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Hieuw bestuur T V B .
Op de seer geslaagde jaarvergadering van
16 april in het Kuiderslot is een deels nieuw

bestuur voor het eerst in functie getreden.
De nieuwe voorzitter, U.C-.I-C, Cerutti, en de
nieuwe secretaris, K.J.K, Heyne, ontvouwden
een nieuw actieprogram; de penningmeester,
G.C. Sin, gaf een financieel verslag en bood
de begroting aan vcor het komend jaar.
Veel aandacht werd besteed aan de op te
richten werkgroepen, de werving van nieuwe
donateurs, de contacten met de diverse
historische groeperingen,
ila een gezamaalijke lunch, bezichtiging van het
slot en een rondwandeling door huiden kon
op een goed geslaagde dag worden teruggezien,
waarvoor de organisator
Cerutti alle lof
verdient.

Redaktie,
Het secretariaat is m.i.v. lo aprils
K.G.h. Heyne, Cud-Bussumerveg 7» Bussum,
______________
Tel. 02159-17077. _______
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"De Haan" ("Sostverloren"]Vipkorenmolen aan
het Smalweesp.
"Sen erfenis uit vroeger tijd", sou met
evenveel recht de aanhef van dit artikel
kunnen zijn, Immers, als de molen aan het
Smalweesp self zijn verhaal zou kunnen doen,
werd het een relaas over een tijdperk van
ruim 250 jaar. Hij begon zijn bestaan als
wipwatermolen in de "Sostverlorenpolder”,
binnen de jurisdictie van de stad TJeesp.
(l) De Vipwatermolen, kan beschouwd worden
als een rechtstreekse afstammeling van de
staïideröraolen, het oudst bekende molentype
in ons land. Die afstamming is de wipmolen
duidelijk aa:i te zien. Vooral in Suid-Holland
zijn ze nog veelvuldig aanwezig. Een aardige
versiering vormen ze in het waterijke land—
schap, vaak in vrolijke kleuren geschilderd.
Al tijdens het leven van "Jacoba van Beieren"
kwam dit type molen tamelijk veel voor.
Voor zover bekend, stond vlak bij Schoon
hoven de oudst bekende wipmolen, die in 1^30
opgericht was en aan de Vlist in de Bonrepas—
polder stond. Een wipwatermolen heeft een
vertikaal opgesteld scheprad, dat een vaste
richting heeft, vandaar dat alleen het boven
deel van de wipwatermolen met de wind mee
kan draaien, De zogenaamde koningsspil brengt
via een stel raderen het scheprad, dat het
water uit de polders moet slaan, in beweging,
In volle werking zijnde, maakt het bovenstuk
de indruk van een. wankel evenwicht,'t Geheel
wiebelt ietwat en het zal daarom zijn, dat de
naam "wipmolen" in zwang gekomen is.
Vaak hebben wipwitermolens ter bekroning van
de houten kap een sierlijke makelaar^ in
diverse vormen, en meestal iets meer dan
anderhalve meter hoog (2),
De wipmolen aan de Stammerdijk te Heesp.
Veeso, de nijvere plaats aan. de Vecht, telde
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in 1694 onder sijn inwoners een veel besproken
heerschap, die Hilgert Cramer heette.
Hij was brandewijnbrander en streefde ernaar
een groot bedrijf te stichten binnen de
stadsmuren van Tfeesp, Breed van opvatting als
hij was, sag hij er geen been in een brande
rij te laten setten op een plein van
der staüsbolwerken. Daartoe liet hij, alsof
het maar niets was, de "gantsche faas en
flanck" van het bolwerk vergraven, plantte er
bomen omheen en haalde sich daarmee het onge
noegen op de hals van de commissie tot
inspectie van 1s lands fortificatiewerken.
Daar eiste men onmiddellijke opruiming van
Cramers vrijpostigheden. Verder werd Hilgert
voor een onderhoud op het stadhuis ontboden,
alwaar de vroede vaderen der stad hem in
hartige bewoordingen toespraken. Zij lasen
hem van "voort tot voort" het betichtte voor.
Sen redevoering, die kennelijk indruk maakte,
want Hilgert beloofde braaf "sigh selven
daernaar te sullen regulieren".
- \v
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Hij bleek te wijd gegaapt te hebben, ook wat
sijn overige affaires betrof, waaronder het
beait van parten in diverse molens, Niet bij
machte sijn schulden te betalen, moest hij
het hoofd buigen voor de schuldeisers die nu
sijn pad kruisten. Evenwel voor geen kleintje
vervaard, probeert hij in 1703 nog eens een
nieuw begin. Met als onderpand twee brouwe
rijen op de "Nieuwe Gracht", die toen zijn
eigendom waren, neemt hij f,3000,,. op.
Dat geld had hij nodig om de aanschaf en ver
bouw van de waterwipmolen "De Hostverloren"
te kunnen bekostigen (3), F, 3000,— lijkt
in dit verband een kleine som geld, maar
Gramer, deed de koop niet all^^n. Een andere
inwoner van Jeesp, Cox’s Janss.Behouweri js,
eveneens een brandewijnbrander, was sijn
partner hierbij. Hun aankoop betrof een water
molen die al voorkwam in de registers van
TJeèspercarspel in het jaar 1626, Op 10 novem
ber* 1703 transporteerde poldermeester Rijck
van der Poort uit naam der ingelanden van de
polder het watermolentje "ICostverloren" aan
de heren Hilgert Cramer en Cors Behouwerijs,
Schout Leonards ondertekende die acte van
transport in TJeesp» De watermolen die door
dese koop door de beide heren in eigendom was
verworven, stond met sijn erf en werf aan de
noorsijde van het Smalweesp» Op een o tule grond,
waarvoor geen belasting in de vorm van Zee—
dijksgeld, verponding of iets van dien aard
betaald hoefde te worden, T/el bracht die
vrijstelling van dergelijke lasten voor de
kopers als verplichting mee de zorg voor het
onderhoud van de Smalweesperdijk (*:•).
Nindrecht voor de "Zostverloren".
Bij de heren Rekenmeesteren der domeinen van
Holland en T/estfriesland kwam in juli 1705
een aanvraag binnen om vergunning op het
recht van windgebruik, De aanvraag was van
Hillegert Cramer en behelsde dat hij
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"gekocht hebbende een watermolen, van raeninge
is, deselve te approberen en maken tot een
koornmolen, en die te stellen buiten Weesp,
aan 't Smalweesp en versoeckende dat hem 't
selve soude mogen worden toegestaan ende ver
leent", 't Advies van domeinen viel gunstig
uit voor Cramer, Hij verkreeg windrecht on
moest daarvoor ten profijte van de Graaflijkheidsrekenkamer jaarlijks de som van 12 ponden
betalen, "te beginne zodra de voorzegde noolen
voltooid zal zijn en beginnen sal te malen",
T/eliswaar onder conditie en voorwaarde, dat
so üe molen te eniger tijd verkocht "vermangelt
ofte vorvreemt of veraltineert mogte komen
te worden", Domeinen zich het recht voorbe
hielden "altijd te sullen mogen naasten en
nakoop", (3)« Van dit alles zouden de heren
Cramer en Beiiouwerijs goede nota nemen, so
kwamen se voor Schout en Schepenen van T/eesp
op 31 augustus 1706 verklaren, De verbouw van
watermolen tot korenmolen was spoedig tot
stand gebracht en op 1 november 1706 moest
voor ne'c eerst de f, 12,—— voor het recht
van winügebruik worden voldaan, (6),
V erand eringen.
Hillegert Craner bleef sijn aard getrouw,
kopen en verkopen, het was als een bont spel
in zijn leven. Vijf jaar had hij de helft van
de "Zostverloren" in bezit, toen hij weer aan
het spelletje begon. Voor f, 1000,— deed hij
sijn helft in het molenbedrijf aan het Smalweesp van de hand, door verkoop aan de heer
Alberais Ploos van Amstels als datum draagt
de acte van dit transport 23 december 1711.
(7)• Maar niets weerhield hem ervan om op
26 april 171b. diezelfde molenhelft weer te
kopen van Ploos van Amstel, De prijs bleef
deselfde. Zijn partner Cors Beiiouwerijs hield
het wel voor gezien en verkocht sijn deel
°P 29 januari 1715 aan Cramer voor welgeteld
f.800,20.
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aarnee onse Hillegert sich besitter kon noemen van de hele bedoening aan de Stammerdijk,
(9). 3en kort aantal jaren bleef dat 3 0 , tot
in 1720 het speculatiebloed weer begon te
kriebelen. Het is 9 april 1720 als er weer
een transactie plaats vindt, De molen moet
gerepareerd worden, een omstandigheid die
Cramer deed nopen driekwart deel ervan van de
hand te doen en wel aan oud burgemeester vaia
TJeesp, de heer Willem van Bruggen, Omdat er
heel wat te timmeren en te repareren was, ver
kreeg de heer van Bruggen het driekwart deel
~<J
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der molen voor de schappelijke prijs van
f, 400,20. (lO), liet kwart deel dat over bleef
hield Cramer nog self in handen tot 1723,
Toen verwierf de oud burgemeester ook dat ge
deelte
erbij, voor 300 caroliegulden van XX
stuivers het stuk, blijkens acte van 9 maart
1723 ondertekend door schout Johan Duncan,
(ll). En hiermee verdwijnt c,e illustere persoonli jkheid, die Hillegert Cramer ontgetwijfeld was, uit ons gezichtsveld.
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Belasting betaler-.
behalve Qe jaarlijkse last van. f. 12, — voor
het recht van eindgebruik, varen er voor de
"Kostverloren" nog andere lasten te voldoen,
In net verpondingenboek ( een soort belasting
op onroerend goed) stond de molen, in tegen
stelling tot net jaar 1705, over de jaren
1722 - 1723 aangeslagen voor f. 23,— en 7
stuivers, Datblij.fi so tot 17^ 0 , Dan vinden
we in het boek der verpondingen een kantteke
ning van de volgende innouc.s 11Weesp, de vijl
de nuure van do moolens eenig afhangt vant
werk aan een mooie i s , soo vinde ons niet in
staat o m e juist net daarvan een taxatie te
nunnen maner, /ant daar heden redelijk werk
aan is, is dikwijls in korten tijd bijne géén
werk aan soo dat wij dit alhier opgeven, pen—
i-emorie, se staan allegaar evekoog in ver
ponding’
/, Mede naar aanleiding van dese kant
tekening wordt de "hostverloren11, die in het
verponcingboek onder nr, 11 aangegeven staat,
getaxeerd op een huurwaarde van f, 90, — ,
(12 )* In 17^0 wordt dit veranderd in f.l 4 ,lG
v ^-3>
£« ben andere stadsaccijns was de inpost op
het genaal. Ter inning van dese belasting
stelde de stad een impostmeester aan, In 1723
bleek dat te sijn Pieter Paussooy die op 1
augustus ten overstaan van notaris Hoet en
getuigen kwam verklaren, wat hij in het afge
lopen jaar aar. graan had aangetroffen op de
"ICostverloren", Die lijst vermeldt het vol
gende; ’’Op de mooi en Costverloren, van Jan
van Bruggen;
3 last rogge soo gemalen als ongemalen,
3 last mout
Van de wed, Hacke;
Een last rogge hart,
ly last rogge gemalen,
lv last mout gemalen,
In presentie van de knegt sonder meer.
Aldus gepeylt als hier voorea ten daage als
int aoo^ s^ verhaalt, in oorconde der waarTVE 7-33

heyt deses ge tekent in presentie van Gerrit
van Paddenburg en Lourens van Paddenburg,
Notaris Cornelia Hoet 1723"•

(i*0.

Ook uit 1732 is zo'n lijst bewaard gebleven.
Dan is impostmeester een zekere Jan öe Wilde,
die op de "lostverlorer.11, behalve de hoeveel
heid graan die geschat moest worden, daar
"even na der s o m e opgangs:! ook aantrof een
meesterknecht luisterend naar de naan Jacobus
Jansen, Bij cle opname waren toen ook aanwezig
de eigenaars van het graan, namelijk Jan
van Bruggen en Jan Bouman, De acte wordt door
notaris Hoet er. twee getuigen ondertekend op
1 augustus 1732, (l3)«
De "lostverloren" in bezit van de familie van
Bruggen,
Vanaf 1723 was de molen eigendom van de Van
Bruggen*s, De oud-burgemeester en Raad der
stad Weesp, Willem van Bruggen, kwam in 1720
voor driekwart in het becit van de molen.
Het resterende deel verwierf hij in 1723»
Daarna is zijn zoon Jan eigenaar, De molen is
onbewoond en werd door personeel van Jan van
Bruggen bemalen. Door "knegts wonende binnen
de jurisdictie deser stadt11, zoals het be
schreven staat in "de Resolution van Burgemeesteren der goede stede Weesp", Om te voor
zien in de huisvesting van zijn personeel
liet Jan van Bruggen een huisje neerzetten
in de nabijheid van de molen,(l6). Waarschijn
lijk woonde daar de meesterknecht, waarvan
men zich lean voorstellen dat het een persoon
moest zijn, die van alle markten thuis was.
Bij afwezigheid van zijn baas, fungeerde c.e
meesterknecht vaak ais diens zaakwaarnemer.
Hij tekende, waar getekend moest worden en
hield ondertussen de hele gang van zaken in
't oog.
Jan van Bruggen stond in Weesp bekend als
zakenman. Dunbierbrouwer en korenbrandewijnbranüer en moleneigenaar waren de zaken waar
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hij zich ir.ee bezig hield. Tot in het jaar
17C9 blijft de molen aan 1t Smalweesp in het
bezit der Van Bruggen’g , Dan komen er verande
ringen. Een kleinkind van Jan van Bruggen
kreeg bij testamentaire beschikking de
"lostverlorer.". Zij was de noon van Jan van
Bruggens dochter Johanna hargaretha en haar
echtgenoot, Ludolph Cramer. De kleinzoon die
Hendrik Villen Cramer heette, woonde in Amster
dam en bekleedde daar een functie als Raad
in de vroedschap. Een "weledelgestreng per
soon" wordt hij genoemd in de notariSle acte,
waarin hij bij procuratie als zijn volmacht
benoemd de moutmolenaar Kaas du Pour uit
Veesp. Uit naan van zijn principaal was het
dan ook dat Kaas du Four op 30 maart 1729 de
"Kostverloren" overdroeg aan Cerrit Dorland,
oud schepen van ¥eesp, voor 3500 carolie—
guldens. Het tijdperk van Van Bruggen was
hiermee voor de malerij aan het Smalweesp
voorbij. (l7)*
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Tussen 1709 en 1817.
Oud schepen Dorlanö kocht de wipmolen aan het
SmaTweesp als een in vol bedrijf sijnde koren—
molen. Van wipwatermolen in oorsprong was hij
in 1 7 C 5 verbouwd tot windkorenmolen met stelling.
Ten einde de maalsteenkoppels de nodige ruimte
te geven, moest de molen op een hogere onder
houw, die dan als opslagplaats voor het graan
diende, De stelling was nodig om de molenaar
gelegenheid te geven het hovendeel te kruien e^
om de zeilen op te leggen of te zwichten. (l8>.
Vie ook de "Kostverloren" in bezit had, het be
drag bleef immer hetzelfde voor het recht op
windgebruik. Éénmaal in 1705 vastgesteld op
f, 12,— bleef dat onveranderd tot 179ö. In dat
jaar was het windrecht als heerlijk recht
ingevolge art, 2k- van de Burgelijke en Staat
kundige Grondregels der Staatsregeling vervallen.
Het windrecht werd voordien verleend door de
Grafelijkheid van Holland bij "windbrief".
Deze instelling werd opgeheven in 1723» waarna
het verlenen van windrecht toeviel aan de
rekenkamer der Domeinen, ila 1800 werd ce materie
van windrecht geregeld bij koninklijk Besluit,
Het K.B. van 31 januari 182^- stelt in artikel 2,
dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten ver
eist is voor de oprichting of wijziging van
wind- en watermolens, met uitzondering van
koren-, mout- en pelmolens, die volgens ae
wet van 21 augustus 1822 alleen met koninklijke
toestemming konden worden opgericht. Een nieuwe
regeling ingaande 1 januari l.u'jS hield in, dat
de vergunning van alle wind— en watermolens
in handen kwam van Gedeputeerde Staten, benou—
dens het bepaaldein de Iet van 2o augustus lod2,
(Staatsblad j u ) „ (l>>»
Hoe het ook zij, oud-sciiepen Dorland had tot
1 8 1 4 de "lostverloren" onveranderd in zijn bezit,
De "fostverloren", een naan overigens, die in
houdt, dat van iets de kosten verloren zijn en^
bestede moeite vergeefs is, een omschrijving die
het Fiddelnederlandsch Handwoordenboek onderTVE 7 - 33

streept,(op schrift gesteld door J. Verdam,
Den Haag 1911). Of dat voor de "ICostverlorerJ1
aan het Graalweesp ook opging? In januari 1814
vervoegde Gerrit Dorland sick ten kantore van
ITotaris Roelof Papagaai, Teneinde daar een
schuldbekentenis te tekenen groot f, 4000,--,
Dat geld had hij geleend van de rentenier
Isaak Thurfet uit Veesp. Hij leende tegen een
rente van h°/o met als onderpand de "lostvcslo
ren11 met heel sijn hebben en houden met daar
bij de knechtswoning. Voorts drong Thurfet aan
op een behoorlijke brandversekering op de ge
noemde molen, De polis moest voor de sober
heid aan hem in bewaring worden gegeven, seals
de acte van 7 januari 1814 vermeldt,(20),
In datzelfde jaar tekent Dorland nog een
schuldbekentenis. Veer voor dezelfde geld
schieter Isaak Thurèt, Een minder groot bedrag
weliswaars f, 1000,— •, Het geld werd Dorland
in contanten uitbetaald, so vertelt ons het
notarisprotocol van 5 augustus 1814. De acte
werd mede ondertekend door de getuigen kaas
du Four en J, Vaasberg, (2l),
In sijn geheel was Dorland nu f, 5000,— plus
rente schuldig aan de heer Thurèt, Het vrij
grote zekerheid had hij dat geld nodig voor
een verbouwing aan de "Kostverloren11, De wip
molen, die van water— tot korenmolen werd
verbouwd in 1705, wordt in lolt lijn- en
raapkoekmolen, In datselfde ja&f'1'huist het
echtpaar Gerrit Dorland en Pauline Poelen
naar Amsterdam,Bij acte van px^ocuratie benoe
men sij op 29 maart van dat jaar als hun
zaakwaarnemers de heren kaas du Four en
Hamer, de Vries, beiden woonachtig in Voesp,
In deze kwaliteit treden de beide heren op
31 augustus 1816 naar voren. Op die datum
doet het echtpaar Dorland hun molen van de
hand, In de acte van verkoop is nauwkeurig
omschreven wat er aan gereedschap bij de
molen behoort. Dat was niet gering, De lijst
vermeldt het volgende s twee paar stenen,
zeven zeefbakken en severij, zes zeilen of
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oT anderhalf span, voorts een balans met scha
len en seven ijseren gewichten van vijftig
pond en een van vijfentwintig pond, voorts
twee klossen, twee koevoeten, een stootijzer,
drie roestroppen, een sijlhaak, vier kneusha—
ken, vier schotels, een puts, twee spilijser3
net de stenen, drie bilhamers, een moner en
enige bouten met ogen, twee blikken lampen en
een blikken lantaarn, een platte en een bakkruiwagen, een platte slede plus een draag—
beun, tien koekenplanken, een schaafbank,
twee snuifbakken met ijserenbanden enz, enz.
Voorwaar een indiuikwelikende lijst l
ITaast de molen huisde in de knechts woning het
genin van Hendrik Beurs, Huur word van hem
verder niet gevraagd voor deze benuizing, wel
moest hij zijn op
trek binnen 2 maan
den ontruimen. Het
werd hem toegestaan
om de door hem gepo
te aardappelen in
m m rj
de grond van dit
A
perceel te mogen
"uitrooyen en na
eiig n e men", het
geen wordt om
schreven in een
acte van 30
augustus 1016.

( 22) .
In het logement
"Ziet Ams ter dams e
Veer" vond ten
overstaan van no
ris Thomas Heydanic
op saterdag 31
augustus 1016 de
verkoop van de
"Hostverloren" om
vijf uur in de na
middag plaats.

!:
.
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Als koper meldde sich Villem Koopmanschap,die
van beroep watermolenaar aan de Gaasp in
Weespercarspel was. Hij onthulde op te treden
als zaakgelastigde van een koopman uit Utrecht
luisterende naar de naara Unico Cazius ,...
Uit naam van done handelsman kocht Koopman
schap de "Kostverloren" voor 1,2400,— .
Daarboven kwamen nog de koperslasten
f,
120,— , als lasten van bedingen en voorwaar
den bij de Icoop, De watermolenaar verplicht
te zich om binnen twee dagen na de koop in
geselschap van sijn opdrachtgever vóór vijf
uur 's middags te verschijnen op het kantoor
van notaris Keyöanls, om hem kennis te laten
maken met de Utrechtse koopman en met elkaar
te praten over een aantal zaken rond de koop
van de mo1en,(23).
Aan deze verplichting werd voldaans Unico
Villem feutonicus Casius voldeed als koper.
Op 19 October daaraanvolgend betaalde Casius
de koopsom è. f, 2400,— vermeerderd met de
lasten voor het beloop van "recht en registra
tie11, groot f. 120,— , In het bijzijn van de
getuigen Vastwijk en Dijkhoff werd de acte na
voorlesing door eenieder ondertekend. (24).
De "Zostverloren", had nu bijna sijn tijd
uitgediend; begin 1817 dient Casius bij het
stadsbestuur van Veesp een verzoek in de
molen te mogen slopen, De Heren Burgemeesteren
cler Stad, in vergadering bijeen op 8 februari
van dat jaar, willigen dat versoek in, mits
Casius sich in alles gedraagt soals "Zijner
Majesteits Vet op Anotie is gesteld",(23).
Sn daarmee kwam er een lege plaats aan het
Smalweesp. Daar, waar vanaf 1705 de wieken
van de "Hostverloren" sich hadden rondge
wenteld, viel een stilte. Het hoofdstuk
"Kostverloren" was voorbij.
Een nieuwe molen.
Diet so erg lang bleef het een lege plae.ts
daar aan c:e Stanmersöijk, De Veesper
„ ,,
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Fabrikant Jan Bruin Wz, sag wel iets in de
grond -./aar voorheen de "Zostverloren" stond,
ilog steeds was die grond toen eigendom van
de Utrechtse koopman Cazius, die U i H e m
Koopmanschap nog altijd als zijn zaakwaar
nemer in Ueesp zag, Dese is het dan ook die
op 25 april 132G voor notaris Cornells Decker
verscheen en in opdracht de grond van de
vroegere molen aan het Smalweesp verkoopt.
Voor slechts f . 60.— wordt de ï/eesper Fabri
kant eigenaar, (26;,
Het stul'je wereld waarop sens de knechts —
woning stond, verwerft de heer Bruin later
erbij voer de schappelijke kostprijs van
f, 2 0 ,— co meldt eer acte van % december
1322. (27 ).
Fabrikant Bruin liet opnieuw een molen netten,
op de plaats van de verdwenen “Zostverloren”.
'T a a n
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er een nieuwe- ^oÓFEwel ondertoren genoemd)
gebouwd werd van Europees grenenhout. Zet
draaibare bovenhuis was echter van eerbied
waardiger ouderdoms het stamt waarschijnlijk
van een molen uit de eerste helft van de
17e eeuw. Eet bintwerk is van eikenhouts de
krommens in de hoeken wijsen op een oude
bouwwijze, (7an het gaande werk is nu alleen
nog een bovenwiel aanwezigs Verder nog een
rondsel die los op de nolonsolder ligt en
waarschijnlijk dienst heeft gedaan als boven—
schijfloop, oftewel bonkelaar). Het boven
huis is verder verstevigd met ijzeren balken
en trekstangen, hecht en sterk was de molen
die de fabrikant liet neerzetten, (23).
Een wiekendrager die als molen "De Haan" nu
in al zijn glorie nog staat te pronken.
Nu als het riante onderkomen van de ons allen
zo welbekende heer Fred Cster,
Als windoliemolen werd het nieuwe bouwwerk
aan het Dmalweesp in gebruik genomen.
Het adres was Stamnerdijk F2. Ook deze molen
sou veel eigenaars kennen, In 1828 is er
voor het eerst een publieke veiling.
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De Amsterdamscbe Courant van 28 april 1828
bericht "In liet 0.8» Eerenl o gerent op de Grimburgwal cal neden geveild worden ten overstaan
van notaris A.v.Ettens een sterke en sedert
1820 nieuw gebouwde windo 1 ieir.o1 en net desselfs
toebelioren, genaamd "De Daan", staande en
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gelegen buiten de stad 'ieesp aan de Stammerdijlc a.d. Deespertrekvaart", Eet te veilen
project aan de Stammerdijk viel te besichtigen, dagelijks van 10 tot 4 uur, mits men
voorsien was van een briefje ondertekend
door de notaris. kopieën van de bewijsen van
eigendom en veilcondities waren vier dagen
voor en op de v e m o o p d a g te sien bij notaris
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Van der Horst in Weesp. Voor meerdere informatie kon men zich verder vervoegen aan een
adres op de Hoogstraat in Weesp, (29). Twee
heren uit '.Teesp waren de kopers, de broers
Gijsbert en Barend van den Bergh, voor negge
en schrijve f, 100C,— , oen onwaarschijnlijk
laag bedrag voor een molen die er pao acht
jaar stond, (3 0 ).0ok de "Haan" bleef niet wat
hij w a s . Zijn voorganger, de "lostverloren"
werd van korenmolen oliemolen.; de "Haan11 werd
in omgekeerde volgorde verbouwd van olie- tot
korenmolen. Al kort na de verkoop in 1820 moet
die verbouwing hebben plaats gehad. Dat kan
worden opgemaakt uit een acte van 7 mei 1031
waarin men meldt dat een derde deel van de
"Haan" wordt verkocht, De molen staat dan te
boek als wipkorenmolen. Dat derde deel werd
in de herberg "De Roskam" publiek verkocht
door notaris Dirck v,d. Horst en na opbieding
en afslag gaat het over in handen van mr.
broodbakker Gerardus Vos, die op de ITieuwstad
in Heesp woonde.Het bedrag, in aanmerking
genomen, dat de gebroeders v,d, Bergh in
1828 voor heel de molen betaalden, was de
prijs die door de broodbakker werd uitgeteld
erg hoogs f, 950 »— voor dat derde deel J
(31).
Aan de Stamnerdijk stond op nr, 1? een boeren
hofstede bewoond door veehouder Jacob Porten
gen, Haarschijnlijk wilde c’ese wel eens wat
anders, Cp 20 juni I8k6 verkrijgt Portengen
een deel van de molen "de Haan", De prijs is
weer niet gering. Hij moet voor een derde
part in de molen maar liefst f,1650,— neer
tellen, De helft betaalde de veehouder con
tant, "de wederhelft ter gelijke s o m e " leende
hij van een mijnheer Ritterhausen, een aan
zienlijk persoon, die functies bekleedde als
Hoogheemraad van de Zeeburg en Diemercijk en
burgemeester van 'Jeespercarspel,
Voor zijn lening berekende hij Portengen aan
rente f, 11 5»— • Dit alles vond plaats ten
overstaan van notaris Van der Horst te Heesp,
(32
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Op 10 september van het daaropvolgende jaar
18^7 doet Portengen zijn part in de molen
weer van de hand. Hij vervoegde zich weer voor
notaris Van der Horst en verklaarde daar rijn
deel verkocht te hebben aan een mijnheer
otefanus vfeber voor f, 1900,——, Het was min
of meer een gedwongen verkoop op verzoek van
li.T/.C, Ri11erliausen. (33).
Spraken we steeds over een derde deel van de
molen, de andere twee derde delen bleven
eigendom van de familie Van der Bergh, Dat
eigendomsreent nier we ook in een acte van
boedelscheiding uit 1350, deze familie be
treffende, waarin naast vele andere bezitting
en ook de molen aan de Stammerdijk voorkomt.
Als molenaar maalde op "de Haan" vanaf 1849
tot 1056 een man, die in 1800 in Zaandam ge
boren was:Pister Despanare, (34),
Veer in andere handen.
Vanuit een ander gewest daagde in I85S een
nieuwe koper voor de wipmolen op. Het is
Houtorus van den Akker, die in de Vuursche
bij Hilversum ook het molenaarsvak beoefende.
Zijn oog viel met welgevallen op "de Haan",
want hij verklaarde bij opmaak va:; de acte
der verkoop in 1855, alles te aanvaarden
zoals net er stond en lag. Ben verdere ver
klaring over de toestand waarin de molen ver
keerde, achtte hij overbodig. Hij konde het
perceel "wel en degelijk" naar rijn zeggen,
De heren Barend en Casper van der Bergh en
Petrus Pranciscus Oor, die als zaakwaarnemer
optrad voor de bezitster van het derde deel
mevrouw u. Lingius—Ridder, verkochten de
molen voor de ronde prijs f. 4200,--. De
nieuwe eigenaar betaalde bijna de helft
(f. 2000,— ) in óéns, de overige f. 2200,—
werden hen in leen gegeven door Adrianus
Johannis Schregardus, een postambtenaar uit
den Haag. Deze berekende hiervoor een rente
van 55'o met een looptijd van vijf jaren.
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Cchregardus verlang terugbetaling in goede
"ITederlanösche muntspeciën", en geensins in
papiergeld of biljetten, ofschoon dese ooh
wettelijk in omloop waren. Een ander verlangen
en voorwaarde bij de lening was een assurantiewaarborg tegen brand van molen en gebouwen
groot f. 8000,-— , Van der Akker ging akkoord
en alles werd op schrift gesteld ten overstaan
van notaris Dirk van der Horst op de eerste
november 1 83*5. (33)» Tot 1896 wentelen c.e
wieken van "de Haan" met behulp van de wind,
en in samenspel met de bekwame handen van
Voute rus van der Akker, Dijn soons, Rijk en
Villen, staan hem als se er de leeftijd voor
hebben als molenaars ter sijde. Veertig jaren
trekken er so aan de molen voorbij als er
weer een verandering plaatsvindt. Enige jaren
voor Voutorus van der Akker in Veesp verschijnt
vestigde sick daar de firma Van Houten, ex
perts op het gebied der cacaoverwerking. Een
telg uit dit geslacht verwerft in 189^ "de
Haan1'. Een schoondochter van Vot.itcrus, de
weduwe Josina van der Akker-Sckieven, ver
klaarde op 1 september 139c voor notaris Lodewijk Cornells Essai'je Hermsen aan de heer Ca spa
rus Johannis van Houten, cacaofabrikant te
Veesp verkocht te hebben, het navolgendes
"Een korenmolen met huis, erf en berm, staan
de aan cle Stammerdijk en genaamd " de Haan".
Mevrouw Van der iJ.sker ontving contante beta
ling namens de firma van Houten uit handen
van kantoorbediende klaas Jalrave. Molen en
alles war daar toe behoorde bracht op aan
kooppenningen f, lkOOO,— -. *t Huis naast en
behorende bij de molen was ten tijde der ver
koop verhuurd aan de heer Heten, Voor het ge
not van wonen in dit huis moest de goede man
f, 2,50 per week neertellen, so vermeldt ons
verder de acte, De heer Van Houten kon sic_i
dus invervolg versekerd sien van een extra
inkomen van f. 2,30 per week, voortkomend uit
de verhuur van 't molenhuis, (3a).
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!,De Haan" werd nu min of meer showmolec, be
houdens de keren dat hij nog eens werd ver
huurd. Ixi het begin van deze eeuw werden de
drie koppels maalstenen (twee koppel blauwe
stenen en een koppel zandstenen) nog veer
even in gebruik gezet, door de wieken, die
slechts een vlucht hadden van 19.60 meter.
Dat was voor een aantal maanden het geval,
toen in 1899 molen de "Vriendschap" aan de
andere kant van de stad was afgebrand. Tot
aan het tijdstip dat daar in 1900 een nieuwe
"Vriendschap" in gebruik kon worden genomen,
huurde de molenaar "De Kaan" van de firma
Van Houten. Tijdens de mobilisatie van 1914-

1918
was de molen verhuurd aan R, Pfeifer, die
wegens brandstofgebrek de motor in zijn
eigen malerij aan de Herengracht niet meer
kon gebruiken. /-Is plaatsvervanger bewees
"de Haan" toen goede diensten. Een gemakke—
lijk te bedienen molen was het overigens
niet, De naalvloer was de verhoogde begane
grond, terwijl de stortzolder een bestijging
van twee trappen vergde. TJindb el emmer ing wa s
ook een euvel waaraan de molen mank ging.
Hoog opgaand hout aan de noordwest en noord
zijde namen hem de wind uit de zeilen. Alleen
bij zuid- en westen winden konden de wieken
vrijuit rondzwaaien. Het cacaomolentje,
zoals "de Haan" in de wandeling ook wel werd
genoemd, vertoonde na 1914-1918 nogal wat
gebreken.
Er was een raming opgemaakt voor herstel.
Dat liep nogal in de papieren; een bedrag van
f, 8000,— was nodig, een bedrag waar door de
firma Van Houten nogal tegenaan gehikt werd,
temeer daar noch de gemeente Weesp, noch
de Vereniging de Hollandse Molen subsidie
konden verlenen. (37)»
De familie Van Houten verhuurt nog ééns de
molen. In de jaren twintig biedt de wipmolen
huisvesting aan een beeldende kunstenaar.
Kunstschilder Postma uit Tfeesp richt er een
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atelier in. Aan hoeveel kunstenaars zal ooit
een dergelijke unieke werkruimte ten deel gevallen zijn?
Tot 19A3 verheugde de familie Van Houten zich
in liet bezit van !,de Haar.11, In dat jaar gaat
hij over in de handen van de familie Hamstra
uit Hilversum.(3C).
En "de Haan" ondergaat tot dan toe de laatste
verandering; de molen werd tot woonhuis omge
bouwd. Het binnenwerk ging eruit. Haar eens
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■Grote terrine,
van Wèesper porselein

de maalzolder met mijn koppels maalstenen
was zijn nu de slaapkamers. De stortsolder
werd tot ruin© zitkamer. Het benedenhuis werd
vrijgemaakt en ook ingericht tot bewoonbaar
gedeelte. Op 13 juni 197A vindt de laatste
transactie betreffende de molen aan de Stam—
merc.ijk plaats s de lieer Oster neemt hem van
de familie Hams tra over. (39)» ITog steeds is
het pand, hoewel tot woonhuis verbouwd, een
prachtige molen, In prima staat van onderhoud

TVE 7-AC

en hofc trotse bezit van de tegenwoordige eigedie er self in woont, Haait voor Iaën de wind
gunstig uit bet wasten, dan gooit bij de vang
los en draaien de wieken lustig rond, ook al
hebben ze geen werk meer te doen. Sen dijn
gezicht blijft het evenwel, die rondzwaaiende
wieken, die zich weerspiegelen in het water
van 't Smalweesp.
Op de plaats waar de wipmolen nu staat, begon
door speculaties van een illustere inwoner
van Heesp, de !,ïlostverloren1,in 1705 sijn be
staan, hoge zijn plaatsvervanger, "de liaan",
tot in lengte van jaren blijven, wat hij nu
ook iss een unieke molen in Heesp.
G .G . Zooman—? oei,Zaandam

IToten. (Asactes C.R.A, s: Oud-rechter 1 ijk archief)
1. C.R.A. inv. no.2870, fol.Gv.
2. Molens van ITederlands door lierman 3esselaar, blz, 82,
3. De branderijen in Holland} door ?.J.
Dobbelaar, blz. 77»

b.

O.R.A. inv. no.2870, fol 8v.

3. Grafelijkheids Rekenkamer 1702-1708,fol,
1^-2, Alg.Rijksarchief.
6. O.R.A. inv. no.2880, fol. 23 v.
7. O.R.A. inv. no.2880, fol.9^.
8, O.R.A. inv. n o .2880, fol.121.
9. C.R.A. inv. no.2880, fol.138.
10. O.R.A. inv. n o .2880, fol.l45v.
ïi. O.R.A. inv. no.2882, fol.37.
12. Verp ondingenre gi s t ers! 172 2 - 1 7 2 3 "feesp inv.
no, C.2 P, en C.2 G, Stadsarchief Heesp.
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13# Finantiên van Holland inv. no, 302,
Algemeen Rij lesar chief.
14. ITot. Archief inv. no. 3236*
15» Hot. Archief inv. no. 3230.
16. Financiën van Holland inv, no. 302.
Algemeen Rijksarchief.
17 . O.R.A. inv. no.2093, fol.133. Notarieelarchief inv, no. 17332, Notaris N.
Gappeahorg, G-emeentearchief Amsterdam.
10. Molens van Nederlands door Herman
Besselaar, bin, 02,
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19. Mededelingen 74/1043 v.d. F, 31 december
1974, Nindrecht, Alg. Rijksarchief.
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Not. Archief inv. n o ,3331. A.171.
21.
Archief inv. no. 3331.A. 271.

22. Not. Archief inv. no. 3326. A.190.
(29 maart 1013), Hot,Archief inv, no,
3327. A.317.
23. Not, Archief inv, no. 3327.A. 320,
24. Not. Archief inv, no, 3327.A, 320,
23. Vergadering van Heren Burgemeesteren der
Gtad Ne esp golzovsler- 0 februari 1017,
Stadsarchief Neesp.
26. Not.Archief inv.no,3364. A, lS,
27, Not. Archief inv. no, 3366.A,102.
20. Naarnemingen 1977, Rijksdienst voor de
Monumentensorg.
29. Legger Amsterdamsche Courant inv. no.
N 32; Verkooplijsten 1020, inv.no.94-1;
Notarieel-archief no,20279. Gemeente
archief Amsterdam.
30 , Not. Archief inv. no. 20279. Gemeente
archief Amsterdam.
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31 , Amsterdamse Courant 2 mei 1031 11.103 »
inv.no.H 32, Gem.Arch, Amsterdam.
ITot.Archief inv.no.538^;- ( 7 mei 1831.},»
32. Hieuw IIot.ArclT.ief inv. no. 988.A .2936 en
A.296C,
33. Hieuw Hot.Archief inv.no, 989. A.309^,
34. Nieuw Hot.Archief inv.no. 992.A3525»
35. Hieuw notarieel Archief inv.no.998,
A.^370.

36 . Verkopersverklaring, Hotarieleacte 5
Verzameling heer F. Oster,
37. De Molenaar, vakblad graanverwerkendeindustrie,13 februari 1 9 5 2 ; artikel
”Onze Hindmolens " , molen 11 Haantje te
Heesp,

38 . Archief kadaster gemeente Heesp;
kantoor Amsterdam,
39. Archief kadaster gemeente Heespj
kan t o o r Axis t er dam,

+

-!-

+

Xndien niet anders vermeld; Rijksarcief in
de provincie Hoord—Holland.
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Het v/eesper Porcelein.

Een ieder die zich de moeite getroosten wil
de trappen te beklimmen naar het Heesper
museum, naakt geen vergeefse reis. Het
monumentale Heesper raadhuis is op zich al
een grote bezienswaardigheid, en biedt een
prachtige entourage voor het museum op ce
tweede verdieping. In twee zalen van het
museum valt een prachtige en vrij omvang
rijke collectie van het zeldzame vleesper
porcelein te genieten. Verzonken in zan
dachtige beschouwing kan men er de be
zoekers voor de vitrines zien staan.
Altijd werd aangenomen dat Graaf Bertran
van Gronsveld-Diepenbroick-Inrpel de
stichter zou zijn van de vleesper porceleinfabriek» Die stelling lijkt een
kleine correctie te behoeven, Handels—
lieden uit Amsterdam, met name de heren
George Cruikshank en Charles Pye, kwamen
tot een compagnonschap van negotie en
commercie op 1 januari 17^9»
Hun wijdverbreide contacten bracnt ze i-aanraking met een landgenoo t, DaniSl
kacearthy, die eveneens in Amsterdam woonde,
Mac earthy scheen op de hoogte te zij-^
van de porceleinfabricage. Benalve de neren
Cruikshank en Pyo wist Maccarthy nog een
derde persoon te interesseren voor zijn
norceleinfabricagej een lid van het zeer be
kende koopmansgeslacht kuilman. Die vier
gingen een associatie aan voor 23 jac.r o.uer
de firma "Ds gintresseerdens in de porceloinfabriek”, waarbij Maccarthy werd aangesteld
tot bedrijsleider & f. ^0,— per week,
In 7eesp werd de hand gelogd op de nodige
bedrijfsgebouwen. Aan de "Cromme Elleboog
steeg” , werden op 1 Oktober 1757 een gewezen
branderij, twee palmuiserven en eo_- i l s k
pakhuisje aangeschafte voor J000 car.glz. ^
In het volgende jaar kwam er op 7 maar»/ 175°
uitbreiding door de aankoop van nog een
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pakhuiserf en open plaats voor 325 car.gld.
Het stadsbestuur van ïeesp bleek de nieuwe
onderneming goed gesincl, Ket ingang van 1
augustus 1753 kregen de fabrikanten voor de
tijd van 10 jaar vrijstelling van de stadsaccijnsen op turf, kolen, brandhout e.d. Kaar
ondanks al dese faciliteiten was de onderne
ming geen lang leven beschoren. De geldschie
ters kregen er al gauw hun bekomst van. Waar
schijnlijk is de afset der producten een min
der eenvoudige saai:, geweest, dan men sich had.
voorgesteld. Hog maanden na het ontbinden der
porceleiiioacememing in Weesp werden er door
Pye en Cruikshank uit hun pakhuis aan de Zei—
sersgracht te Amsterdam nog ±k-ku porceloinen
borden verkocht voor f. 35»*— de honderd aan
Daniël Crommelin. De associatie, op JQ septem
ber 1757 aangegaan voor 25 jaar, werd op 7
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februari 1759 ten overstaan van notaris DaniSl
van der Brink nietig verklaard. Op ik maart
daaraanvolgend werden het "pakhuis of geweesene branderije, zijnde nu een porceleinnakerij"
benevens nog enige pakhuizen in de "Cromme El
leboogsteeg" voor f, k-500 j— overgedragen aan
den graaf van Gronsveld-Dipenbrock. In 1761
kocht de graaf er nog een aangrenzend huis en
erf bij. Gezegd kan dus worden, dat de graaf
niet direct de stichter was van de Weesper porceleinfabriek, w&l de voortzetter ervan. De
graaf van Gronsveld was lange jaren "Gezant
van de Republiek" te Berlijn nl. van 17^-7 1759» Teruggekeerd in ITeöerlanó werd hij o.a.
Drost van huiden, Baljuw van Gooiland en in
17®0 ïloofdschout van TJeesp» Over de fabricage
van porcelein moet hij tijdens zijn jaren in
IJederlandse Staatsdienst in Berlijn bijzonder
goed zijn geïnformeerd» Het recept voor het
maken van hard porcelein werd, zij het toeval
lig, voor het eerst toegepast door de Duitse
alchemist Friedrecht Johan BSttger. De toe
passing van verweerde veldspaath bleek een
onmisbaar onderdeel te zijn in het recept voor
hard porcelein. Veldspaath in verweerde vorm
bleek in 1709 (het jaar van ES^tger's ontdek
king) in grote hoeveelheden aanwezig te zijn
in Saksen, Onze graaf van Gronsveld moet de
ontwikkeling in de Duitse porceleinindustrie
wel met grote interesse gevolgd hebben toen
hij het aanc’rufde in Weesp zelf iets dergelijks
te beginnen. Haast zijn aankoop der voorma
lige "porceleinnakerij" moest hij buitenlandse
vaklieden aanwerven. In het bedrijf waren
technici nodig als modelleurs,ovenisten,enz.
Een gestage aanvoer van grondstoffen, waaronder
het onontbeerlijke veldspaath, was een eerste
vereiste. Hoge bedrxjfskosten en investeringen
waren zijn deel. Onder zijn personeel waren
zeer bekwame mensen zoals ilicolaas Paul, die
van den beginne af ce technische directie
voerde. Hij was een zeer ervaren persoon, die
in 17®5 in dienst trad van de porceleinfabriek
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to kassei, Dan was er onder andere ook nog de
porcelein en miniatuur schil der Yh. Onkruid, Op
7 oktober 17c2 nam de graai Christiaan Nau
we rk in dienst, die belast werd met kot che
misch zuiveren en verbeteren van de porceleinnassa, De aan kreeg voor zijn weï’k als affineur-essa3'-eur een salaris van f, 2 0 f— per
week, hetwelk per contract werd vastgelegd.
Het werk van Nauwerk kwam de porceloinnaksrij
seer ten goede. Nas het eerst ietwat grauw van
kleur, na het zuiveringsproces door van Nauwerk werd het product na 1762 prachtig wit en
helder. De gedachte bestaat, dat het schilderen
van het porcelein veelal thuis plaatsvond.
Niet omdat daarvoor in c:e fabriek geen plaats
sou sijn, wel omdat de smalle ramen daar te
weinig licht doorlioton voor dergelijk precies
en minutieus werk, De producten van de 'feesper
fabriek stonden goed bekend, De fabriek te
Sbvres, waar imitatieporcelein werd vervaar
digd, stelde omstreeks 1767 pogingen in het
werk om fabriek plus fabrieksgeheimen van de
graaf van Gronsvela over te nemen. Die koop
ging niet door, ook al was de financiële situa
tie in 'Jeesp niet van dien aard, dat men jui
chen kon, De hoge productiekosten en concurentie in het afzetgebied waren als een. nekslag
voor het Neesper porcelein. De productie moest
so omstreeks l?o9 worden stilgelegd. Drie jaar
later stierf de graaf van Grondveld op Ik
november 1 7 7 2 onder seer moeilijke omstandig
heden. Zo seer zelfs dat sijn weduwe f. 3000»—
moest lenen cm de lopende schulden coals begrafeniskosten en dergelijke te kunnen voldoen.
ITaast koffie- en theeserviezen, terrines in
diverse maten, slemp of chocoladeketels ens,
sijn ook fraaie witte beeldjes gemaakt in de
Nee sper fabriek, De decors op de stukken sijn
artistiek en seer zorgvuldig aangebracht.
Landschapjes waarin kleine figuurtjes, eroti
sche vogels ens,, sijn werkelijk een lust voor
het oog. Het aliantiewapen der Van GrondveldDiepenbrocks stond als merkteken op het porceTVE 7-35

lein, De twee gekruiste swaarden zijn ontleend
aan het wapen der Van Grondvelös, de drie bollen
aan dat der Diepenbrocks. Een der mooiste stuk
ken in de Tfeesper verzameling is een grote
terrine met deksel. De öekselknop is een door
gesneden citroen met een los schrijfje er tegen
aan. naturalistisch gevormd, alsof men so die
citroen eraf kan pakken, Xn samenvatting met
de onderschotel is c!e terrine een befaamd geheel.
Na het stilleggen van de productie in ïïeesp
nam in 1771 Ds, de Kol, de stichter van de
Loosdrecïitse fabriek, materialen en onafgewerk
te stukken uit "feesp over. Het waren voor hem
bruikbare hulpmiddelen. Ds. de Mol socht
al lang naar een ander procédé voor de porceleinfabricage. Er zijn dan ook duidelijk ver
schillen tussen het Tfeesper en Loosdrechtse
product. Dat verschil kan men zien in het
Ifeesper museum, waar in de grote saai ook een
vitrine met Loosdrechts porcelein te bezichtig
en valt, In cle rechter zaal zijn twee schilde
rijen ter weerszijden van de schouws aan c.e
ene zijde het portret van de Stichter of voort
zetter der Tfeesperporcoleinfabrieks "Bertram—
Philips—Sigismund Albrecht, graaf van Gross—
veld—Diepenbroick—Impel", aan de andere zijde
dat van zijn echtgenotes’'Amoena-Sofia-Frederica, Gravin vor L S w e m s t e in-Virnebur g-Limpburg'1. Het portret van de graaf werd in 1759 gQ~
schilderd door Spinny, dat van de gravin door
Rosine Mattieu Liscewska in 175^-* Naast de
collectie porcelein, die uniek genoemd mag
worden, bevat het Tfeesper museum meerdere
bezienswaardigheden. Een klim naar boven is
in meordere opzichten dus alleszins aan
bevelenswaardig.
Zaandam,
G.S, Koeman-Poel,
Met dank aan den Heer H. Brood te Tfeesp, die
uit zijn persoonlijk archief mij de gegevens
verstrekte ter realisering van dit artikel,
TVE 7 -56

*

S tichting "TUSSEN VECHT EN E E M ".
C e n tra le o rg a n is a tie van v rien d e n van de h is to r ie van h et Gooi
en o m s tre k e n .
M in im u m -b ijd ra g e ƒ 3 0 ,- p e r ja a r (m en ontvangt te v e n s h et
tijd s c h r if t "H olland" en h et ja a rb o e k "H ollandse S tudiën")
op p o stg iro 32750 van de AM RO -bank te H ilv e rsu m , o n d er
v e rm e ld in g " B ijd ra g e S tich tin g T u sse n V echt en E em ".
R e d a c tie - s e c r e ta r is : J .V .M .O u t, R aad h u islaan 87, E e m n e s.
A lg e m e e n -s e c re ta r is van de stic h tin g : M r. F . W. P . N uboer,
Van B e e v e rla a n 11, L a re n (te l. 02153-15229).
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