tweede poging deed
Louwers Sijmsz het volgende jaar, ORA 3917
(05-12-1651).
16. Koper was Claes Jansz Gouws voor ƒ 650,=,
ORA 3919(28-12-1657)en 3833(22-06-1658).Hij
deed hem echter vrijwel meteen over aan de
mede-bieders Jan Jacobsz,Jan Teunisz en Lambert Teunisz, ORA 3833(24-06-1658).
17. ORA 3779 (24-11-1662)en 3920(10-08-1662).
4.3 Twist om een molen
De volmolen bij Axwijk heeft zeker driemaal
aanleiding gegeven tot een geschil, dat voor het
gerechtshof moest worden uitgevochten. De
eerste keer was het binnen de familie. Na de
vermoedelijke herbouw van de volmolen bij
Volendam wilde Lambert Teunisz van zijn aan
deel (een derde) in beide molens af. Toen de
verkoop mislukte verhuurde hij de aandelen
aan Juriaen Gerritsz (1662-1664) tegen een jaar
lijkse huur van ƒ 260,=L Het heeft er alle schijn
van dat het minder goed met de molen ging.
Zoals zo vaak, ontstond daardoor onenigheid
tussen de aandeelhouders.
Lambert en Jan
Theunisz procedeerden in Edam over het aan
deel (een derde) van Jan Jacobsz in een hypo
theek van ƒ 2375,= die op de molen rustte Het
gerechtshof beoordeelde de zaak en vond dat
beide broers gelijk hadden, zodat hun zwager
de proceskosten en zijn aandeel (met rente)
moest betalen. Daarop ging Jan Jacobsz op 16
januari 1667 in beroep bij het Hof van Holland
Over de afloop bleek niets, maar Jan moest later
dat jaar opnieuw een aandeel (een derde) kopen
van Jan Theunisz zodat hij het zal hebben ver
speeld. Met die aankoop liet hij echter blijken
dat hij verder wilde met de volmolens, ondanks
de tegenvallende resultaten.
De weduwe van de inmiddels overleden Lam
bert Theunisz dacht daar anders over en liet
haar belangen in beide molens veilen op 15 de
cember 1667. Helaas werd er te weinig geboden
om tot verkoop over te kunnen gaan Daarop
kwamen er curatoren aan te pas (er waren ken
nelijk schulden) om het aandeel te verkopen.

Jan Claasz Bruijnvis, als tussenpersoon voor
Pieter Pieterse Garbrants, nam daarop voor
ƒ 1700,= alles over Jan Theunisz zag het on
dertussen evenmin zitten in de vollerij en was
veerman geworden. Nog datzelfde jaar 1668
stond hij zijn overgebleven belang in de beide
molens af aan Jan Jacobsz die samenwerkte
met de eigenaars van het resterende aandeel.
Helaas heeft hij er niet lang plezier van kunnen
hebben, want hij overleed
Beide achtkante
volmolens kwamen toen opnieuw in de ver
koop De zuidelijke molen kwam in handen
van enkele op basis van gelijkwaardigheid sa
menwerkende vennoten: Pieter Pietersz en Gert
Pietersz (gezamenlijk) te Zaandam, Cornelis Jevetsz te Zaandijk en Jan Claesz Bruijnvis te
Edam
Hierna ging dit bedrijf weer zijn eigen
weg, afzonderlijk van de westelijke molen. Die
laatste werd gekocht door Cornelis Jansz Banningh, sinds kort poorter van Edam
Banning
ging toen bij de volmolen wonen.

23. Op de in 1745uitgegevendruk van de kaart die UitwaterendeSluizenliet makenvan Noord-Holland(1680)
staat ookde volmolenbij Axwijkaangegeven.Geheel
rechtsbovenstaat zaagmolen"de Bruijnvis"
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De tweede twist ontstond op 29 februari 1672,
toen Banning en mr. Jacob Vijselaer (als voogd)
aanwezig waren bij de deling van de boedel
van Welmoet Jans. De advocaat Vijselaer infor
meerde hoeveel de helft van de molen moest
kosten, waarop Banning antwoordde dat hij
daar ƒ 1200,- voor wilde hebben. Hierop raak
ten beide heren opnieuw in onderhandeling,
want zij hadden al vaker over een dergelijke
transactie gesproken. Uiteindelijk bood Vijse
laer het dubbele bedrag voor de gehele molen
en werd tot de koop besloten, waarna er in 'de
Hollanse Thuijn' een glas wijn op werd gedron
ken Nu ontwikkelde zich een twist over de
geldigheid van de afgesloten koop, die verder
voor het gerecht in Edam werd uitgevochten
Vijselaer wilde het doen voorkomen dat de
koop 'in een droncken gelach' was gesloten en
weigerde de rechtsgeldigheid ervan te erken
nen. Op 23 augustus oordeelden de stadsbe
stuurders echter dat dit niet waar was en dat de
koop moest doorgaan. Vijselaer ging evenwel
op 4 september in hoger beroep bij het Hof van
Holland en heeft door goede connecties waar
schijnlijk gelijk gekregen. Banning moest het
bedrijf toen verkopen om uit de kosten te
komen. Zijn vader Jan Pietersz Banningh op de
Koog (Westzaan) was bereid om de molen over
te nemen
Cornelis bleef in de molen werken
totdat zijn moeder, na de dood van zijn vader,
besloot om tot verkoop over te gaan. Voor
ƒ 2620,= werden toen Sijmon Cornelisz Apes en
Cornelis Jacobsz Pets uit Axwijk eigenaars
Cornelis Banning ging later failliet en het boelgoed na zijn dood bracht slechts ƒ 65,80 op
Hoewel de molen nu in handen was van enkele
dorpsgenoten, bleek dat geen garantie voor
continuïteit te zijn. Pets verkocht na korte tijd
voor ƒ 1250,= zijn aandeel, dat bij die gelegen
heid in vieren werd opgedeeld. Eén deel kocht
zijn vennoot Apes en de andere delen gingen
naar geldschieters: oud-burgemeester
Willem
Claesz Sloot, schoolmeester Albert Claesz Has
selt en notaris Pieter Munckedam
Het nood
lot sloeg opnieuw toe toen Sijmon Apes eind
1679 overleed
Zijn weduwe was genoodzaakt
om op 8 februari 1680 het vijf-achste deel van
de molen te koop aan te bieden. Jan Pietersz
Parhannes uit Edam werd toen eigenaar, maar
binnen een jaar deed hij twee van zijn vijf acht
ste aandelen over aan Willem Jacobsz uit Edam
en Bartel Wiltschut uit Purmerend
Deze laat

ste zag meer in het bedrijf en nam daarom ook
nog de aandelen van Hasselt en Sloot over
Toen ging het opnieuw mis. Als kemphanen
stonden nu ene Hendrick Jansz en Bartel Wilt
schut als aandeelhouders van de molen voor
het gerecht tegenover elkaar. De rechters oor
deelden dat zij elkaar opening van zaken moes
ten geven en dat ofwel Bartel ofwel Hendrick
alle aandelen moest opkopen. Zouden beide ei
genaars in gebreke blijven, dan zou er een ge
rechtelijke veiling van de molen volgen om tot
'finale scheijdinge te raecken'
Bartholdt Wilt
schut heeft toen het aandeel van Hendrick Jan
sen Volder (genoemd naar zijn beroep) overge
nomen, zodat hij sinds 1683 alleen eigenaar
was
Hoewel het waarschijnlijk nog steeds
niet zo goed ging met het bedrijf bleek er van
conflicten aangaande de molen niets meer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ORA 3920(10-08-1662).
ORA 3779(17-12-1666en 07-01-1667).
ORA 3779(04-02-1667).
ORA 3835(15-08-1667).
ORA 3921(15-12-1667).Lambert overleed in ok
tober, DTBEdam 15 (24-10-1667).
ORA 3923(22-03-1668)en 3836 (14-06-1668).
ORA 3846(19-11-1668).
DTBEdam 15 (15-03-1670).
ORA 3924(17-04-1670).
ORA 3846(24-06-1670).
ORA 3836(23-05-1670).Hij werd twee jaar eer
der poorter, OAE 170a (04-05-1668).
ONA 530 (na 29 februari 1672).
ORA 3781(12-04-1672,06-05-1672,17-05-1672,
31-05-1672,23-08-1672en 01-09-1672).
ORA 3846(09-09-1673).
ONA 534 (24-12-1676),ORA 3847(03-01-1677)en
3894(03-01-1677).De kopers betaalden een
derde direct en het overige in twee termijnen in
1678en 1679.
ORA 3784(10-11-1684,10-08-1685en 28-08-1685).
ONA 540 (13-07-1677)en ORA 3847 (06-01-1678).
H. Kollis,Het geslachtPlas. Zeevaardersen boeren
uit de Zeevang,Bergen 1991,p.125.
ORA 3927(08-02-1680),3838(07-03-1680)en
3839(21-01-1681).
ORA 3839(11-02-1681).
ORA 3784(03-09-1683).
ORA 3837(30-11-1683).
Wiltschut bleef in gebreke om bij Jan van den
Berg gehaald hout voor de molen te betalen,
ORA 3784(09-01-1688,16-01-1688).
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4.4 Van laken tot verf
Hiervoor bleek reeds dat het exploiteren van
een volmolen geen vetpot was. De molen ten
zuiden van de stad kwam in handen van Zaankanters, die elders hun financiële hoofdbelang
hadden. Pieter Pietersz c.s. waren al in 1670
voor een derde deel eigenaar geworden, en
namen in 1692 een gelijk aandeel van hun voor
malige streekgenoot Cornelis Jevetsz over
Ook de andere volmolen kreeg met geldschie
ters uit de Zaanstreek te maken.
Na de dood van Bartelt had zijn weduwe Grietie Swarts haar bedrijf te koop aangeboden,
maar kon er eerst geen koper voor vinden Bij
'de Oude Volmolen' hoorde, behalve een droog
schuur en een woning toen nog het volgende:
'ses stijlen, soo goet en quaet als deselve sijn,
een kooperekeetelmet sijn vernuijs, staende in de molen
twee losse boven schijven
een laken tafel met eenigh gereetschap
vier ofte sesendertigh losse spaken
eenige half slete kamme
een laken slee, een schaefbanck met eenigh timmer
mans gereetschap
eenige vuijste en vuijst wigge, een greene balck met
twee spoelstampers en twee spieren tot kruijpalen
een slijpsteen met eenige hecken en jufferties, leggen
de in de schuur
omtrent dartigh ton vul aerd, doch voetstoots sonder
dat de verkoopers in- onder- ofte overmaet sullen ge
houden sijn'.
Uiteindelijk lukte het Grietje Jacobs Swarts een
kwart aandeel van de molen aan Pieter Teunisz
uit Oostzaan over te doen. Hierdoor kreeg zij de
beschikking over wat meer geld Dit aandeel in
de molen wisselde nog enkele keren van eige
naar en kwam in handen van Teunis Brasker
(oud-burgemeester)
en Jacob de Zeeuw. Zij
namen uiteindelijk ook het resterende drie
kwart aandeel van Grietje Swarts over, al leefde
Brasker al niet meer ten tijde van de registratie
van de verkoop De molen moet daarna verd
wenen zijn, omdat er niets meer over werd ver
meld.
De zuidelijke volmolen was sinds 1693 in han
den van Jevit Cornelisz die het bepaald niet
ruim had. Toen hij overleed werden er curato
ren aangesteld, die de failliete boedel moesten
afhandelen Dat was al de tweede maal dat dit
bij deze molen voorkwam (zie hiervoor bij 4.3)

en ook nu kwam het tot een verkoop. Kopers
werden Dirck Jansz van Zanen (één van de cu
ratoren) en de vulder Jacob Aldertsz Schram
welke laatste zijn aandeel in de andere volmo
len daarop verkocht aan Brasker en De Zeeuw
(zie hiervoor). Op dinsdag 18 maart 1700 kon
den de schuldeisers zich melden bij het gerecht
om hun geld op te eisen. Twee dagen later werd
de lijst genoteerd en 17 schuldeisers kregen
(naast de ambtenaren en uitvoerders) uitbe
taald 'de overige preferenten en concurrenten bij
gebreck van penningen niets meer kunnen trecken'.
Grootste schuldeiser was Dirk van Zanen, die
voor houtwaren ƒ 218,221 ontving. Daarom zal
hij ook een deel van de molen hebben gekocht:
reeds spoedig verkocht hij zijn halve aandeel
door aan Otto Sobbe, een koopman uit Amster
dam
Jacob Schram hield ondertussen de
molen draaiende en toen het bedrijf na een paar
jaar weer enigszins liep, kocht hij het aandeel
van Sobbe erbij". Hij zal echter teveel hooi op
zijn vork hebben genomen, want binnen twee
jaar verkocht hij het gehele bedrijf. Er was nu
nog maar één man die (financieel gezien) betere
herinneringen aan de molen had en dat was
Dirck Jansz van Zaenen. Hij kocht het bedrijf
van Schram en daarna kwam ook deze volmo
len stil te liggen.

24. De volmolenin de Zuidpolder,hier op de in 1745uit
gegevendruk van de kaart van UitwaterendeSluizen
(1680),werdomgebouwdtot raspmolen.

Toch was de investering niet voor niets ge
weest, want er gebeurde iets dat de molen
nieuw leven inblies. In de vergadering van de
vroedschap van zaterdag 13 augustus 1707
kwam er een voorstel van de burgemeesters ter
sprake. Zij hadden van enkele kooplieden te
horen gekregen 'dat deselve wel genegen waren
hier ter stede op te rechten een fabrijcq om alderhande soorten van brasiliënhout te malen tot verfstof
fen'. In ruil voor hun inspanningen wensten de
ondernemers 25 jaar het alleenrecht op deze
productie. De vroedschap besloot de burge
meesters carte blanche te geven
Dezelfde dag
werd met Jacobus Beeltsnijder en zijn compag
nons uit Amsterdam verder onderhandeld. Be
sloten werd om 15 jaar octrooi te verlenen,
waarvoor Beeltsnijder 'sal repareren de molen sta
ende in de Zuijdtpolder met soodanige huijsinge ofte
werckschueren als dezelve sal wesen benoodight tot
het raspen en breecken met ronde en platte steenen
alderhande soorten van verfhouten'. Bovendien
werd het bedrijf vrijgesteld van het betalen van
verponding gedurende het octrooi
De knech
ten, die van buiten zouden moeten komen, kre
gen het poortersrecht van de stad en de vaten
en balen mochten het stadswapen voeren. Het
octrooi werd in 1722 met nog eens 15 jaar ver
lengd
hetgeen wel aangaf dat het stadsbe
stuur belang had bij het bedrijf. Tevens bleek
dat dit bijzondere bedrijf zonder steun van het
stadsbestuur niet levensvatbaar was. Jacobus
Beeltsnijder en Abraham Cambier, de Amster
damse geldschieters die eigenaar waren, deden
de raspmolen in 1723 over aan Rudolph Oos
tenbroek uit Edam
Oostenbroek was een wel
gestelde, uit Steen wijk afkomstige zijdeverver
die de zijdeververij op het Marken in bezit
had Hij zal de molen hebben laten bedienen
door Claes van Striemen, die daar in elk geval
in 1726 bij woonde
Met de overname van het
bedrijf verviel ook de vrijstelling van de ver
ponding. Er werd daarom nu een opzichters
huisje bij de molen geplaatst
Op donderdag 13 januari 1735 werd de molen
in het Heerenlogement in veiling gebracht. Bij
die gelegenheid stelde men ook een lijst van
losse goederen op, die een goed beeld geeft van
wat er zoal te vinden was

Gereetschappen
1350 pond gewigt;
2 evenaers met schaelen;
8 seijlen;
5 bijelen;
1 waegen;

2 lantaarns;
3 lampen;
4 schoppen;
3 spaander manden;
1 boodt;

Huijsraadt
1 huijsklock; 1 spiegel;
2 tafels; 6 bekleedestoelen;
2 tinne schootels; 11 dito leepels <&voreken;
2 dito soutvaten; 1 bleke theekeetel;
1 dito coffij kan; 1 koper toback convoor;
2 houte schenkborties;
2 porceleijne spoelkommen;
10 thee kopies &schotelties;
1 blauw porceleijn steltje; 8 delfse borden;
2 groote tafellakens; 12 servetten'
Claas van Striemen was met ƒ 2450,= de hoog
ste bieder en werd eigenaar. Omdat hij geen
geld had, leende Claas geld bij Rudolf Oosten
broek (duizend gulden) en drie leden van de fa
milie Teengs (duizend gulden) tegen vier pro
cent rente per jaar
De molen diende daarbij
als onderpand. Twee jaar later kreeg Van Strie
men opnieuw voor 15 jaar octrooi
maar uit
drukkelijk werd daarbij vermeld dat hij de vast
gestelde verponding moest voldoen. Hij had
echter het tij niet mee, want in de zijdehandel
(waar hij verstoffen afzette) ging het slecht.
Kennelijk kwam Claas in grote geldproblemen
en uiteindelijk lieten de schuldeisers, Rudolph
Oostbroek, Nicolaas Teengs, Abraham Cloribus
(gehuwd met Cornelia Teengs) en Anthonij
Teengs, de molen na een gerechtelijke uitspraak
in veiling brengen
De inventaris werd op 30
augustus 1747 opgemaakt en daarbij trof men
o.a.'2 bulkisten, 2 paar kantsteenen (1 paar van over
de 6 voet, 1 paar over de 8 voet), 1 paar platten
steenen, 12 bilhaamers [en] 1 slijpsteen' aan
Op
zaterdag 7 oktober werd toen geveild
'een hegte en wel geconditioneerde verfmolen met
sijn toebehoorende erve, staande en gelegen in de
Zuijtpolder aan het Volendammer padt, eeven buijten de stad Edam; bij deselve is een beplante tuijn,
bekleede kaamer, keukentje, kelder mitsgaders nog
twee wooningen, pakhuijs, kaphokken en verder gemacken'.
47

.1
34
.
27
2.

Molens van Edam

Rudolf Oostenbroek kon ondanks belangstelling
van derden namens de schuldeisers voor ƒ 860,=
het bedrijf opkopen en nog datzelfde jaar werd
de molen afgebroken
Waarschijlijk is de
molen naar elders doorverkocht, waardoor de
heren nog iets van hun geld terugkregen.
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ORA 3840 (26-05-1692).
ORA 3929(03-08-1690).
ORA 3840(19-06-1692).
ORA 3841(06-06-1698,08-04-1700).
ORA 3853(26-03-1701).
ORA 3852(28-03-1693).
ORA 3785(15-12-1699).
ORA 3853(05-02-1700).
ORA 3785(02-03-1700,20-03-1700).
ORA 3841(08-04-1700).
ORA 3842(14-11-1704).
ORA 3842(06-08-1706).
OAE 651fol.l85vo. (13-08-1707).
OAE 66f fol.71ro.(13-08-1707).
OAE 66f fol.266ro.(07-08-1722).
ORA 3855(23-01-1723).
C. Boschma-Aarnoudseen M.A. van der EerdenVonk,Het huis met de zwaan.De bouw-en bewoningsgeschiedenis
van Voorhaven137in Edam,Hil
versum 1995,pp.89 en 91.
In 1748verkocht hij de helft, ORA 3865
(20-06-1748),en in 1761de andere helft ook, ORA
3868no.169(05-02-1761).De voormalige brouwe
rij 'de Witte Aker' aan de Voorhaven-nz.was ook
ingericht als zijdeververij,ORA3869no.53
(10-02-1762).
ORA 3855 (16-03-1726).
OAE 65n fol86ro.(11-03-1724).De onkosten voor
de bouw werden voor een derde door Oosten
broek zelf betaald, maar de stad moest het ver
der onderhouden.
ORA 3932(13-01-1735).
ORA 3903(09-03-1735).
OAE 66g fol.l63vo. (12-04-1737).
ORA 3791(15-08-1747en 29-08-1747).
ONA 666 (30-08-1747).
ORA 3933(07-10-1747)en 3860(21-10-1747).
Oud-archief Monnickendam 274 fol.269ro.,
no.1074(verponding 1734-1747).Hierbij staat
eenvoudig '1747geamoveert'.

4.5 Andere bedrijvigheid
Naast de gesubsidieerde raspmolen in de Zuid
polder kende Edam nog enkele bedrijven die
van een molen gebruik maakten, maar de mees
te werkten niet op windkracht. Brouwerij 'de
Witte Aker' had een rosmolen, die als moutmo48

len grondstoffen maalde. De molen werd steeds
afzonderlijk vermeld bij de verkoop van de
brouwerij Hij werd door twee paarden aange
dreven en in 1696 blijkens de omschrijving ge
bruikt om 'mout te breken en water te pompen'
Toen de brouwerij reeds buiten gebruik was, be
stond de moutmolen nog steeds
Vanwege de gelijkmatige beweging werden ook
rosmolens gebruikt voor het pellen van gort.
Reeds in 1546 had Dirck Willems een gortmo
len, die door een paard werd aangedreven
Aan de Achterhaven was later een gort- en
schelpzandmolen met twee paarden die ge
schikt was om 'gersten en havergort (...) boeckweijte meel' te malen Ook bleek er een mosterd
molen bij te zijn Dit bedrijf werd in 1656 voor
ƒ 2575,= verkocht Verder was er achter het Halich een grutterij met een gortmolen
evenals
aan de Lingerzijde
het Nieuwvaartje
en de
Kerkstraat-oz.
De hoeveelheid grutterijen in
de stad maakte dat de concurrentie groot was.
In 1719 bepaalde de vroedschap dat er geen
nieuwe grutters mochten komen, omdat er al
vier werkzaam waren in de stad
Toen het
stadsbestuur in 1750 een keur instelde die be
paalde dat er invoerrechten op boekweit kwa
men, protesteerden de grutters. Abraham Rigter, Lammert Horn, Goderd Beetsel, Lucas van
der Horst en Niese van der Horst (weduwe Johannis Boelhouder) vroegen vrijstelling, zoals
ook brouwers, boterkopers en wijnkopers die
hadden
Een andere toepassing van de rosmolen was, zo
zagen we al, het malen van mosterd. Een derge
lijke molen stond ook in de Molensteeg
Het
bestaan van meer van deze molens zal de reden
zijn geweest dat het stadsbestuur geen alleen
recht wilde verlenen aan Cornelis Remmetsz.
Deze verzocht voor 'de neeringe van mostertmalen
met een peert, sijnde een nieuwe inventie' voor tien
jaar octrooi
In 1737 werd nog een mosterd
molen genoemd aan de zuidzijde van de Voor
haven
Reeds in 1462 kende Edam een eekmolen, waar
in eikenschors tot run werd vermalen
Waar
schijnlijk is ook dit een rosmolen geweest. Op
de plaats van de molen, in de buurt van de Lin
gerzijde, was in 1506 een 'tijmmerhuus mit die
timmerwerf' gelegen
Naast de rosmolen aan de Achterhaven waren
er ook windmolens die schelpzand maalden.
Hiervoor kwamen al de zaag- en schelpzand-
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molen 'Rat van Avonturen' en de ernaast gele
gen schelpzandmolen 'de Hoop' ter sprake. De
laatste, vóór 1723 gebouwde molen werd ver
meld bij het conflict tussen Christiaan de Vries
en Jan Bost (zie hoofdstuk 3.7). Daarbij kwamen
interessante feiten over de schelpzandmaalderij
naar voren. Zo werden de benodigde zeven ge
leverd door Jacob du Pon uit Edam en was
Claas Jasperse uit Axwijk de zever van het
schelpzand van Jan Bost Andere leveranciers
van schelpzand waren Marten Hartog en Jacob
Zoon (zie hierna). In Edam handelden zowel
Pieter Muts (Reguliersgracht) als Levie Jacobs
(Stroomarkt) in het eindproduct, dat zij echter
ook wel van een molen in Nieuwendam betrok
ken
In Amsterdam waren Johanna Meijers,
weduwe Dirk Hogendijk, en Neeltje van Span
gen, weduwe Jan Lenning, afnemers van Bost &
De Vries (later De Vries alleen)
Cornelis, Jan en Frans de Vries verkochten in
1755 de schelpzandmolen
te Axwijk voor
ƒ 900,= aan Christiaan de Vries Via de vrouw
van Christiaan, Maertje Rijswijk
kwam de
molen later in handen van de familie Rijswijk.
Grietje Cornelis Rijswijk verkocht 'de Hoop' in
1781 voor ƒ 1300,= aan Jacob Cornelis Rijs
wijk
Toen deze laatstgenoemde de molen
voor ƒ 1100,= verkocht aan Reijnier Brands uit
Edam
had die zijn langste tijd gehad. Kort
daarop verdween hij.
Er was nog een derde windmolen die schelp
zand maalde. Reeds in 1695 bleek er naast de
uit 1649/1650 daterende kalkovens te Axwijk
een molen te staan. Uit de nalatenschap van op
10 december 1694 overleden kalkbrander Jan
Jansz Vijselaer wilden diens vrouw Trijntje Pieters en de kinderen Jan, Geert en Jacob de helft
van een 'scholpsants molen' verkopen
Pas
enige jaren later werd de schelpzandmolen ook
daadwerkelijk door de erven Vijselaer verkocht
en wel aan Sijmon Clase Boom
Bijna dertig
jaar bleef zijn naam aan de molen verbonden,
zodat deze haast vanzelf 'de Boom' ging
heten
Na zijn dood verkochten de weduwe
(Grietje Jans) en erven het bedrijf.
Twee broers uit Axwijk, Cornelis en Pieter Pietersz, werden in 1730 de nieuwe eigenaars van
de molen
Later nam Marten Hartogh uit Ax
wijk, getrouwd met een dochter van Sijmon
Boom de helft van Cornelis over De andere
helft kwam in handen van Jacob Zoon, zodat
ten tijde van de twist tussen Bost en De Vries

(zie boven) Hartog en Zoon als schelpzandmalers te boek stonden. Zoon deed in 1768 zijn
aandeel voor ƒ 1600,= weer over aan Sijmen
Boom te Axwijk en dus bleef molen 'de Boom'
verbonden met een telg uit het geslacht Boom.
Omdat dit tevens het laatste bericht over de
molen is, zal hij wel kort daarop verdwenen
zijn.
Het meest bijzondere bedrijf in Edam dat door
een molen werd aangedreven, was de windmo
len die Willem Hermonsz bezat. Hij stichtte in
1690 bij het Zuidooster blokhuis 'een kleijn wip
molen om tabackx stelen te stampen'. Het stadsbe
stuur verleende hem daarvoor vrijstelling van
de belastingen
Toch was het geen succes,
want na vier jaar werden er curatoren aange
steld omdat de eigenaar er vandoor was. Zij
gingen over tot actie en op 30 december 1694
was in het Heerenlogement te koop
'een starck en welbetimmert huijs ende erve (...) in
welcke huijs de bierstekerije vele jare met groote neringe is gedaen; ende noch een nieuwe tabacksmolen,
met desselfs gereetschappen ende toebehooren om op
een seer curieuse maniere taback en oock tabackssteelen tot taback te malen, staende boven op het voorszeijde huijs (...) op de Voorhaven bij de Oosterpoort,
belent met 's heeren straet ten oosten ende de hout
wal van de heeren Anthonij Speldernieuw en Pieter
Pont ten westen'.
Er was veel belangstelling, want maar liefst
veertien verschillende personen boden mee op
de veiling. Het complex werd uiteindelijk ge
kocht door Gerrit Maertens voor ƒ 1307,=, maar
daarna werd er niets meer van vernomen. Het
is niet uit te sluiten dat de nieuwe eigenaar de
molen liet afbreken en naar elders verplaatste.
Tot slot nog een raadselachtige vermelding om
aan te geven, dat het onderzoek nooit af is. In
1613 was er een 'vijlmollen' bij de vesting gele
gen
Noch de functie, noch de vorm, noch de
ligging hiervan zijn bekend.
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1. ORA 3850 (22-10-1682en 01-06-1683),3876
(23-08-1701),3842(08-02-1703),3854(september
1720),3855(24-01-1724)en ORA 3863fol,133vo.
(23-01-1739).
2. ORA 3930(12-07-1696).
3. ORA 3869no.24 (06-01-1762)en 3870no.112
(26-08-1768).De brouwerij, later zijdeververij,
was in 1751ontmanteld, ORA 3866no.170 (2204-1751).
4. OAE 238 fol.24ro.(inbreng 1546)'Dirckgortmaker
... eenpaert, diegortmoleniveerf'en fol.25ro.(in
breng 1563)'Dirck Willemszgorter'.
5. ORA 3915(28-01-1631).
6. ORA 3916 (26-03-1636).
7. ORA 3844(07-06-1658).
8. ONA 484 (31-12-1656)en ORA 3844(27-03-1657
en 26-04-1657).
9. ORA 3823(09-05-1636)en 3840(17-11-1692).
10. ORA 3853 (21-02-1711)en 3854 (10-05-1713).
11. ORA 3854 (20-05-1713en 23-02-1714).
12. ORA 3854(01-12-1716).
13. OAE 66m fol.211vo.(08-03-1719).
14. OAE 168b.
15. ORA 3822fol,153ro.(28-11-1634).
16. OAE 65c fol.277ro.(02-12-1636).
17. OAE 237 fol.l5ro. (verpachting 1462).
18. OAE 237 fol.72vo.(verpachting 1506).
19. ORA 3879(26-01-1737).
20. ONA 4318fol.2099(15-07-1747).
21. ORA 3791(31-10-1747).
22. ORA 3791(05-12-1747).
23. ORA 3867no.118(16-01-1755).
24. ONA 650 (30-05-1755).

25. ORA 3872no.65 (29-06-1781).
26. ORA 3874no.392(14-08-1792).
27. OAE 65d fol,173ro.(19-12-1649),fol,178ro.
(19-03-1650),fol,191ro.(23-07-1650),fol.200vo.
(19-10-1650)en fol.219ro.(10-06-1651).De ovens
werden opgericht door de vroegere schepen
Magnus Vincentsz en Jan Coppersz Vijselaerc.s.
De laatstgenoemde exploiteerde het bedrijf, dat
later door zijn vrouw, WelmoetOutgers, en zoon
Jan werd voortgezet, ONA 529 (16-09-1669),538
fol.85/86 (11-05-1676)en 528 (11-10-1676).
28. ORA 3961(08-11-1695).Een jaar later is sprake
van 'tweekalckovens(...)alsmedehet leshuijsen
bicksteenhuijstot het schotvan de molentoe', ORA
3840(02-02-1696).
29. ORA 3841(27-11-1700).
30. BijvoorbeeldORA 3857no.154 (01-02-1745),
wanneer de kalkovens naast de molen 'de
Boom' staan. Eerder heette dit nog 'het molentje
van SijmonBoom',ORA 3862(25-05-1729).
31. ORA 3855(31-05-1730).I'ieter kwam ook voor
als 'PieterPieterszReijders',ORA 3856(03-031733),en bezat sinds 1725ook de helft van de
kalkovens, ORA 3855 (15-10-1725).
32. ONA 645 (23-03-1741),testament van Marten
Hartog en Geertje Sijmons Booms. De moeder
van de laatste heet dan Grietje Jans Schaap.
33. ORA 3863fol.l34vo. (29-01-1739).
34. ORA 3870no.177 (20-06-1768).
35. OAE 66e (17-01-1690).
36. ORA 3930(30-12-1694).
37. ORA 3910(20-12-1613).

V

Poldermolens

5.1 Eerste polder
De

stad Edam en al het omliggende ge
bied hebben altijd al te maken gehad
met veel water. Aan de ene kant lag de
Zuiderzee en aan de andere waren verschillen
de meren te vinden, waarvan de Purmer het
dichtst bij de stad lag. Men probeerde al dat
water te beheersen door het aanleggen van dij
ken en sluizen en zo ontstond in de 13e eeuw
een polder, Zeevang geheten, ingeklemd tussen
Beemster, Purmer en Zuiderzee
Met het gra
ven van de haven van Edam volgens het privi
lege van 1357 werd het gedeelte ten zuiden van
de stad afgescheiden van de rest en ontstond de
latere Zuidpolder.
De polder Zeevang, die voortaan het gebied
noordelijk van de stad omvatte, waterde uit
door bij laag water sluizen te openen. Op na
tuurlijke wijze liep dan het polderwater uit de
polder naar het omringende buitenwater. Door
deze afwatering begon het land, dat voor een
groot deel uit veen bestond, in te klinken. Zo
daalde de bodem van de Zeevang geleidelijk en
werd het steeds minder gemakkelijk om het
overtollige water kwijt te raken. Reeds in de
vijftiende eeuw werden daarom watermolens
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gebruikt om het water met windkracht uit te
malen. In 1462 werd 'die watermolen toe Coedijck'
(=Kwadijk) genoemd
Er zullen toen al wel
meer watermolens hebben gestaan. De molen
van Kwadijk stond bij een uitwateringssluis met
een brug blijkens latere gegevens Hoewel er
dan nog geen andere watermolens specifiek
worden vermeld, zijn die er zeer waarschijnlijk
al wel geweest. In 1514 beschreef men bezittin
gen 'te Middellie bij die molen' en in 1530 'tot Middelie bij die mollen in die Leege Leien' zodat er
daar tenminste één was.
Sommige molens waterden uit op de omringen
de meren, die een kunstmatige buffer, de boe
zem, tussen de polder en de zee vormden. Voor
het beheer van de afwatering van die boezem
werd in 1544 het Hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen ingesteld, dat in Edam
haar zetel kreeg. De Zeevang ontdeed zich in
1545 nog op natuurlijke wijze bij eb van het
overtollige water hoewel ook enkele molens
de polder bemaalden
Alle dorpen moesten
voor deze afwatering een bijdrage leveren: 'ende
gelden in vijff sluijsen ende in twie watermolens om
haer water te losen' Onder Kwadijk betaalde
men bovendien nog mee aan een derde water
molen, die van de Kwadijkerkoog
De kaart

25. loostlansz Beeld
snijdermaaktein
2575eengravure
van Noord-Holland,
die later opnieuw
zverduitgegeven
(1778).Hieropstaan
welenkelewatermo
lens tussen Kivadijk
en Purmerendaange
geven,maargeenen
kelein de Zeevang.
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van Joost Jansz uit 1575 toont alleen een molen
in de Kwadijkerkoog, maar molens in de Zee
vang zijn niet vermeld. Als deze informatie juist
is, waren de Zeevangsmolens ofwel betrekkelijk
klein ofwel reeds in vervallen toestand. Dit laat
ste lijkt het meest waarschijnlijk. De 'watermo
lens in Seevanck staende' waren namelijk niet zo
hard meer nodig, zodat op 14 mei 1582 in een te
Edam gehouden vergadering werd besloten om
ze niet te herstellen, hoewel de afgevaardigden
van Warder daar tegen waren. Met instemming
van die van van Kwadijk, Middelie en Oosthui
zen werden de molens op afbraak verkocht. Het
geld kwam ten goede aan de polder
Daarna kon er slechts op natuurlijke wijze wor
den uitgewaterd. Eventueel werd er ook inge
waterd. In de Zeevang werd hiervoor meestal
als reden opgegeven dat men de muizen kwijt
wilde raken
de polder stond erom bekend dat
er zoveel muizen waren! Met de afbraak van de
watermolens van de Zeevang verdween de eer
ste polderbemaling bij Edam. Het zou echter
niet lang duren voordat de waterstaatkundige
situatie rond Edam ingrijpend wijzigde. Zowel
de Zeevang als de Zuidpolder zouden vervol
gens weer moeten worden bemalen door een
watermolen.
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G. de VriesAzn., Het dijks-en molenbestuurin
Hollnnd'snoorderkwartieronderde grafelijkeregee
ring en gedurendede Republiek,Amsterdam 1876,
pp.3 en 21.
OAE 237 fol.l9ro. (verpachting 1462).In 1576
werd de molen onder Kwadijk nog steeds ver
meld, ORA 3814(11-02-1576).
OAE 237 fol.76ro.(verpachting 1506)'toeCoedijck
op genezijd die watermolenan die dreij', fol.l02ro.
'sluusventoeCoedijckneffendie watermolen'en
fol.l04vo. 'brugscoijghentoe Coedijckbij die water
molen'.
OAE 237 fol.l71ro. (verpachting 1514)en 238
fol.40vo.(inbreng 1530).
De Vries, Dijks-en molenbestuur,p.509. In 1579
was er sprake van 'driewatermollensendeseven
sluijsenin die zeedijckgelegen'voor de afwatering
van gebied bij Edam, OAE 242b fol.59ro.(100e
penning 1579).
OAE 238 fol.32vo.(inbreng 1546)'Midtsweeren
omtrentdie watermolens',fol.37ro.'tot Cadijckbij
die watermolen'en fol.55vo.'den uuterdijcxs,
neffensdie watermolens'.Later is er nog sprake
van 'het mollenworff'in de Oosterweeren onder
Warder, ORA 3910(17-12-1612).

Poldermolens

7.

OAE 240 (taxatie Middelie 1557)fol.30ro.Zo ook
de Slimweren bij Edam, fol.lro. en het Oosterweers land, fol.l7ro.. VoorWarder staat het aan
tal molens niet vermeld, fol.22vo.,maar in 1561
bleken dat er eveneens twee te zijn, foI.53vo.
Later meldde men nog eens dat de polderlanden
betaalden 'aen twe waetermollensendevijffsluisen',
OAE 242b fol.50ro.(100epenning 1579).
8. OAE 240 fol.34vo.en 36vo. (taxatie 1557).In
1546werd de molen in de Kwadijkerkoog reeds
apart vermeld, OAE 238 fol.lvo. (inbreng 1546)
en ook in 1569wordt hij nadrukkelijk genoemd,
OAE 241 fol,103vo.(100epenning 1569).
9. OAE 65 fol.69vo.(14-05-1582).
10. OAE 65 fol.6vo. (09-11-1584).
5.2 Zeevang
Met de inpoldering van de aan de Zeevang
grenzende Beemster volgens octrooi van 21 mei
1607 groeide de behoefte aan windbemaling in
de polder Zeevang. Men wilde twee molens
gaan bouwen, die op de Purmer zouden gaan
uitmalen, zonder daarvoor bij te willen dragen
aan het onderhoud van de boezem. Het Hoog
heemraadschap te Edam tekende met succes
daartegen bezwaar aan Uiteindelijk besloot
men één molen te bouwen naar voorbeeld van
een molen onder Scharwoude en Cornelis Simonsz uit Delft nam het werk voor ƒ 3200,=
aan In 1610 werd de molen gebouwd, blijkens
de verkoop van een stukje rietland 'ten behoeve
vande nieuwe watermuellen' aan het bestuur van
de polder De molen stond bij Kwadijk en wa
terde uit op de Purmer, terwijl alle ingelanden
deimtsgewijs bijdroegen in de kosten Speciale
molenmeesters zagen er op toe dat de molen al
leen dan maalde wanneer het nodig was
Hoewel de molen toen nog niet zo oud was,
moest hij in 1622 reeds ingrijpend worden her
steld. Bij die gelegenheid werd een bestek opge
steld waarin zowel de reparatie als het jaarlijkse
onderhoud werden beschreven Uit de stukken
komt naar voren dat de molen een rietgedekte
binnenkruier met een scheprad was. Het werk
werd aangenomen door Jan Pietersz Boer van
Schagen, woonachtig in de Beemster. Hij be
dong ƒ 130,= voor de reparaties en vier jaar lang
ƒ 74,= voor het onderhoud. Bij de verlenging in
1627 werd dit laatste bedrag verhoogd naar
honderd gulden
Omdat nu ook de Purmer
was drooggevallen, was de ene molen bij Kwa
dijk niet meer genoeg. In 1630 bepaalde men
daarom

26.CornelisPronkmaakteeengezichtop Middelieen Axwijk,waarbijop de voorgrondde tweedemolenvan de polder
Zeevangis getekend(1728).

'goetgevonden ende geresolveert tot dienste van den
voorsz. Seevanck ende benefitie van de landen daerinne gelegen een tweede molen te stellen tot alsulcken plaetse als namaels verstaen sal werden best
dienstich te wesen.'
Deze molen werd meer richting Axwijk ge
plaatst. De molenmeesters dienden een afreke
ning in voor alle kosten die met de bouw ge
moeid waren geweest (bijna ƒ 6400,=), maar die
bleken lager te liggen dan de ervoor geïnde gel
den (ruim ƒ 6500,=) Jan Jansz Coppesz nam
het onderhoud van beide molens in 1632 aan
voor ƒ 280,= per jaar, maar allengs daalde dat
bedrag
Nog altijd was men niet definitief uit de proble
men met de bemaling en zo overlegde men in
1651 over het plaatsen van nog twee molens. De
meningen waren echter verdeeld en voorlopig
werd er nog van afgezien
In de winter van
1653/1654 zag men echter in dat het zo niet
door kon gaan en bepaalde men dat 'dese somer
noch een achtkante watermolen in de Zeevanck zal
worden gestelt'
Onderzocht zou worden of
eventueel een van de drie in de Wormer te koop

aangeboden watermolens geschikt zou zijn om
naar de Zeevang over te plaatsen. Jan Adriaensz
en Jan Coppersz, die erop uit werden gestuurd,
oordeelden echter dat dit niet zou gaan en daar
om mochten zij met Pieter Loeffs een bestek
maken op basis van de grootste van de twee
reeds bestaande molens van de Zeevang. Op 26
februari daarna vond de aanbesteding reeds
plaats en Jan Coppersz, alias Jan Jansz Vïjselaer,
nam de bouw voor vijfduizend gulden aan
Over de betaling van deze aannemingssom ont
stond nog onenigheid ('questie'), omdat Vijselaer
de molen niet op tijd opleverde
Nog maar juist was de derde molen gereed of
het bestuur werd geconfronteerd met een ande
re verandering in het waterbeheer. In 1660 was
de aanleg van een trekvaart naar Hoorn aan
staande en die zou de polder in tweeën delen.
Uitvoerig werd daarom overlegd hoe men daar
mee om moest gaan. Uiteindelijk wilde men dat
de commissarissen van de trekvaart o.a. (hoge)
bruggen in de trekweg zouden leggen en tevens
twee achtkante watermolens bij Oosthuizen
zouden oprichten. Deze konden dan het afge
scheiden deel van de polder op kosten van de
53
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27. De liggingvan de vijfmolensin de polderZeevang.
Rechtsonderis met S het stoomgemaalbij het Oorgataan
geduid.De beidelijnenzijn de Trekvaart(rechts)en de
spoorbaan(links).

commissarissen bemalen. De bruggen kwamen
er, maar de molens niet
De financiële vergoe
ding die daarvoor werd bedongen (ƒ 5100,=),
wilde men aanvakelijk gebruiken voor de bouw
van een vierde watermolen. Na enige tijd werd
echter besloten het bedrag op rente te zetten
Ook later kwam het niet tot de bouw van een
vierde molen. In 1695 vermeldde het resolutie
boek
'De heeren burgermeesteren des stadts Edam in deli
beratie hebbende gebracht of de respective leden ten
diensten van de gemeene Zeevanck niet soude cunnen goedt vinden tot het incoopen van de volmolen
aen de Grasdijck, om deselve te approprieren tot een
watermolen om daerdoor 't water altoos op ende be
neden de peijl te cunnen houden.'
De genoemde 'peijl' was te vinden aan het Kerkpoortje bij de Grote Kerk
In de vergadering
van 9 februari 1696 moesten de afgevaardigden
laten weten of zij de volmolen (zie hoofdstuk 4)
wilden overnemen of niet. Het besluit luidde
dat de molen 'niet dienstigh' was voor de polder
en dus niet zou worden overgenomen
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Een prachtige bron voor de gebeurtenissen in
het eerste kwart van de negentiende eeuw in de
polder Zeevang vormt een dun notulenboek
waarin verschillende bijzonderheden werden
opgetekend. Veel zaken handelen over het on
derhoud van de dijken, zoals de binnendijk tus
sen de 'Volmolens Rijp en het erf van de gewesen
schulpmolen' (26-05-1821), gewoonlijk Kruisdijk
genaamd. Ook de molens en molenaars worden
geregeld besproken. Een triest geval was mole
naar Claas Zwart te Kwadijk. Op verzoek van
de schout kreeg Zwart extra ondersteuning van
de polder, omdat zijn vrouw krankzinnig was
geworden (23-09-1824). Op 19 december 1824
werd Zwart bij het uitoefenen van zijn werk ge
troffen door een wiek en op de eerste Kerstdag
overleed hij aan de gevolgen. Het bestuur be
noemde uit drie kandidaten Jan Bruijn uit Axwijk als opvolger (30-12-1824).
De watersnoodramp van 1825 ging aan de Zee
vang niet ongemerkt voorbij. In de nacht van 5
op 6 februari overstroomde de gehele polder.
De Zeevangs zeedijk bleef vrijwel onbescha
digd, maar de binnendijken niet. Het droogma
ken van de polder duurde geruime tijd. De door
'baas Klok' gemaakte handgedreven tonvijzels
verrichtten goede diensten. Hoewel de arbei
ders van zes uur 's morgens tot zes uur 's
avonds doorwerkten, konden ze het werk niet
aan. Een door de overheid beschikbaar gestelde
mobiele stoommachine bracht echter uitkomst
(9 mei). Ook mocht men uitwateren op eerder
drooggevallen gebieden, zoals de Hobrederkoog en de Westerkoog onder Oosthuizen.
Een rechtreeks gevolg van de overstroming was
het voornemen om een vierde watermolen te
laten bouwen (16-03-1826). De gouverneur van
Noord-Holland stemde daarmee in (30 maart),
waarna een verzoek aan Z.M. de koning werd
gedaan om de benodigde gelden (ƒ 25.000,=) te
lenen. Ondertussen inspecteerde men twee mo
gelijke plaatsen voor de nieuwe molen van 84
voet vlucht: aan de Kruisdijk, niet ver van de
andere molens, en aan de Westdijk. Omdat de
meningen verdeeld waren en de stemming
staakte moest uiteindelijk een externe deskun
dige bepalen waar de molen zou komen te
staan (2 mei en 10 augustus). Op 19 augustus
1826 kon men melden dat dit aan de Wijsent
tussen Hobrede en Oosthuizen zou zijn. Er
werd een stuk land van 200 roeden aangekocht
van Dirk de Wolf (22 augustus) en de bouw kon
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beginnen. Claas Vuijk uit Graft ging toezicht
houden over het door C. van der Vegt uit Ab
coude voor ƒ 13.700,= aangenomen werk. In de
loop van 1827 kwam deze vierde, iets kleinere
molen gereed.
In 1853 werd er nog een vijfde watermolen ge
sticht en wel aan het Hobrederdijkje onder
Oosthuizen
De tijd van windmolens was toen
bijna voorbij. In 1872/1873 bouwde men aan
het Oorgat een stoomgemaal en in 1879/1880
verrees er een tweede gemaal bij molen no.2. De
molens 1, 2, 3 en 4, met een vlucht van respec
tievelijk 26,5 m en 24,8 m werden afgebroken
en de molenaars werden m.i.v. 1 april 1880 ont
slagen. Molenaar Arian Veis te Kwadijk kocht
de romp (zonder as, roeden, zeilen en touw
werk) van molen 1 van de polder op 1 juni
1880 De laatste complete molen, die door het
polderbestuur nog achter de hand werd gehou
den, werd op 13 juni 1882 door de bliksem ge
troffen en brandde geheel af De twee stoom
gemalen zetten de bemaling voort en na
elektrificatie kon later het gemaal onder Kwa
dijk het alleen wel aan.

1. J. Belonje,Het Hoogheemraadschap
van de UitwaterendeSluizenin Kennemerlanden West-Friesland
1544-1944,Wormerveer 1945,p.86.
2. OAE 161fol.93-94(10-11-1608,17-11-1608,
04-12-1608,11-12-1608,05-01-1609en
05-03-1609).
3. ORA 3818fol.l87vo. (16-09-1610).
4. OAE 161fol.96vo.(13-11-1609)en fol.lOOro.
(11-10-1612).De omslag bedroeg vijf stuivers per
deimt (= 0,71 ha).
5. OAE 398a pp.1-2 (22-06-1617en 24-07-1617).Op
verzoek werd besloten met malen te beginnen of
ermee te stoppen.
6. OAE 398a pp.8-12 (02-06-1622).
7. OAE 398a p.12 (04-03-1627).
8. OAE 398a p.18 (07-03-1630).
9. OAE 398a p.19 (20-03-1631).
10. OAE 398a pp.25-27(15-07-1632).Op 31 augustus
1634kreeg Jan Jansz Coppertses nog ƒ 260,=,ter
wijl Pieter Cornelisz Camerling twee jaar later
nog maar ƒ 232,=ontving, p.28 (11-12-1636).
Overigens nam Dirck Cornelisz Dirckjan het op
15 oktober 1637op dezelfde condities van Pieter
over.
11. OAE 65d fol.216vo.(01-05-1651)en 406b
(25-05-1651en 08-06-1651).
12. OAE 406b (22-01-1654).
13. OAE 406b (05-02-1654en 26-02-1654).
14. OAE 406b (11-03-1655).

15. OAE 406b (tussen 18-03-1660en 07-04-1661)en
oud-archief Monnickendam 791 fol.48-49ro.
(03-08-1660).
16. OAE 406b (27-11-1664en 17-09-1665).
17. OAE 406b (30-12-1695).
18. OAE 406b (01-11-1681).Voorheen had men ook
een 'pael' in Middelie, die het peil moest regelen,
OAE 406b (24-01-1658en 28-01-1658).
19. OAE 406b (09-02-1696).
20. Archief polder Zeevang, ongeïnventariseerd, no
tulenboek dijkgraaf en heemraden 26-06-1820
t/m 26-04-1827.
21. H. Kollis,Het geslachtPlas. Zeevaardersen boeren
uit de Zeevang,Bergen 1991,p.304. Hij stond vol
gens het kadaster op grond van de armvoogdij
van Etersheim.
22. G. de VriesAz., De zeeweringenen waterschappen
van Noord-Holland,Haarlem 1864,p.327.
23. Archief polder Zeevang, ongeïnventariseerd,
stukken bemaling: koopakte 1880.
24. PurmerenderCourantno.2136(18-06-1882).Ook
de molen van de Etersheimerbraak werd getrof
fen en brandde af, waarbij de vrouw van de mo
lenaar omkwam.
5.3 Purmer
In de jaren 1607-1612 werd de Beemster als eer
ste grote meer drooggelegd. Deze onderneming
was succesvol en daarom wilde men ook de
Purmer gaan droogleggen. In 1612 vroegen de
stadsbesturen van Edam en Monnickendam,
alsmede de welgestelde Amsterdamse heren D.
van Os en A. ten Grotenhuijs toestemming aan
de Staten om de Purmer droog te maken Van
de zijde van stad Alkmaar (scheepvaart), het
Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende
Sluizen (afwatering) en vissers uit diverse om
liggende dorpen bestonden grote bezwaren
tegen deze droogmakerij, waardoor de afhan
deling van het verzoek werd vertraagd. Pas in
1617 verleenden de Staten van Holland toe
stemming
waarbij rekening werd gehouden
met de ingediende bezwaren.
Het volgende jaar kon met de bedijking worden
begonnen en in 1620 konden de eerste molens
worden gebouwd. Op 29 oktober was de ring
dijk gereed. Claes van Delft onderzocht vooraf
de ondergrond waarop de molens zouden
komen te staan, waarna hij 558 masten voor het
heien liet bezorgen. Vervolgens werden de molenkolken uitgegraven, waarvoor drie man ne
gentien dagen nodig hadden. Het heien van de
funderingen werd uitgevoerd door Thade Hettes en Pieter Jansz Cramer. Volgens de opzet
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28. De Purmer molensbij Edamvolgensde kavelkaart,verbeterddoorde landmeterJoannesLeupenius,die in 1683werd
uitgegeven.Geheelrechtsmoleneenen linksbovenmolenzeven.Goedis te zienhoede molensin dezetweegangenelkaar
het water toemaaldenen hoedat bij de molensdrie en vier in de Ringslootterechtkwam.

van Jan Adriaensz Leeghwater (1574-1650), die
ook bij andere droogmakerijen betrokken was
werden molens in zogenaamde gangen ge
plaatst, waarbij ze elkaar het water toemaalden.
Zo kon de beperkte opvoerhoogte van een
molen worden verveelvoudigd, hetgeen ook
nodig was om het niet ondiepe meer droog te
kunnen malen.
Als eerste werden vier middel- en vier bovenmolens gebouwd, die elkaar het water gingen
toemalen (een molengang). Hiervoor werd in
mei 1620 betaald en in oktober volgden betalin
gen voor de vier bijbehorende ondermolens en
nog een gang van twee. Voor de vijfde onder
molen, die de laatste driegang compleet maak
te, werd in januari 1621 betaald. Als bouwers en
aannemingssommen van deze molens werden
vermeld
middelmolens Pieter Jan Stijnes (De Rijp)
Claes Garbrantsz (Hoorn)
Lenart Willems van der
Borden (Overschie)
Jan Adriaensz Leechwater
(De Rijp)
(oktober)
Reijner Ernst (Hoorn)

ƒ 2633,=
ƒ 2630,=

bovenmolens Reijner Ernst (Hoorn)
Simon Cornelisz (Delft)
Cornelis Simonsz (Delft)
Abraham Bartelsz (Hoorn)
(oktober)
Adriaen Jacobsz (Edam)

ƒ 2546,=
ƒ 2538,=
ƒ 2520,=
ƒ 2535,=
ƒ 2631,=
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ƒ 2650,=
ƒ 2625,=
ƒ 2624,=

ondermolens

(januari)

Abraham Bartelsz (Hoorn)
Claes Garbrantsz (Hoorn)
Simon Cornelisz (Delft)
Adolph Cornelisz (Delft)
Jan Huijbertsz (Beets)

ƒ 2740,=
ƒ 2735,=
ƒ 2725,=
ƒ 2750,=
ƒ 2720,=

Opvallende namen zijn die van al genoemde Jan
Adriaensz Leeghwater uit De Rijp en Adriaen
Jacobsz uit Edam (zie hoofdstuk 3.1), die daar
de eerste zaagmolen bouwde.
Aan het einde van 1620 waren Ariaen Lourensz
en IJsbrant Claes 'oppermolenaers' en maalden zij
met twee assistenten reeds water uit de polder
Voor het onderhoud van de molens werd mr.
timmerman Jan Jansz aangesteld
Direct onder Edam kwam een gang van drie mo
lens te staan en even zuidelijker nog een tweede
van gelijke omvang. Na ruim een jaar bemaling
viel de Purmer in 1622 droog en werd de polder
verkaveld. Er kwamen drie verschillende onder
delen in de Purmer met elk hun eigen waterpeil.
De molens van de eerste gang onder Edam be
maalden de zogenaamde Edammer of Kleine
Polder, de tweede gang stond in de Grote Polder
en het zuidelijke deel was de Monnickendammer Polder. In 1655 waren er onder Edam de vol
gende molenaars op een traktement van hon
derd gulden per jaar werkzaam
molen een
molen twee
molen drie

Tjaert Willemsz
Jacob Claesz Cater
Simon Dircksz

Pieter Jorisz
Sijtse Lieuwen
Claes Theunisz

Datzelfde jaar liet men bij de zuidelijke gang
onder Edam nog een extra ondermolen bouwen
(molen zeven) In de nieuw ontstane situatie
moesten zowel de vijfde als de zesde molen
worden opgehoogd om de molens op elkaar te
laten aansluiten De zevende molen werd door
molenmaker Adriaen Jansz Niengh uit Hoorn
voor ƒ 3210,= gebouwd
In principe bleef de
bemalingssituatie onder Edam daarna ongewij
zigd bestaan tot in de negentiende eeuw. In de
rekeningboeken van de polder zijn van jaar tot
jaar de betalingen aan de molenaars die met de
molens draaiden terug te vinden. Slechts een
enkele keer zijn er nadere bijzonderheden over
te vinden, zoals in 1683.
Claes, het driejarige zoontje van Jan Sijmonsz
en Marij Claes op de eerste molen, was aan het
einde van de morgen aan het spelen op het erf.
Op de een of andere manier viel hij in een afwateringssloot en verdronk. Zijn vader, druk bezig
met werk in de polder
vond hem tegen twaal
ven. Alle gevonden lijken moesten door de
stadsofficier (Jacob Brasker) en twee schepenen
worden gevisiteerd en ook in dit geval gebeur
de dat
Op die manier stelde men vast of het
wel een ongeluk betrof, maar hier was van een
misdrijf inderdaad geen sprake ...

In 1814 heetten de molenaars van de Purmer, ge
zien vanaf Edam, Dirk Kleijenberg (ovl. 1821),
Jan Smit (tot in 1829), Klaas Ton (ovl. 1843),
Hendrik Calense (ovl. 1823), Jan Bruijn (ovl.
1856), Cornelis Rijswijk (ovl. 1850 op molen één)
en Manus Teunisz Vestering (ovl. 1832) Onder
tussen waren de watermolens wat verouderd en
besloot het polderbestuur om nieuwe technieken
uit te proberen om de kosten te drukken. In 1834
werd van de eerste molen het oude scheprad
vervangen door een zogenaamde vijzel. Met die
vijzel was namelijk een grotere opvoerhoogte
mogelijk. Het jaar daarop werd ook de derde
molen van een vijzel voorzien
Alles bleek naar
wens te werken en daarop liet het polderbestuur
de overbodige tweede molen afbreken (1836)
De Kleine Polder werd nog bijna een halve eeuw
door de twee overblijvende molens bemalen, ter
wijl er voor de onderbemaling later bij ingelan
den ook zes kleine molentjes in gebruik waren
In 1877-1878 kwam het tenslotte tot de oprich
ting van een stoomgemaal in het noordelijke deel
van de polder
Daarmee waren ook de laatste
twee watermolens van de Kleine Polder, met een
vlucht van 24,36 m, overbodig geworden. Op 14
mei 1880 werden ze voor ƒ 817,= op afbraak ver
kocht aan C. Blankevoort te Monnickendam
De Grote Polder werd deels door de tweede
gang onder Edam bemalen. Ook hier ging men
over tot het aanbrengen van vijzels. De molens
vijf (1838), vier (1839) en zes (1841) verloren ach-

29. De laatstedrie van de Edammermolensin de Purmer,gezienvanuit het zuiden.Geheellinkszijn naast de molende
torenvan de GroteKerken verderopkorenmolen"de Vervanger"nog te ontwarenop het origineel.De zaagmolenvan
Teengsgaat schuilachterde watermolen(ca. 1900).
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DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het
Waterschap „DE PURMER"zyn voornemens, op

Zaterdag,
den24 April1909,
des voormiddags te 10 uur, aao de Purmerwerf
te EDAM, ooi contant geld, in het openbaar
te verkoopen :
eenige losse goederen ten dienste van molenwerken, als : eene tentschuit, groot 14 ton,
as- en roedjvjnen, tooien, stroppen, kuip-,
hoep- en vangstukken, kammen, dollen,
staven, kaprolien, yzeren assen en roede,
hyschblokken, kruiraderen, hardsteenen- en
pokhouten h^lssteenen, molenzeilen en wat
verder ten verkoop zal worden aangeboden ;
des namiddags te 2 uur zullen in het HterenLogement te EDAM, publiek by opbod en
afslag, ter amotie, worden verkocht :

.2
.
24
3.

,
.425
5,

NEGEN WATERMOLENS, staande aan den
Purmerringdyk en in de Purmer.
De losse goederen zijn genummerd te zien,
den 21 en 22 April 1909 van 10 tot 4 uur en
des morpeus voor deu verkoop.
Dpd 23 April 1909, 's morgens 10 uur, aan
wijzing aan de molens, te beginnen bjj No. 1
te Edam

6.

Dijkgraaf en Heemraden van het
Waterschap ,de Purmer
De Dijkgraaf
H. BEETS Pz.
De Secretaris,
H. J. CALKOEN.

,7
.
26

.8
.
19
9.

.
w

.
20
.
11
.
21

molen werd door de polder zelf afgebroken,
want de onderdelen
konden goed worden ge
bruikt. Nog in de herfst van 1841 waren er bij
voorbeeld tijdens een storm tien roeden afge
waaid en twee assen gebroken
De overgebleven
drie molens van de tweede
gang (vlucht 24,32 m en vijzels van 1,85 m in
doorsnede
hadden
in 1856 nog hulp van
twee andere molengangen
(waarvan
één met
vijzels) en 22 kleine watermolentjes
voor de on
derbemaling.
In 1905 waren er nog vijf kleine
molentjes en waren alle molens, op één van de
gang
onder
Ilpendam
na, voorzien
van
vijzels
Het grootste deel van de bemaling
werd echter al door het stoomgemaal
gedaan en
toen er in 1908 een tweede machine in het ge
bouw kwam, konden alle molens verdwijnen.
Op 24 april 1909 werd in het Heerenlogement
te
Edam door Dijkgraaf en Heemraden
een open
bare verkoping gehouden
waarbij acht vijzel
molens en een schepradmolen
te koop waren.
De eerste en de tweede molen bij Edam werden
gekocht door W. Klok uit Blokker voor respec
tievelijk ƒ 740,= en ƒ 590,=. De derde molen
ging naar G. van de Weg in Dordrecht (ƒ 660,=)
en de andere molens werden door de fa. J. de
Boer en Zonen te Oostzaan gekocht. Volgens het
kadaster waren de molens onder Edam al in het
najaar verdwenen

30. Advertentie uit de Purmerender Courant, waarin de
verkoop van de molens van de Purmer wordt aangekon
digd (1909).

tereenvolgens
hun scheprad
Hierop
werd
molen zeven overbodig voor de bemaling en op
13 mei 1841 werd besloten tot verkoop. Omdat
de molen tenminste ƒ 3500,= moest opbrengen,
kwam er maar één verzoek om nadere inlichting
(uit Hilligersberg).
Timmerbaas Jan Fekke advi
seerde om tot hergebruik van de bruikbare on
derdelen van de molen over te gaan, hetgeen
vervolgens
werd besloten
Toen meldde zich
plotseling nog een gegadigde: molenmakers
H.
Timmer en Zoon te Meppel. Voor de reeds ontta
kelde molen was de prijs echter ƒ 2200,=, waarna
ook uit Meppel niets meer werd vernomen
De
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

G.J. de Goede, Purmer gedenkboek 1622-1922,
Beemster 1922 p.23.
OAE 435 (10-06-1617).
AWP 1 fol.4ro. (vergadering 1 en 2 mei 1620):
jan Adriaensz als opsiender vant maecken ende stel
len van de meulens'. Zie verder J.G. de Roever, Jan
Adriaenszoon Leeghwater. Het leven en werk van een
zeventiende-eeuws waterbouwkundige, Amsterdam
1942.
AWP 254 fol.2vo. (15-04-1620) - fol.llOro.
(24-09-1621).
AWP 254 fol.73vo. (05-03-1621). Zij kregen het
op 2 februari voltooide kwartaal uitbetaald
(ƒ 55,= per persoon).
AWP 254 fol.lOlvo. (24-07-1621).
AWP 261 fol.l95vo.-196ro. (01-05-1655).
AWP 261 fol.224vo. (01-11-1655): de betalingen
van de molenaars verspringen al van de zesde
naar de achtste molen. Molenaar Tjalling Oenes
van de zevende molen kreeg betaald vanaf het
laatste kwartaal van 1655, AWP 261 foI.234ro.
(02-02-1656).

9. AWP fol.210vo. (25-07-1655). Het 'opvijsselen'
werd door Jan Jansz de Zeeuw uitgevoerd met
zijn knecht Claes en 'sijn jongen'. Hij deed er
ruim 23 dagen over.
10. AWP 261 fol.211ro. (27-07-1655) ƒ 1153-6-0,
fol.217vo. (17-09-1655) ƒ 1756-14-0 en fol.242ro.
(10-05-1656) ƒ 300-0-0. Een in 1654 door Pieter
Pietersz opgerichte molen bij de Wheere kostte
meer, AWP 261 fol.l71vo. (10-09-1654).
11. AWP 264 fol.36ro. (15-07-1683). Hij was regelma
tig bezig met het uitdiepen van zogenaamde
notsloten (bevaarbare kavelsloten) en had ook
het erf rond de eerste molen opgehoogd, AWP
264 fol.30vo. (21-01-1683). Wrang genoeg had
Jan Sijmonsz ook de sloot bij zijn molen zelf uit
gediept, AWP 264 fol.8vo. (14-08-1681).
12. ORA 3811 fol. (06-06-1683).
13. L. Muts, Watermolenaars van De Purmer, Rockanje
(eigen beheer) 1988, o.a. p.5.
14. AWP 9 fol.l236vo. (06-04-1836). De vijzels waren
aangebracht door 'baas' Jan Fekke, die als dank
honderd gulden kreeg uigekeerd, fol.l237ro..
15. AWP 9 fol,1237ro. (06-04-1836). Tevoren had
men de beide roeden al uitgenomen om ze el
ders te gebruiken, AWP 24 fol.76vo. (08-10-1835).
16. Statistiek van het waterschap De Purmer (...), Purmerend 1856, p.5.
17. OAP654.
18. AWP 30 nos.771 en 773 (14-04-1880) en no.780
(14-05-1880).
19. Statistiek van het waterschap De Purmer (...), Purmerend 1856, p.8. Zie ook AWP 25 fol,15ro.
(21-10-1841).
20. AWP 25 fol.6ro. (13-05-1841) en fol.7 (18-06-1841).
21. AWP 25 fol.l2vo./13ro. (03-09-1841). Een goede
beschrijving van de molen werd opgestuurd
naar Meppel. Daaruit bleek dat de vlucht 26 el
en 12 duim was, maar tevens dat de as en de
roeden reeds waren verwijderd, AWP 48 no.126
(08-09-1841).
22. AWP 25 fol.l7vo. (10-03-1842). In dezelfde ver
gadering werd gemeld dat er inmiddels twee
watermolens (dus ook deze) waren afgebroken
in verband met het aanbrengen van vijzels in an
dere molens, fol.löro..
23. J.W.M. Schorer, De zeeweringen en waterschappen
van Noord-Holland (door G. de Vries Azn.), tweede
uitgave Haarlem 1894, p.491-492.
24. Statistiek van het waterschap De Purmer (...)
Purmerend 1856, p.8 en Statistiek van het water
schap De Purmer (...), Edam 1905) pp.7-8.
25. Purmerender Courant no.4935 (14-04-1909).
26. AWP 656. Kopie procesverbaal publieke verko
ping (24-04-1909) en uittreksel Kadastrale plan
gemeente Edam sectie E (14-08-1909).

5.4 Volendammer
Meer
In de Zuidpolder
verbreedde het IJ zich geleide
lijk richting Volendam. Dat werd Voor-IJ of Vo
lendammer
Meer genoemd. Omdat ook dit bin
nenwater
een potentieel
gevaar vormde
en
inpoldering
wel lucratief leek, vroeg het stads
bestuur octrooi voor het droogmaken
van het
Voor-IJ. Op 16 december 1631 werd dit octrooi
verkregen
Na de bedijking in 1632 moesten
twee molens het meer droog gaan malen. Ze
werden gebouwd
door Pieter Cornelisen
Camerlingh naar een bestek van de bekende Jan
Jansen Vijselaer
Deze laatste had namelijk op
20 december 1630 een negenjarig octrooi gekre
gen voor een uitvinding
die grotere opvoerhoogten met schepraderen
mogelijk maakte
Beide watermolentjes
in het weldra drooggeval
len Voor-IJ werden reeds in 1634 enigszins ver
plaatst, waarschijnlijk
door molenmaker
Andries Jacobsz
Ze werden
van meet af aan
bediend door Hidden Adis
die ook een huisje
in de polder had. Na enkele jaren stopte Hidde
Ades er echter mee en in 1640 deed hij zijn huis
je over aan de stad
De stad verhuurde
vanaf
dat moment een boerderij in de polder, waar
van de boer ook de molen bediende. De eerste
'meereboer'
na Hidde was Pieter Jacobsz uit
Schoor!
die meteen met een verandering
te
maken kreeg. Kennelijk werkte de uivinding
van Vijselaer niet goed (genoeg), getuige de
verplaatsing
van de molens in 1634. Het stads
bestuur wist inmiddels dat er een nieuwe uit
vinding was, waardoor de bemaling van de pol
der afdoende
en goedkoper
kon worden
uitgevoerd. Er was namelijk een vijzelmolen die
'het water soo hooch brengen can als de jegenwoordige achtcante wintmolens met haer tweën doen, jae
eer meerder als minder cjuantiteijt van water uijtlosen connen'
In 1642 informeerde
men naar de
uitvinder Sijmon Jacobsz Hulsbosch, die op dat
moment in Brazilië was
Zijn zaken werden
door Jan van Baerle uit de Breestraat in Amster
dam behartigd en voor de somma van ƒ 125,=
werd via hem een bestek verkregen 'om een vijselmollen te maken tot uijtmalen vant wateren'
Dit bestek werd uitgevoerd
bij een molen met
65 voet en 10 duim vlucht (ruim 18,65 m) in het
Voor-IJ. De opvoerhoogte
van de verbeterde
molen was toen zo groot, dat de andere molen
kon verdwijnen
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31. Op dezeuitsnedevan eenkaart staan beidemolentjes
van de Volendammer
Meeraangegeven(1643).

.
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Alle huurders van de Volendammer Meer zijn
bekend. Heel lang was bijvoorbeeld Cornelis
Garbrantsz huurder en telkens vroeg hij om
verlenging van zijn contract
De verschillende
huurders waren
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1640-1651
1651-1654
1654-1657
1657-1665
1665-1691
1691-1694
1695

,
20
1696-1716
1717-1720
1721-1722
1723-1724
1725-1748
1749-1756
1757-1760
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Pieter Jacobsz Groot
Pieter Eggesz
Bastiaen Cornelisz
Heijn Albertsz Pronck
Cornelis Ga rbrantsz
Jan Cornelisz Roothart
Guertje Jacobs, weduwe Jan
Cornelisz
Cornelis IJsbrantsz
Pieter Claasz Leeghwater
Simon Reijers onder Jacob Teengs
Dirk Cornelisz Groot onder Jacob
Teengs
Dirk Cornelisz Groot
Jan Albertsz
Johannes Broos

Poldermolens

Cornelis Reijers
Gerrit Sanders
Pieter Meijsen
Klaas Pietersz Kramer
Willem Nanning

Vanwege de penibele financiële situatie van de
stad, kwam het in de negentiende eeuw zover
dat men de waarde van het poldertje in geld
moest omzetten. Op 27 maart 1817 werd om zes
uur 's avonds in het Heerenlogement de Volen
dammer Meer per opbod verkocht
Koper werd Jan Karper uit Middelie voor
ƒ 6175,= en daarmee was de polder particulier
bezit geworden. Na de dood van Karper (28 au
gustus 1818) verkocht Lijsbet Ariaanse Spekham, zijn weduwe, de Volendammer Meer uit
eindelijk aan de knecht, Pieter Jans Garms
Garms moest voor deze aankoop wel het hele
bedrag, groot zevenduizend gulden, lenen van
boer Jacob Dirksz Hartog uit de Purmer
De
investering bleek echter de moeite waard en
tien jaar lang was Pieter Garms de meereboer
(hij overleed op 4 mei 1827). Zijn weduwe
Maartje Cornelis Spaans hertrouwde met Dirk
Weijting en zo kwam de polder later in het bezit
van Eefje Weijting, de vrouw van Simon Buijs
Deze laatste, sinds de scheiding (1903) na de
dood van zijn vrouw alleen eigenaar, verkocht
de boerderij, landerijen en molen aan zijn zoon
Jan
Jan Buis was de laatste molenaar van de Volen
dammer Meer. In 1926 bleek de molen in zeer
slechte staat te zijn toen opzichter P. van den
Broek van de Zuidpolder hem inspecteerde. In
een brief van 19 februari liet hij aan de vereni
ging 'De Hollandsche Molen' weten dat de ei
genaar geen ƒ 3200,= voor herstel over had en
op elektrische bemaling wilde overstappen
Uiteindelijk liet Buis weten duizend gulden bij
te dragen en de rest te willen lenen en in tien
jaar terug te betalen. Toen de vereniging, die nu
mogelijkheden tot behoud zag, zich tot de ge
meente richtte
kwam er een verontwaardigd
antwoord: Buis was de rijkste ingezetene van
de gemeente, verdiende bij met verkoop van
stukjes polder voor huizenbouw (Volendam) en
kon zonder meer ƒ 30.000,= lenen bij de Boeren
leenbank te Edam! Alle pogingen tot behoud
liepen zo spaak en op 22 oktober liet de ge
meente de vereniging in Amsterdam weten dat
de molen binnenkort door een gemaal zou wor-

32.Deboerderijen de molenvan de Volendammer
meer(ca. 1900).Rechtsis nogde draaiendekorenmolenvan Volendam
tezien.

den vervangen. Van den Broek bevestigde de uit
voering daarvan op 5 november, maar meldde
tevens dat de molen er nog wel was. In 1929
werd hij onttakeld. Zo zou hij nog tot 1935 blij
ven staan, maar daarna verdween de drie eeu
wen oude watermolen geheel.

33. De molenvan de Volendammer
meerhad aan hel begin
vandezeeeuwookal een toeristischefunctieen werdveel
gefotografeerd
(ca. 1915). Goedis te zien dat de onder
bouwverhoogdwas en dat men via een trapjetoegangtot
demolenhad.

1. OAE220.
2. OAE 184ordonnanties 1632-1633no.146
(12-09-1632),no.208 (30-11-1632),no.224
(11-12-1632)en no.292 (12-02-1633).
3. G. Doorman, Octrooienvooruitvindingenin de Ne
derlandenuit de 16e-18eeeuw,'s-Gravenhage
1940,p.183.
4. OAE ordonnanties 1633-1634no.245(16-03-1634)
en 1634-1645(13-06-1634).
5. OAE ordonnanties 1632-1633no.193 (05-11-1632)
en volgende.
6. OAE 66c fol.l38ro. (23-03-1640)en OAE ordon
nanties 1639-1640no.186 (24-03-1640).Hij huur
de het land nog voor zijn vertrek, OAE 184ont
vangsten 1639-1640(24-03-1640).De stad
verkocht het huisje aan BastiaenJansz Floor
onder beding dat er niemand in zou mogen
wonen, OAE 66c fol.l57vo. (15-09-1641).
7. OAE 184ontvangsten 1640-1641(04-04-1641)en
1642-1643.
8. G. Doorman, Octrooienvooruitvindingenin de Ne
derlandenuit de 16e-18eeeuw,'s-Gravenhage
1940,p.196 (octrooi 25 april 1634voor elf jaar).
9. G. Doorman, Octrooienvooruitvindingenin de Ne
derlandenuit de 16e-18eeeuw,'s-Gravenhage
1940,p.157,161,208 en 209. Eerst woonde hij in
Amsterdam, ging toen naar Leiden, vertrok als
ziekentrooster naar Braziliëen was einde 1643
weer in Holland terug.
10. OAE 66c fol.l68vo.-169ro.(betaald 17-11-1642)
en 184ordonnanties 1642-1643no.149.
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11. In 1643staan op een kaart nog twee watermo
lens, maar in de rekeningen is nog maar van één
sprake, OAE 184ordonnanties 1643-1644no.46
(16-07-1643).
12. OAE 66e p.250 (24-10-1684)en 65i (16-10-1686).
13. OAE 184,210 en 220 en NAE 278 en 402.
14. ONA 739 no.52 (1817).
15. ONA 744 no.113(26-08-1822).
16. ONA 744 no.151 (21-12-1822).
17. NNA Edam 74 (27-01-1872).
18. NNA Edam 126 no.7776/203 (08-08-1903)en
no.9502/310 (18-12-1908).
19. Archieven 'De Hollandsche Molen', dossier wa
termolen Volendam.
20. SecretariearchiefEdam 1925-1930,13/6.
5.5 Zuidpolder
De Zuidpolder was ontstaan als een soort van
afscheiding van de eerste polder Zeevang. Het
gehele gebied waterde op natuurlijke wijze bij
laag water af op de Zuiderzee. Na 1600 trad
hierin een verandering op, toen na de inpolde
ring van de Purmer ook elders de bemaling een
rol ging spelen. De vroedschap van Edam sig
naleerde het probleem in 1626 duidelijk
'dat de bedijckers van de Waterlantsche meertges tot
accomodatie van de interesten van de oude landen
van Waterlant hebben doen maecken twee meullens
die het water uijt Waterlant op 't Stinckevuijl ende
wat vervolgens op de ringsloot van de Purmer sou
den mogen malen, 't welck strecken sal tot groote
beswaringe van de oude landen van Seevanc ende
aen de suijdtsijde deser stede gelegen'.

Het verzet van de stad mocht echter niet baten
en zo werd de situatie onhoudbaar. Op twee
fronten werd daarom gewerkt aan de beheer
sing van het water ten zuiden van Edam. Aller
eerst werd het Voor-IJ ingepolderd en tegelij
kertijd werd er een molen bij de stadsgracht
gezet voor de bemaling van de Zuidpolder. Ook
deze molen werd gebouwd door Pieter Cornelisen Camerlingh Spoedig was de molen van de
Zuidpolder, die het water uit het Voor-IJ verder
opbracht in de boezem, in volle werking. In
1635 werd er grond voor een kade langs de molenkolk aangekocht door de 'holuijden van de
Suijtpolder' en een jaar later werd het vissen in
de 'molenkolck van de watermolen aen de suijtzijde
van de Suijdergracht staende' verboden
Na en
kele decennia had men kennelijk wel eens last
van hoge waterstanden en opperden sommigen
dat het beter was om een tweede molen de pol
der te laten drooghouden. Vanuit het stadsbe
stuur was men daar op tegen en toen na een
oproep de ingelanden hun stem moesten uit
brengen staakten de stemmen Besloten werd
om maar geen tweede molen te bouwen. Zowel
het stadsbestuur als de ingelanden zagen ken
nelijk op tegen de extra lasten.
De verdere historie van de molen van de Zuid
polder is meer dan eens beschreven
Omdat
het archief van de polder verre van volledig
werd overgeleverd, zijn er helaas veel zaken
niet meer terug te vinden, bijvoorbeeld welke
molenaar verantwoordelijk zou kunnen zijn
voor een inscriptie in het kamrad. Deze werd

op 1 december 1702 gemaakt en is nog steeds
zichtbaar. Verder is onbekend wanneer mole
naar Pieter Cornelisz Purmer werd aangesteld.
Hij was al in functie in 1741 en bleef, evenals
zijn opvolgers, tot zijn dood in functie
Pieter Cornelisz Purmer
Pieter Pietersz Purmer
Jacob van Heusden
Cornelis van Heusden
Pieter Doets Gzn.

ovl.
ovl.
ovl.
ovl.
ovl.

1768
1780
1805
1834
1867

vaste rietdekker was Jan Bruijn, terwijl Claas
Brand regelmatig de zeilen verstelde of verving
door nieuwe. Molenmaker en timmerman Jan
Rieder voerde het meeste onderhoud uit. Mo
lenroeden maakte men van masten die bij Cor
nelis Baersz Boer & zoon te Zaandam werden
gekocht. Eventuele ijzeren delen werden via
Alewijn Crombosch betrokken
Uit de regel
matig terugkerende posten valt af te leiden dat
de molen goed werd onderhouden. Tegen grote
schade werd de molen uiteindelijk verzekerd.
In 1824 werd voor een brandverzekering de niet
onaanzienlijke
som van bijna 42 gulden
betaald
Het jaar daarop trof de overstroming
(zie hoofdstuk 5.2) ook de Zuidpolder. Voor het
droogmaken van de polder moest men de nodi
ge moeite doen. Aan Abram Nommes, waar
schijnlijk een hulpkracht, werd ƒ 25,= uitge
keerd voor maalloon. De eigen molenaar,
Cornelis van Heusden, kreeg 'een douceur, hem
door het dijksbestuur voor het veelvuldig malen toe
gestaan, van twintig gulden'
De oude molen
had het zwaar te verduren gehad en in 1826
moest er een nieuwe as in worden gezet. Tim
merbaas W. Klok zette die er voor ƒ 217,72 in

35. Vanuitdezehoekwas het gemaalbij de molenvan de
Zuidpolderbijna niet te zien (ca. 1915).Op de achter
grondde stad en linkshet inmiddelsverhardepad naar
Volendam.

34. Toenhet voetpad
naar Volendamnog
onverhardwas,keek
menvanuit het zui
den zo tegende
watermolenvan de
Zuidpolderaan
(ca. 1900).

8.
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De weduwe van Cornelis van Heusden wilde
zelf de molen wel gaan bemalen, maar daar
voelde het polderbestuur niets voor. Molenaar
Doets werd aangesteld, maar moest van maart
tot mei voor niets malen, zodat de weduwe we
kelijks een toelage van een gulden kon krijgen.
Ook daarna werd zij nog ondersteund door het
polderbestuur
Gedurende vele jaren was het
traktement van de molenaar twintig gulden per
kwartaal. Hij verdiende bij met andere klusjes
in de polder of aan de zeedijk.
Vanaf 1741 zijn ook verschillende onderhouds
werkzaamheden aan de molen bekend. De

36. Tegenwoordig
is "de Slikpot"de enigemolendie Edam
nog telt (foto1999).
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In 1869 kwam voor het eerst een grote verande
ring aan de molen ter sprake. Het voorstel tot
verbreding van het scheprad haalde het echter
niet en werd in beraad gehouden
Toch veran
derden de tijden en in 1871 dienden J. Veerman
en 26 anderen een verzoek in om een hulp
stoomgemaal te plaatsen. Het polderbestuur
nam echter geen besluit en opperde samenwer
king met de Zeevang of de polder Katwoude of
zelfs de bouw van een tweede watermolen
Na enkele jaren kwam toch de bouw van een
stoomgemaal, evenals het herstel van de mole
naarswoning, weer ter sprake
Dit keer was
het menens en maakten W.C. en K. de Wit uit
Amsterdam een ontwerp voor een hulpstoom
gemaal. Dit plan werd aangenomen en voor
ƒ 9050,= leverden de heren een stoommachine.
P.J. Blauw uit Hoorn nam met zijn plaatsgenoot
M. Godvliet de bouw van het gemaal aan voor
ƒ 11.978,= Dijkgraaf P. Plas Azn. legde op 12
augustus 1875 de eerste steen, waarbij de aan
nemer ƒ 25,= kreeg om onder de werklieden te
verdelen
Na een geslaagde 'proefmaling'
werd het gemaal in gebruik genomen met mole
naar Jan Fekke Pzn. als machinist. Fekke, die
sinds 1867 voor de polder werkte, waagde het
nu om meer salaris te vragen dan hem was toe
gekend. Hij wilde ƒ 850,= per jaar gaan verdie
nen, hetgeen honderd gulden meer was dan hij
tot dan toe (inclusief alle toeslagen) kreeg! Het
bestuur bood hem achthonderd gulden en dat
moest hij aannemen
Bij de eerste gelegenheid
vertrok Fekke daarom naar elders: met ingang
van 1 januari 1878 legde hij zijn functie neer
Hij was na anderhalve eeuw de eerste molenaar
die dat deed.
Ondertussen voldeed de stoomachine niet. Re
gelmatig was er wat mis met de cilinder, de
ketel of andere onderdelen. Kennelijk had het
bestuur een verkeerde keuze gemaakt. De
molen bleek uiteindelijk bedrijfszekerder en
daarom moest men die goed onderhouden.
C. Blankevoort uit Monnickendam,
die de
molen van de Beetskoog had afgebroken, was
goed van deze situatie op de hoogte. Hij bood
daarom de vijzel met toebehoren van de afge
broken molen aan om er de molen van de Zuid
polder mee te verbeteren. Hoewel de vraagprijs
voor de afzonderlijke vijzel ƒ 265,= was, bood
het polderbestuur maar ƒ 175,= inclusief trans
port naar Edam
Daarom zal de koop niet zijn
doorgegaan en moest de nieuwbenoemde mo
64

lenaar/machinist
Pieter Groot Jzn. uit Engewormer
het nog zonder vijzel in de molen
stellen. Toch was het polderbestuur nu wel
overtuigd van de noodzaak om het scheprad
door een vijzel te vervangen en zo de molen
meer capaciteit te geven. Er werd een tekening
van de noodzakelijke verbouw gemaakt. Na
goedkeuring daarvan werd besloten om het
werk in eigen beheer gedurende 1878 uit te voe
ren, waarvoor een lening van zesduizend gul
den afgesloten moest worden
Zo kreeg de
polder uiteindelijk 236 jaar na de Volendammer
Meer een vijzelmolen.
Molenaar Groot, die inmiddels 'opzichter' was
gaan heten, vertrok in 1897 naar de Purmer,
waar hij op grotere schaal hetzelfde werk ging
doen
Er waren tientallen sollicitanten voor
zijn functie, maar één daarvan sprong eruit. Pie
ter van den Broek uit Haarlem was persoonlijk
komen solliciteren en hij maakte een goede in
druk ondanks het feit dat hij 'van weinig genoten
onderwijs' blijk gaf. Dat kon hij echter wel inha
len vond het bestuur en hij werd de nieuwe op
zichter
Hoewel Van den Broek in 1909 eervol
ontslag werd verleend
zou hij later weer te
rugkeren in dezelfde functie. Voor zijn opvol-

'SS£*
37. Het KleinWesterbuitenwerdbemalendoordit molen
tje, dat naast de zaagmolenvanTeengsstond (ca. 1940).

Poldermolens

ging waren er slechts twee sollicitanten, wel
licht omdat het salaris nog steeds achthonderd
gulden per jaar was (met vrije woning). Gerrit
Groot Pzn. uit Edam werd tot opzichter be
noemd, maar hij ging na tien jaar voor de Pur
mer werken
Daarop keerde Van den Broek
terug op zijn oude post, zij het dat hij nu
ƒ 1200,= met tweehonderd gulden toeslag ging
verdienen
Toen hij uiteindelijk vanwege zijn
leeftijd ontslag aanvroeg (1934), waren beide
bedragen met honderd gulden verhoogd
De
laatste echte molenaar trad nu aan in de per
soon van Jacob Groot Jzn., de zoon van de dijk
graaf. Hij had reeds een half jaar stage gelopen
bij Van den Broek en, constateerde men, 'geen
der andere sollicitanten kan molenmaken of is wat op
Volendam bekend'! Ondanks de verstrengeling
van belangen stemden de ingelanden daarom in
met een tijdelijke benoeming van Groot tot op
zichter Toen twee jaar later het stoomgemaal
omgebouwd werd tot een motorgemaal (diesel),
kreeg Groot een vaste aanstelling als machinist
op basis van een jaarsalaris van totaal ƒ 1950,=
De molen was door blikseminslag getroffen en
stond toen met slechts één roede, zodat het ge
meentebestuur vreesde dat hij met de komst van
het gemaal zou verdwijnen
Op aangeven van
'De Hollandsche Molen' zocht men contact met
het polderbestuur en het gevlucht van de molen
(21,6 m lang) werd hersteld
Na 1937 fungeerde de watermolen, plaatselijk
bekend onder de naam 'de Slikpot', alleen nog
maar als hulpgemaal. De toestand van de
molen werd er in de loop van de jaren door de
stilstand niet beter op. Toen er in 1958 een ver
zoek kwam om de molen te kopen, was men
daar wel voor te vinden
Na enig overleg met
de provincie werd echter besloten om de molen
te houden en hem in erfpacht uit te geven
In
1960 werd het woongedeelte van de molen door
de pachter D. van Leeuwen aangepast. Onder
andere door de plaatsing van een toilet en dou
cheruimte kwam de maalvaardigheid van de
molen geheel te vervallen
Aan het einde van
de jaren zestig wilde de vereniging 'De Hol
landsche Molen' te Amsterdam de molen wel
overnemen van de polder. Daar voelde men
veel voor en in 1969 werd besloten om de molen
voor een gulden over te doen en de grond in
erfpacht uit te geven
De afwikkeling met Van
Leeuwen duurde echter langer dan gedacht en
pas op 28 december 1971 werd de akte gete

kend
Daarmee was het behoud van de molen
verzekerd. Na een restauratie in 1978/1979 is
hij zelfs weer geheel maalvaardig en molenaar
J.G. Kemper laat de wieken nog regelmatig
draaien. De Zuidpolder werd in 1981 opgeno
men in het grote waterschap De Waterlanden
en de aansturing van het gemaal wordt sinds
dien geregeld vanuit Middenbeemster.
Een klein stuk van de Zuidpolder werd door de
aanleg van de nieuwe Trekvaart na 1660 afge
sneden van de rest. De afwatering van dit klei
ne gebied, waarin onder andere de zaagmolens
'de Samsom' en 'het Fortuin' lagen, werd sinds
dien afzonderlijk geregeld. Uiteindelijk kon dat
niet zonder een eigen watermolentje en reeds in
1868 bestond er een molen op het Klein Wester
buiten
Het onderhoud en de bediening ervan
waren niet goed geregeld en de uiteenlopende
belangen van de omwonenden gaven nogal
eens aanleiding tot geschillen. In 1924 dienden
enige ingelanden van het poldertje een verzoek
in om de slecht onderhouden molen door een
electrisch gemaal te vervangen. Daarvan kwam
niets terecht en pas in 1941 zou de molen afge
broken worden. Het was een wipmolen, die
door een hoge onderbouw met stelling een bij
zonder uiterlijk had

1.
2.

OAE 65c fol.ll3vo. (20-12-1626).
OAE 184ordonnanties 1632-1633no.209
(30-11-1632).
3. ORA 3822fol.l55ro. (04-01-1635)en OAE 41
fol.l29ro. (26-09-1636).
4. OAE 65e fol.l92vo. (04-12-1659).
5. OAE 65e fol,195vo.(13-12-1659)en fol.199
(28-01-1660).
6. G.S. Koeman-Poel,'De Zuidpoldermolen bij
Edam' in: DeMolenaar81e jaargang (1978)
pp.1540,1542,1546,1584en 1586.Opnieuw ge
publiceerd in Oud Edam4e jaargang (1980)nr.4
en 5e jaargang (1981)nrs.1-3.J. Molenaar, 'Zuid
polder bij Edam drastisch van karakter veran
derd' in: Oud Edam21e jaargang (1997)nr.2 pp.58.
7. AZP 23 passim,1 fol.l24ro. (01-05-1805),24 pas
sim, 2 (12-02-1834)en 7 (14-02-1867).
8. AZP 2 (12-02-1834,21-02-1834en 24-02-1834).
9. AZP 23 (25-05-1743):twee masten voor molen
roeden, (11-12-1743):rietdekken, (19-03-1746):
nieuwe zeilen en verstellen van oude,
(03-11-1746):metaal voor de molenas,
(10-11-1746):aanbrengen dubbele halssteen en
(29-12-1747):stoppen van gaten in het rietdek.
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AZP 26 (30-03-1825).
AZP 26 (23-05-1825 en 06-06-1825).
AZP 26 (28-02-1826).
AZP 7 (05-08-1869).
AZP 7 (02-11-1871).
AZP 7 (24-12-1874).
AZP 8 (18-03-1875, 15-04-1875, 19-05-1875 en
09-06-1875).
AZP 8 (12-08-1875).
AZP 8 (06-01-1877).
AZP 8 (16-08-1877).
AZP 8 (03-05-1877 en 08-05-1877).
AZP 8 (31-10-1877).
AZP 8 (01-03-1878, 07-03-1878 en 25-04-1878).
AZP notulen 1987-1916 [102] (22-05-1897).
AZP notulen 1987-1916 [102] (04-06-1897,
05-06-1897 en 11-06-1897).
AZP notulen 1897-1916 (13-09-1909 en
23-09-1909).
AZP notulen 1897-1916 [102] (25-09-1909 en
30-10-1909) en notulen 1916-1929 [103]
(12-11-1919).
AZP notulen 1916-1929 [103] (01-12-1919 en
12-02-1920). Hij werd uit 77 sollicitanten geko
zen omdat men nog goede herinneringen aan
hem bewaarde.
AZP notulen 1929-1939 (28-03-1934 en
04-06-1934). Voor vrije woning rekende men
daarbij nog ƒ 225,= en aan emolumenten ƒ 125,=,
zodat het totale salaris ongeveer ƒ 1850,= be
droeg, AZP notulen 1929-1939 (14-06-1934).
AZP notulen 1929-1939 (14-06-1934).
AZP notulen 1929-1939 (11-05-1936, 10-09-1936
en 02-11-1936).
AZP notulen 1929-1939 (23-12-1936) en Archief
Edam 1930-1945, 315 (brief aan 'De Hollandsche
Molen' dd. 31-05-1937).
Archief Edam 1930-1945, 315 (brieven
16-06-1937, 23-08-1937 en 25-08-1937).
AZP notulen hoofdingelanden
1956-1960
(20-11-1958 no.64).
AZP notulen hoofdingelanden
1956-1960
(26-06-1959 en 16-10-1959 no.55).
Archief Edam-Volendam, bouwvergunning
1960/ 27 aan D. van Leeuwen (29-02-1960).
AZP notulen hoofdingelanden
1960-1975
(20-02-1969). Vastgelegd in besluit no.244, gete
kend op 3 augustus 1971.
Archieven 'De Hollandsche Molen' 62 (jaarver
slag 1971).
Secretariearchief Edam 1925-1930, 4/18
(15-12-1910).
Secretariearchief Edam 1925-1930, 4/18
(24-03-1924).
Archieven 'De Hollandsche Molen', inventarisa
tie Ten Bruggencate.

van Edam

Molens van Edam
Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden,
dat er aardig wat windmolens in en rond Edam
hebben gestaan. Gezien de betekenis van de
stad voor het omringende platteland en de wa
terstaatkundige situatie ter plaatse was dat ook
wel te verwachten. Dat dit ons, als twintigsteeeuwse beschouwers, verwondert, ligt waar
schijnlijk aan het feit dat de meeste molens al
eeuwen verdwenen zijn.
Het verdwijnen van windmolens behoort wel
tot de meest opvallende aspecten van hun ge
schiedenis. De meeste van de bedrijfsmolens
zijn al voor 1800 verdwenen, maar voor de ver
schillende molens wisselt het exacte moment
sterk.
In de late Middeleeuwen waren er vier koren
molens in Edam, maar uiteindelijk kon men in
de tweede helft van de negentiende eeuw met
slechts één toe. Hieraan liggen voornamelijk
technische verbeteringen ten grondslag. Koren
molens werden steeds productiever en konden
steeds meer mensen van meel voorzien. De ver
andering van eetgewoonten
heeft invloed
gehad op de vraag naar meel. Tenslotte heeft
ook de verbeterde infrastructuur mogelijk ge
maakt, dat van elders meel naar Edam kon
worden gebracht tegen lagere tarieven. De in
de negentiende begonnen industrialisatie heeft
zo, reeds voordat zij tot Edam was doorgedron
gen, invloed op deze stad gehad. In de twintig
ste eeuw kon ook de laatst overgebleven koren
molen niet meer concurreren met bedrijven
elders, die op grote schaal meel produceerden.
De zaagmolens, die erg afhankelijk waren van
afzetmogelijkheden, hebben het redelijk lang
goed volgehouden bij Edam. De bovenlokale
betekenis van de houthandel in de stad heeft
daar zeker toe bijgedragen. De economische
malaise in de Franse Tijd betekende een grote
terugslag voor deze bedrijfstak. Slechts één
molen bleef in werking om de lokale markt van
gezaagd hout te voorzien. Schaalvergroting en
mechanisatie hebben uiteindelijk ook die molen
letterlijk de kop gekost, hoewel dat al ver in de
twintigste eeuw was.
Voor meer gespecialiseerde
bedrijfsmolens,
zoals oliemolens, volmolens, raspmolens en
schelpzandmolens, waren al eerder de gevol
gen van de (relatief) goede infrastructuur in

Poldermolens

Holland te voelen. Konden de producten van
korenmolens en de zaagmolens nog vaak plaat
selijke worden afgezet of verhandeld, voor
meer gespecialiseerde producten was een veel
grotere markt nodig. Daarom concentreerde de
productie hiervan zich op de gunstigst gelegen
plaatsen. Met grote centra (Amsterdam en de
Zaanstreek) binnen een aanvaardbare afstand
was het moeilijk om in Edam dergelijke zaken
lonend te produceren.
Watermolens verdwenen vanwege de concen
tratie en mechanisatie van de bemaling. Aan
beide lagen de veronderstelde hoge kosten
voor onderhoud en bediening van een water
molen ten grondslag. Vanwege de vergroting
van de capaciteit verdwenen er reeds vroeg
molens. Pas in het laatste kwart van de negen
tiende eeuw echter zorgde mechanisatie voor
afbraak op grote schaal. Stoommachines en
later ook diesel- en electrische motoren ver
drongen de windkracht als aandrijving. Soms

werd het moment van omschakeling uitgesteld
door technische verbeteringen, maar uiteinde
lijk verdwenen alle watermolens rond Edam op
één na.
Wie lang vergeten bijzonderheden over het mo
lenverleden van Edam wil lezen, kan dit boek
ter hand nemen. Nog steeds is Edam echter één
van de ruim duizend Nederlandse plaatsen
waar een complete molen te vinden is. Van eco
nomische werktuigen zijn molens nu veran
derd in dure monumenten. Het is te hopen dat
de molen van de Zuidpolder desondanks be
houden blijft. Datzelfde geldt voor de overblijf
selen van de korenmolen en het molenaarshuis
op het Klein Westerbuiten. Deze tastbare herin
neringen aan tenminste zes eeuwen historie
horen bij Edam als deel van het cultuurhisto
risch landschap. Hopelijk kan men op basis van
het voorgaande voldoende redenen vinden om
ze voor het nageslacht te bewaren.

Overzicht van de molens van Edam
nr.

naam

functie

van

tot

1
2
3a
3b
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15a
15b
16
17
18

de Boom
de Oude volmolen
de Waterlooper
de Hoop
de Bruijnvis
het Rat van Avonturen
de Wolf
de Eendragt
de Oostermolen
de Oostermolen
de Middelste molen
de Nieuwe molen

schelpzand
vol
zaag
schelpzand
zaag
zaag/ schelpzand
zaag
zaag
koren
koren
koren
koren // run
tabak
koren
koren
koren
zaag
koren /pel
zaag
water
zaag

(1695)
1632
1636
(1723)
(1633)
(1700)
1662
(1735)
1607
(1340)
(1546)
1454
1690
(1462)
1598
1651
1616
1855
(1733)
(1868)
(1631)

(1768)
(1701)
(1670)
(1792)
(1683)
1809
(1798)
1805
1688
1607
1651
1591
(1694)
1598
1822
1855
1816
1918
1933
1941
1636

_

de Westermolen
de (Roode) Westermolen
de Nieuwe molen
de Samson
de Vervanger
het Fortuijn

_
-

ook: Dircks- of Uterste molen
verbouwd 1588
ook: Jan Walichsmolen
ook: Binnen korenmolen
ook: Buiten korenmolen
vernieuwd 1721
herbouwd 1863
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

-

vol
water
olie
vol // rasp
water
water
water
water
water
koren
graan
water
water
water
water

de Slikpot

Een
Twee
Drie

Vier
Vijf
Zeven
Zes

1612
1632
1627
(1633)
1620
1620
1620
1632
1632
(1871)
1904
1620
1620
1655
1620

1632
nu
1660
1747
1880
1836
1880
1935
1643
1901
(1918)
1909
1909
1841
1909

Index

Zuidpolder
verbouwd 1707
Purmer
Purmer
Purmer
Volendammer Meer
Volendammer Meer

Purmer
Purmer
Purmer
Purmer

•?4

20

•15

23

22

25

31»

0,5

68

28

Aardappelen 20
Aardewerkindustrie
10
Abcoude 55
Achterburchwal 15
Achterhaven 12, 13, 15, 41, 48
Ades, Hidde 59
Adis, Hidden 59
Adriaensz, Jan 53,58
Adriaensz, Pieter 21
Adrijaensz, Thonis 13, 14
Albertsz, Jan 60
Albrecht, hertog 12
Alem 6
Alkemade, Floris van 6
Alkmaar 6,8-10,13,20,55
Alphen, Pieter van 34
Ameyde, Maerten Pietersz van der 10
Amsterdam 9, 10, 14, 24, 28, 34, 36, 46, 47, 49,
55,59-61,64, 65, 67
Apes, Sijmon 45
Apes, Sijmon Cornelisz 45
Arentsz, Jacob 42
Ariaensz, Pieter 21
Arnhem 9
Arnt 22
As 7,55,59,63,65
Aves 24
Aves, Aerijaen Jansz 24
Axwijk 30,35,41-45,49,53,54
Baep, Cornelis Jacobsz 17,18
Baerle, Jan van 59
Baertsz, Jan 27
Baes, Jan 18
Baij, Corneles Jacobsz 18
Bakker 16,18,20,21,23,24
Banning 23, 24
Banning, Arnoldus 23
Banning, Arnoldus Johannes 23
Banning, Cornelis 45
Banningh, Cornelis Jansz 29, 44
Banningh, Jan Pietersz 45
Bedrijfsmolen 24
Beeltsnijder, Jacobus 47
Beemster 7,20,51,52,55
Beets 22,33,35,36,56
Beets, Claes Pietersz 28, 29
Beetsel, Goderd 48
Beetskoog 64
Beieren, Albrecht van 22

Berg, Jan van den 45
Bergplaats 23
Billen 25
Binnenkruier, achtkante 7
Blaauw 20
Blankevoort, C. 57, 64
Blauw, Andries 20
Blauw, Andries Leendertsz 20
Blauw, P.J. 64
Blockhuijs, Wester 24
Blockhuijs, Zuijder 42
Blokhuis, Noordooster 24
Blokhuis, Wester 24
Blokhuis, Zuider 42
Blokhuis, Zuidooster 49
Blokker 58
Boelhouder, Johannis 48
Boer 29
Boer, Cornelis Baersz 63
Boer, J. de 58
Boer, Jan Pietersz 52
Boer, Trijntje Cornelis 22
Boom, Gerrit Lambertsz van den
Boom, Sijmen 49
Boom, Sijmon 49, 50
Boom, Sijmon Clase 49
Booms, Geertje Sijmons 50
Boomsma, Pier 36
Boot, Justus 36
Boschma, C. 5
Bost, Annetje 35
Bost, Jan 35, 36, 49
Bost, Jan Pietersz 35
Bost, Klaas 36
Bost, Pieter 36, 37
Bost, Pieter Klaesz 35
Bost, Wellemoet 35
Bouwensz, Dirck Marten 25
Bovenkruier 6, 25
Bovenkruier, achtkante 25
Bovenkruijer 36
Brand, Claas 63
Brandraad 24, 38
Brands, Reijnier 49
Brasker, Jacob 57
Brasker, Jan Claesz 27
Brasker, Teunis 46
Brauring, Arnoldus 36
Brauwring, Arnoldus 34
Brazilië 59, 62
Breed, Jan Jacobsz 32,33
Breestraat 59
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Broek, P. van den 60
Broek, Pieter van den 64
Broer, Cornelis Hercksz 25
Broer, Cornelis Hercxz 15,16
Broos, Johannes 60
Brouwer 16,34
Brouwer, Jan Claesz 14
Brouwer, Simon 34
Brug 15
Bruijn, Jan 54, 57, 63
Bruijnvis, Claas Jansz 32
Bruijnvis, Claes Jansen 33
Bruijnvis, Jan 30, 32
Bruijnvis, Jan Claasz 29, 44
Bruijnvis, Jan Claesz 29, 44
Bruijnvis, Pieter Claesz 31
Buijs, Simon 60
Buis, Jan 60
Buising, Dirk Jan 34
Caarls 23,24
Caarls, Cornelis Leonardus 23
Cadijck 52
Calense, Hendrik 57
Cambier, Abraham 47
Camerling, Pieter Cornelisz 55
Camerlingh, Pieter Cornelisen 59, 62
Canarij, Jacob Pietersz 19
Cater, Jacob Claesz 56
Claas, Grietje 19,20
Claasz, Teunis 19,20
Claes, Aecht 42
Claes, Aef 18
Claes, Grietje 20
Claes, IJsbrant 56
Claes, Jan 18
Claes, Marij 57
Claes, Sijmen 33
Claes, Teunis 20
Claes, Trijn 32, 33
Claes, Trijntje 19
Claesz, Cornelis 15,17,18
Claesz, Jan 15-17,30,31,33
Claesz, Maerten 26
Claesz, Pieter 19
Claesz, Pieter en Jan 30
Claesz, Sijmen 33
Claesz, Simon 30, 32
Claesz, Teunis 20
Clees, Jan Jansz 29
Cloribus, Abraham 47
Cnarij, Jacob 27
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Cnarij, Jacob Pietersz 18
Coedijc 22
Coedijck 52,52
Compas, Theunis 26
Compas, Theunis Hendricksz 26
Coornmolen 23
Coppersz, Jan 32, 53
Copperts, Jan 30
Coppertses, Jan Jansz 55
Coppertsz, Jan 30
Coppesz, Jan Jansz 53
Coppesz, Pieter 22
Cornelis, Brecht 27
Cornelis, Gerrit 29
Cornelisz, Bastiaen 60
Cornelisz, Claes 23, 24
Cornelisz, Cornelis 8,9,27
Cornelisz, Dirck 25, 26
Cornelisz, Gerrit 27, 28
Cornelisz, Heijn 26-28
Cornelisz, Herck 22
Cornelisz, Jacob 27
Cornelisz, Jan 26, 18, 41, 60
Cornelisz, Jevit 46
Cramer, Pieter Jansz 55
Crijnsz, Sijmon 26, 28
Crijnsz, Simon 27
Crombosch, Alewijn 63
Cromhout, Huijbert Jansz 28
Cuijper, Claes Pietersz 30
Daniëlsz, Floor 26
Dekker, A.J. 39
Dekker, Claas Cornelisz 34
Dekker, Jan 34, 36
Dekker, Sijtje 36
Del, Claes Jansz 30
Delft 10,52,56
Delft, Claes van 55
Denemarken 6
Deventer, Jan Heijndricks van 42
Diaconie 28
Dierdorp, Jan en Theunis Theunisz
Dierdorp, Jan Theunissen 43
Dijck, Seevancks 32
Dijckgraeff, Pieter Dircksz 42
Dijk, Purmer 25
Dirc 23
Dirckjan, Dirck Cornelisz 55
Dircks, Wem 27, 28
Dircksen, Cornelis 27
Dircksz, Claes 27

Dircksz, Jan 27
Dircksz, Jan Baes 18
Dircksz, Pieter 42,42
Dircksz, Simon 56
Dirckxz, Pieter 42
Dircxz, Crijn 23
Dircxz, Gerbrant 24
Dirksen, Jan 28
Dirksz, Cornelis 20
Dirx, Welmoet 18
Dirx, Wem 18
Doets, Pieter 63
Dompselaar 23
Dompselaar, Pieter 23
Dordrecht 8, 58
Dreux, P. de Grient 24
Droogmakerijen 7
Druijst, Dirck 32, 33
Druijst, Eegje 33
Druijst, Jan 32, 33, 37
Druijst, Jan en Dirck Pietersz
Druijst, Jan Pietersz 32
Duijn, Cornelis 33
Duitsland 43
Edam 55
Edam, Oud 24
Eekmolen 48
Eenhoorn, den 43
Eggesz, Pieter 60
Eikenschors 23
Engeland 6
Engewormer 64
Enkhuizen 7, 29
Erf 25,23
Etersem 22
Etersheim 55
Etersheimerbraak 55
Evertsz, Evert 28
Evertsz, Pieter 42
Fekke, Jan 58,59,64
Filian, Peter Lambertus 22
Financiën, minister van 22
Floor, Bastiaen Jansz 61
Florisdr, Dieuwer 25
Frankrijk 6
Friesland 9, 33
Garbrants, Pieter Pieterse
Garbrantsz, Cornelis 60
Garbrantsz, Taams 27

44

32

Garbrantsz, Thames 18
Garms, Pieter 60
Garms, Pieter Jans 60
Gasmotor 23, 24
Geervliet 6
Geest, Claas de 35
Geest, Claes de 37
Gellius, Foppo 33
Gemaal 17,20
Gerrit, mr. 23
Gerrits, Jan 43
Gerritsz, Juriaen 44
Gerritsz, Maes 27
Gerritsz, Sijmon 44
Gerritsz, Willem 26,27
Gertsz, Gert 23
Gevangenpoort 42
Gevel, Gerrit van de 22
Gevel, Van de 23
Gilde, brood- en koekbakkers 22
God vliet, M. 64
Goosens, Sijmon 24
Goossens, Sijmon 24
Goossensz, Simon 24
Gorinchem 20
Gorter, Cornelis Jacobsz 26-28, 29
Gortmolen 48, 50
Goudebloem, Jan Remmetsz 27
Gouwe 38
Gouws, Claes Jansz 44
Graan 18,20
Graanmolentje 24
Graef, Jan Dircksz 28
Graft 55
Gras 20
Gras, Engel 20
Grasdijck 32, 37, 42, 54
Grasdijk 5, 35
Grasdijkje 22
Grave 34
Griekenland 6
Groningen 9
Groot 21
Groot, Dirck Pietersz 18,42
Groot, Dirk 22
Groot, Dirk Cornelisz 60
Groot, Dirk Sijmonsz 20
Groot, Evert Gerritsz 35
Groot, Gerrit 65
Groot, Jacob 36, 65
Groot, Jacob en Willem Evertsen 33
Groot, Jacob Everts 33
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Groot, Jacob Evertsz 35
Groot, Jacob Evertzen 33
Groot, Jan 32
Groot, Jan Jacobsz 32
Groot, Pieter 31,64
Groot, Pieter Claesz 32
Groot, Pieter Jacobsz 60
Groot, Pieter Sijmonsz 30
Groot, Willem Evertsz 33
Grosthuizen 22
Grotenhuijs, A. ten 55
Guerts, Pouwels 24
Haag, Den 22
Haagswoldt, Dirkje 23
Haagswoud, Dirkje 22
Haarlem 8, 64
Halich 48
Hallum 33
Halssteen 65
Handmolen 6
Harckxz, Cornelis 24
Harlingen 9
Hart, A.L. 22
Hart, Aaron Lezer 34
Hartog, Jacob Dirksz 60
Hartog, Marten 49, 50
Hartogh, Marten 49
Hasselt, Albert Claesz 45
Hauwert 22
Haven, Nieuwe 27
Hazerswoude 39
Heerengracht 25
Heerenlogement
17,36, 47, 49, 58, 60
Heertjes, Jan 42
Heijn 12,13
Heijndricksz, Dirck 24
Heijnsz, Cornelis 29
Helling, Dirkjen Jans 24
Helmond 34
Helvoet, Nieuw 22
Hendriksz, Jan 20
Herckxz, Cornelis 24
Hercxz, Cornelis 25
Herenlogement 39
Hermonsz, Willem 49
Hesselsz, Jacobus 29,20
Hesselsz, Jan 29
Hesselsz, Sjoeck 42
Hettes, Thade 55
Heusden, Cornelis van 63
Heusden, Jacob van 63

Hijnsen, Cornelis 29
Hilligersberg 58
Hilversum 23
Hobrede 54
Hobrederdijkje 55
Hobrederkoog 54
Hoefsmid 25
Hoen, Trijntje Jacobs 33
Hogendijk, Dirk 49
Holland 6-10,55,61
Holland, graaf van 22
Hoorn 8, 13,14, 25, 26, 30, 33, 42, 53, 56, 57, 64
Hoorn, Claas Jansz 17,18
Hoorn, Claes Jansz 27
Hoots, Sijmon Cornelisz 27
Horn, Jan 36
Hom, Lammert 48
Horst, Lucas van der 48
Horst, Niese van der 48
Hout 67
Houtcoper, Allert Claesz 29
Houthandel 66
Houtsagen 5
Houtsagersmolen
29
Houttuijn, Jan Theunisz 28
Houttuijn, Pieter 36
Houttuijn, Purmer 42
Houttuin, Purmer 25
Houtzaagmolen
34, 36, 37, 40
Huber, Rob 24
Hulsbosch, Sijmon Jacobsz 59
Igesz 24
IGESZ, G. 24
Igesz, Gerrit 24
IJ 9,43,59
IJedamme 22
IJsbrantsz, Cornelis 60
IJsselmonde 6
lip, Den 38
Ilpendam 58
Industrialisatie 66
Italië 6
Jacobs, Geert 42
Jacobs, Griet 17,18
Jacobs, Guertje 60
Jacobs, Levie 49
Jacobs, Sijtje 27
Jacobsdr, Geert 42
Jacobssdr, Anna 42
Jacobsz, Adriaen 25, 56

Jacobsz, Andries 59
Jacobsz, Ariaen 25, 26
Jacobsz, Cornelis 24-29
Jacobsz, Jan 43, 44
Jacobsz, Pieter 59
Jacobsz, Sijmon 23
Jacobsz, Willem 45
Jacop 23
Jaep 22, 23
Jan, Bart 27
Jan, Barts 27
Jan, Bert 27
Jans, Annetje 20
Jans, Bart 27
Jans, Geert 35
Jans, Grietje 49
Jans, Neel 30
Jans, Stijn 27
Jans, Trijn 22,32
Jans, Wellemoet 27
Jans, Welmoet 45
Jansdr, Trijn 27
Jansen, Cornelis 27
Jansen, Marten 32
Jansz, Aernt 24
Jansz, Aris 30
Jansz, Barent 26
Jansz, Claes 28, 29
Jansz, Cornelis 24-29
Jansz, Gerrit 23
Jansz, Gert 23
Jansz, Hendrick 45
Jansz, Huijbert en Cornelis 28
Jansz, Jan 42, 56
Jansz, Joost 52
Jansz, Marten 35
Jansz, Pieter 22,24
Jansz, Pieter Bost 36
Jasperse, Claas 49
Jaspersz, Cornelis 25, 26
Jelisz, Michiel 26
Jelisz, Migchiel 26
Jevetsz, Cornelis 44, 46
Johannis, Sjouke 27
Jong, Kornelis Peereboom de 36
Jong, Trijntje 34
Jongh, Joannes de 36
Jongh, Johannes de 36
Joosten, Adam 32
Jorisz, Pieter 57
Josephs, Pieter Pietersz 29

Kalf 26
Kammen 22
Kap 6, 8
Kar 27
Karper, Jan 60
Katwoude 64
Keetman, Claes 28
Keetman, Pieter 41
Keetman, Pieter Claesz 42
Keijzer, Jan en Abraham 39
Kemper, J.G. 65
Kerckstraet 28
Kerk, Grote 24, 54
Kerkpoortje 54
Kerkstraat 22,48
Keulen 6
Kinderen, Der 20
Kinderen, Meijndert der 20
Kleen, Sijmen 36
Klees, Jan Jansz 29
Kleijenberg, Dirk 57
Klinck, Jacob Pietersz 33
Klok, baas 54
Klok, W. 58,63
Knarij, Jacob Pietersz 29
Koog 26, 28, 45
Kooren, Ten 34
Koorn 22
Koornmolen 19,22
Korenmolen 6, 7, 22, 23, 25, 27-29, 22, 22, 23, 35,
66, 67
Korenmolen, Binnen 20, 22
Korenmolen, Buiten 20, 22
Korenmolentje 23
Kramer, Dirk 22
Kramer, Klaas Pietersz 60
Krommenie 28
Kroon, Dirk 36
Kroon, Gerrit 36
Kruisdijk 54
Kruiwerk 6
Kwadijk 36,51,52,54,55
Kwadijkerkoog 51,52
Lacken 5
Laen 23
Laken 10,43,46
Lakenhandel 20
Lakennijverheid 10,42
Lakenraem 42
Lakenververij 43
Lamberts, Marij 43
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Lamberts, Stijn 43
Langerak 6
Lanst, Jacob Pietersz 41,42
Leeghwater, Jan Adriaensz 9, 56
Leeghwater, Pieter Claasz 60
Leer 13
Leertouwerij 13
Leeuwarden 9, 43
Leeuwen, D. van 65, 66
Leiden 9, 10, 61
Leien, Leege 51
Lenning, Jan 49
Lier, De 7
Lieuwen, Sijtse 57
Lijnbaan 14
Limburg 6
Lingerzijde 12, 43
Loeffs, Pieter 53
Loeffsz, Gerrit 13
Loefsz, Gerrit 16
Loenius, Neeltje Claes 33
Loeven, Gerrit 17
Looierij 13
Lourenssz, Simon 43
Lourensz, Ariaen 56
Lourisz, Sijmon 44
Lourisz, Simon 44
Lui werk 6
Maalderij 24
Maalloon 14,16,20,21
Maastricht 10
Maertens, Gerrit 49
Maertsen, Pieter 17
Marken 47
Martsz, Pieter 13,19
Medemblik 26
Meel 18,20-22,66
Meelfabriek 24
Meelmolen 17,22,24
Meelmolen, Middel 13
Meelmolen, pel- en 22
Meelmolen, Wester 13
Meer, Volendammer 59, 60, 64
Meertges, Waterlantsche 62
Meesterknecht 19,21,22
Meijers, Johanna 49
Meijsen, Pieter 60
Meppel 24,58,59
Merum 6
Michielsz, Jan 29
Middelburg 9
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Middeleeuwen
66
Middelie 5, 21, 22, 31, 34, 35, 51, 52, 55, 60
Middelije 12
Middellie 51
Middenbeemster
65
Midtsweeren 52
Miede 19
Miede, Adriaan Cornelisz 19
Miede, Adriaen 19
Mieden, Adriaen Cornelisz 21
Mieus, Geert 42
Mieuses, Jacob 41
Mieuses, Jacob Pietersz 41
Mieusz, Jacob 41
Mieusz, Jacob Pietersz 41
Mieusz, Pieter 41
Minnertsz, Jaep 12
Moeien, Dircx 12
Moeien, Heijno 13
Moelenlandt 13
Moensz, Claes Pieter 12
Moensz, Dirck Pieter 12
Moensz, Pieter 12
Moenz, Pieter 12
Moerbeke, Lief Andriesz van 7
Mol, Gerrit 33
Mol, Pieter [de] 20
Molen, Broers 12
Molen, De Hollandsche 39, 40, 60, 62, 65, 66
Molen, die Middelste 12
Molen, henste 13
Molen, Jan Walichs 14
Molen, Middelste 12,14-17
Molen, Nieuwe 13-15,17-21
Molen, scholpsants 49
Molenaar 5, 22, 23
Molenaar, J. 5
Molenaar, J.A. 34
Molenaar, Jacob Alders 21
Molenaar, Jacob Alderts 22, 33
Molenaar, Jacob Jacobse 23
Molenaar, Jacobus 21
Molenaar, Jan 21
Molenaar, Jan Leendersz 21
Molenaar, Leendert 22
Molenaarshuis 23, 24, 67
Molenbouwer 30
Molenerf 13, 23
Molengang 56, 53
Molenhuis 6, 7
Molenkar 17,18,21
Molenkolck 62

Molenkolk 62
Molenlaan 13
Molenland 13
Molenlichaam 8
Molenmaecker 26
Molenmaker 13, 57-59
Molenpaard 23
Molenschuijt 15
Molensteeg 48
Molensteeg, Oostersche 13
Molensteeg, Westersche 14
Molenstenen 6, 9
Moll, Jacob de 20
Moll, Pieter de 20
Mollen, Jan Walichs 12
Mollen worff 13
Monnickendam 15, 19-21, 32, 39, 42, 55, 57, 64
Monnickendammerweg
27
Mosterdmolen 10,48
Motoren, diesel- en electrische 67
Moutmolen 10,48
Muelen, Uterste 12
Muesse, Adriaan 20
Muijsdr, Geert 42
Munckedam, Pieter 45
Muts, Pieter 49
Muuse, Adriaan 20
Muusz, Aadriaan 20
Muusz, Adriaan 20
Nabbé, Abelius Hendricus 24
Nanning, Willem 60
Nederlanden, Zuidelijke 7,10
Niengh, Adriaen Jansz 57
Nieuwendam 49
Nieuwvaartje 42, 48
Nommes, Abram 63
Noomes, Maarten Claasz 26
Noord-Brabant 6
Noord-Holland 7, 38, 54
Noordervesting 16
Oenes, Tjalling 58
Oergat 12
Oestermolen 12
Olie 9,10,41,42
Oliemolen 9,41,42,67
Olieproductie 10
Olieslagerij 41
Olieslagersbedrijf 9
Olij 41
Olij, Pieter Muusz 27, 42

Olij-meulentje 42
Olijmolen 42
Onderbouw 24
Oorgat 27, 55
Oort, Gerrit Pieterse van 23
Oort, Pieter van 20-22
Oostbroek, Rudolph 47
Oostenbroek, Rudolf 47, 48
Oostenbroek, Rudolph 47
Oosterbeek 10
Oostermolen 12-17, 19, 21
Oosterpoort 12,42,49
Oosterweer 52
Oosterweeren 52
Oosthuizen 18,52-55
Oostzaan 26, 44, 46, 58
Os, D. van 55
Otten, Vegter 34
Otten, Vegtter 33
Outgers, Welmoet 50
Overschie 6, 56
Paard 14, 15, 18
Paart 17
Padt, Volendammer 47
Pakhuis 24
Paltrok 8, 27, 36
Paltrokmolen 8, 9
Parhannes, Jan Pietersz 45
Passeerdersbolwerk
10
Pauwelsz, Jacob 26, 27, 29
Pauwelsz, Jan 29
Peereboom, Sijmon 33
Peereboom, Simon Jansz 35
Peeting, Pieter 36, 37
Pelmolen 10,37
Pelmolen, koren- en 22
Pets, Cornelis Jacobsz 45
Pieter 12
Pieters, Aecht 42
Pieters, Dieuw 30
Pieters, Guijrtje 30
Pieters, Trijntje 49
Pietersen, Claes 28
Pietersz, Ariaen 17
Pietersz, Claas 19
Pietersz, Claes 28
Pietersz, Cornelis en Pieter 49
Pietersz, Dirck en Claes 12
Pietersz, Gert 44
Pietersz, Pieter 44, 46, 59
Pietersz, Reijn 13
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Pietersz, Willem 28, 29
Plas, Jan 40
Plas, P. 64
Poelenburg, de Gekroonde 9
Polder, Edammer of Kleine 56
Polder, Grote 56, 57
Polder, Kleine 57
Polder, Monnickendammer
56
Poldermolen 6, 7
Pon, Jacob du 49
Pont, Pieter 49
Poort, Cornelis Jacobsz 27
Poort, Cornelis Jacopsz 27
Poort, Middelieër 14, 15, 17, 27-29
Poort, Middeliër 33
Poort, Middelijeer 27
Poort, Monickendammer
13
Poort, Monnickendammer
27, 32, 41
Pos, Paulus Jansz 31
Pouwelses, Jacob 27
Pouwelsz, Jacob 26, 27, 30
Proier 34
Pronck, Heijn Albertsz 60
Pumerdijk 41
Purmer 7, 18,19, 25, 29, 33, 41, 42, 51, 52, 55-58,
60, 62, 64, 65
Purmer, Pieter Cornelisz 63
Purmer, Pieter Pietersz 63
Purmerdijk 25, 31
Purmerend 13,21,37,42,44,45
Purmerende 21
Queern

6

Raem 31
Raspmolen 10,47,48,67
Reguliersgracht 49
Reijders, Pieter Pietersz 50
Reijers, Cornelis 60
Reijers, Simon 60
Reijn, Sijmon en 13
Remmetsz, Cornelis 48
Remmetsz, Jan 17
Rems, Cornelis Pietersz 18
Republiek 8, 9
Rieder, Jan 63
Rietvinck 42
Rigter, Abraham 48
Rijn 6
Rijp, De 9,30,56
Rijswijk 7
Rijswijk, Cornelis 57
76

Rijswijk, Grietje Cornelis 49
Rijswijk, El. 5
Rijswijk, Jacob Cornelis 49
Rijswijk, Maertje 49
Ringdijk 55
Ringhsloot 32,42
Ringhsloot, Purmer 42
Ringsloodt, Purmer 37
Ringsloot 42, 62
Ringsloot, Purmer 15, 27, 30, 32, 38, 41, 42
Ringvaart 29
Ringvaart, Purmer 29, 30
Rinmolen 13
Roede 39, 55, 58, 59, 63, 65
Roelfsz, Albert 17
Roelofsz, Dirk 17
Roos, Pieter 35
Roothart, Jan Cornelisz 60
Ros-oliemolen 41
Rosmolen 10,18,37,41,48
Rotterdam 9
Run 13
Runmolen 13
Rustenburg 38
Saachmolen 31
Saaijer, Barbar 22
Saechmeullen, wagenschots 27
Saechmolen 27-29
Saeghmolen 31,32
Saerdam 27
Sagen 29, 32
Saghmolen 33
Sampson, Willem Pietersz 28, 29
Samson, de 21,22
Sanders, Gerrit 60
Sanen, Dirck Jansz van 33
Schaap, Grietje Jans 50
Schaep, Claes Simonsz 28
Scha gen 17,52
Schans, Zaanse 9
Scharwoude 52
Scheepsbouw 9
Scheerder, Hendrik 36
Schelpzand 10
Schelpzandmolen
35, 48, 49, 67
Schelpzandmolen, zaag- en 35, 48
Schepenmakersdijk
31,37
Schepradmolen 58
Schermer 7
Schimmelpaard 23
Schipluiden 6

Schoon 20
Schoon, Cornelis 17,20
Schoon, Cornelis Dirck 17
Schoon, Cornelis Dircksz 19
Schoon, Cornelis Dirks 20
Schoon, Dirck Cornelisz 19
Schoon, Dirk 19, 20
Schoorl 6
Schouten, Jacob Thijsz 19
Schram, Jacob 46
Schram, Jacob Aldertsz 46
Schuijt 17,19
Schuit 17,18
Schulpmolen 54
Seevanck 62
Seevanck 52, 53
Sickensz, Rieuwert 25
Sijmen 13
Sijmens, Jaapje 19
Sijmons, Jaepje 19
Sijmonsz, Jan 33, 57, 59
Sijmonsz, Lambert 44
Sijmsz, Louwers 44
Simensz, Jacob 27
Simonsz, Cornelis 52
Slager, Joodse 22
Sleeswijk-Holstein 6
Slimweren 52
Slodts, Claesie Barents 33
Slodts, Maritie Barents 32, 33
Sloot, Claes Willemsz 25, 26
Sloot, Willem Claesz 45
Slot, Barent 32, 33
Slot, Barent Jacobsz 29, 32
Slot, Jacob Barentse 32
Slot, Jacob Barentsz 32
Smit, Jan 57
Sobbe, Otto 46
Soet, Dirck Jacobsz 27
Spaans, Maartje Cornelis 60
Spangen, Neeltje van 49
Spekham, Lijsbet Ariaanse 60
Speldernieuw, Anthonij 49
Spinfabriek 24
Staking 16
Stander 6
Standerdmolen 6-9, 20, 21
Staten, Gedeputeerde 21
Staven 21
Steech 15
Steenen 17
Steentje, Gele 24

Steenwijk 47
Stenen 20,23
Stienne 19
Stijns 30
Stinckevuijl 62
Stoom-Grutterij 24
Stoommachine 67
Striemen, Claas van 47
Striemen, Claes van 47
Stroomarkt 49
Suijdergracht 62
Suijtpolder 62
Swarts, Grietie 46
Swarts, Grietje 46
Swarts, Grietje Jacobs 46
Sweerts 22
Sweerts, Jan 21,22
Tabacksmolen 49
Tabak 10
Tabaksmolen 10
Tabaksstelen 10
Taemsz, Claes 15
Teengs, A.N.T. 39
Teengs, Adrianus Nicolaas Theodorus 39
Teengs, Anthonij 47
Teengs, Arent Nicolaas van Sanen 37
Teengs, Cornelia 47
Teengs, D.N.Th. 39
Teengs, Dirk Nicolaas Theodorus 39
Teengs, Jacob 36, 60
Teengs, Jacobus 34
Teengs, N.T. 39
Teengs, Nicolaas 38, 47
Teengs, Nicolaas Theodorus 38
Tel, Cornelis 24
Teunis, Lijsbet 43
Teunis, Maritje 20
Teunisz, Claas 20
Teunisz, Claes 20
Teunisz, Jan 43, 44
Teunisz, Jan en Lammert 43
Teunisz, Lambert 43, 44
Teunisz, Pieter 46
Textielnijverheid 10, 43
Thaems, Anna 14,16
Thaems, Welmoet 16
Theunissen, Theunis 43
Theunisz, Claas 20
Theunisz, Claes 57
Theunisz, Jan 44
Theunisz, Lambert 44
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Theunisz, Lambert en Jan 44
Thijs, Trijn 27
Thijsz, Cornelis 32,24
Thoens, Welmoet en Trijntje Jacobs 35
Tijd, Franse 66
Tijs, Trijn 28
Tijsz, Sijmon 23
Timmer, H. 58
Ton, Klaas 57
Tonis 26
Torenmolen 6
Treckvaert 42
Trekvaart 30, 32, 33, 36-38, 53, 65
Trompetter 34
Tuenis 26
Uitgeest 3,9
Utrecht 9, 20
Vangenpoort 42
Vasters, Aechie 27
Vasters, Griet 27
Vastersz, Baert 27, 30, 32
Vastersz, Klaas 28
Veen, Jan 34
Veerman, J. 64
Vegt, C. van der 55
Velde, Dirk van de 37
Veis, Arian 55
Velsen 42
Ven, Bagijne 25
Ven, Goude 25
Ven, Gouwe 25, 29
Verfindustrie 20
Verfmolen 10,47
Versteveren, Claas 36
Versteveren, Simon 36
Vervanger, de 22-24
Vestering, Manus Teunisz 57
Vijselaer, Jacob 45
Vijselaer, Jan Coppersz 50
Vijselaer, Jan Jansen 59
Vijselaer, Jan Jansz 16, 30, 31, 49, 53
Vijzelmolen 58, 59, 64
Vincentsz, Magnus 30, 42, 50
Vinckendrijver, Claes Jansz 29
Vlaanderen 6, 9
Vlaardingen 23
Vogel, Claes Jacobsz 32
Vogel, Wellemoet 36
Volder, Hendrick Jansen 45
Volendam 23, 24, 26, 32, 37, 33, 43, 44, 60, 62, 65

Volmolen 10,30,41-44,46,54,67
Voor-IJ 26,59,62
Voor-IJe 42
Voorhaven 15,25,41,48,49
Vries, Christiaan de 35, 37, 49
Vries, Cornelis, Jan en Frans de 49
Vuijk, Claas 55
Vullen 5
Waag 42
Waerder 22
Wagen 14,15,18,19
Wagenschot 27, 29
Wagenschotmolen 29, 33
Walichs, Jan Jansz 26
Walichsteeg, Jan 24
Walichz, Jan 22
Walichz, Pieter (Jan) 22
Walink, Guertje 33
Warder 52
Waterlanden, waterschap De 65
Waterlooper, Claas 33
Waterlooper, Claas Claasz 29, 32
Waterlooper, Jaapje Sijmens 29
Waterlooper, Jan Sijmonsen 32
Waterlooper, Jan Sijmonsz 32, 33
Waterloopers, Jaepie Sijmons 33
Waterloper, Jan Sijmonsz 33
Watermolen 5, 26, 32, 33, 42, 52-55, 57, 58, 59,
62, 62, 64, 65, 67
Waterradmolen 20
Weg, G. van de 58
Wegh, Middeliejer 29
Weijting, Dirk 60
Weijting, Eefje 60
Werck, Nieuwe 26
Westdijk 54
Westerbuiten, Klein 22, 24, 27, 37, 65, 67
Westerkoog 54
Westermolen 14-20,22
Westermolen, Roode 24
Westerpoort 12,14,21,35
Westzaan 26, 27, 45
Wheere 59
Wied 43
Wiers, Pieter 40
Wijncoper, Pieter 30
Wijncoper, Pieter Claesz 30
Wijsent 54
Willem 22, 24
Willems, Dirck 48
Willems, Griet 26

Willemskerke 6
Willemsz, Claes 15,17, 25
Willemsz, Cornelis 12,14
Willemsz, Dirck 50
Willemsz, Tjaert 56
Wiltschut, Bartel 45
Wiltschut, Bartholdt 45
Windmolen, Amerikaanse 24
Windoliemolen 42
Windstilte 23
Windvang 23-25
Windvolmolen 20
Wipmolen 7, 9, 49, 65
Wit, Agatha de 38
Wit, Dirk 36
Wit, Thijs 34
Wit, Thijs Bastiaensen 29
Wit, Thijs Bastiaensz 33
Wit, W.C. en K. de 64
Withoet, Reijer Claesz 30
Wolf, Adam Joosten de 32
Wolf, Adam Joosten van der 32
Wolf, Adam van der 32
Wolf, Dirk de 54
Workum 23
Wormer 14,53
Wormerveer 27,28
Wouterz, Jan Jan 22
Wouterz, Meijnert Jan 22
Wrocht, Pieter 25
Zaagmolen 5, 8, 9, 21, 22, 25-40, 44, 56, 65, 66,
67
Zaagmolenaar 26
Zaan 7, 20

Lijst verkorte aanduidingen
AWP
AZP
DTB
NAE

Zaandam 8, 20, 26,27,30,41, 44, 63
Zaandijk 8, 27, 44
Zaanstreek 9,10,25-27,46,67
Zaechmolen 42
Zaeghmolen 32
Zaenen, Dirck Jansz van 33, 46
Zagen 32
Zanen, Dirck Jansz van 46
Zanen, Dirk van 46
Zed 42
Zeeland 6
Zeep 20
Zeepziederij 27, 28
Zeeuw, Jacob de 46
Zeeuw, Jan Jansz de 59
Zeevanck 53, 54
Zeevang 30, 52-54, 62, 64
Zeil 22
Zeilen 31,55,63,65
Zijbrantsz, Dirck 8
Zijdehandel 47
Zijdeververij 47, 48, 50
Zijpe 38
Zoeterwoude 6
Zoon, Jacob 49
Zoutketen 22
Zuid-Holland 6
Zuiderzee 52, 62
Zuidoosterpoort
23
Zuidpolder
27, 29, 38, 48, 52, 52, 59, 60, 62, 6365,67
Zuijdtpolder 47
Zuijtpolder 47
Zwaan, de 24
Zwart, Claas 54

van archiefinventarissen

Archief waterschap De Purmer
Archief Zuidpolder
Collectie doop-, trouw- en begraafboeken
Nieuw archief Edam

bij het Streekarchief waterland

NNA
OAE
ONA
ORA

Nieuw notarieel archief
Oud archief Edam
Oud notarieel archief
Oud rechterlijk archief

Verantwoording
Er is getracht om de herkomst van alle afbeeldingen te achterhalen en toestemming te verkrijgen
voor de publicatie ervan. Aan diegenen die van oordeel zijn dat zijn werk in deze niet-commerciële
uitgave is opgenomen zonder dat daarvoor aan de vereiste formaliteiten is voldaan, biedt de Ver
eniging Oud Edam haar verontschuldigingen aan.
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Ansichtkaartmet linkshet wipmolentjevan de
polderop het KleinWesterbuitenen rechtsde
zaagmolenvan Teengs.Op de achtergrondis
de Speeltorenen op de voorgrondde
Purmerringvaart(ca.1920)

fc:

