
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 DE MOLEN DE KRAAI TE WESTBROEK Hei molentje, molentje, hoog in den wind.Wat sta je weer dapper te draaien!Je doet of je 't uiterst noodzakelijk vindt.Het licht van den zomer te maaien. Jan Prins De Kraai, die de laatste jaren in de belangstelling is komen te staan,doordat de Stichting Electriciteitsopwekking door Windmolens hemna de molens van Adorp en Wervershoof met die van Oudeschild voorhaar proeven heeft uitgekozen, werd in 1880 gebouwd. Bij de bouwwerd gebruik gemaakt van materiaal van een te Amsterdam ge-sloopte molen, die eveneens de naam de Kraai droeg. Aan de 84 jarenvan de huidige molen kan de historicus er dus nog 266 toevoegen,want te Amsterdam is van een molen op de plaats, waar in de 19eeeuw de Kraai stond, reeds in 1614 sprake. In mei van dat jaar ver-schenen de molenaars Lambert Wynoltsz en Lambert Gerritsz voorschepenen en verklaarden precario en tot opzeggens toe van

burge-meesteren van Amsterdam te hebben gehuurd om er een korenmolente bouwen een stuk grond in het vierde bolwerk van het IJ af, tegeneen jaarlijkse betaling van 42 gulden. De toen gebouwde molen was een standerdmolen. Dat soort molenswas van hout opgetrokken en ze af te breken berokkende aan huneigenaars slechts een betrekkelijk klein verlies. Bovendien wist ieder-een, dat Amsterdam een vesting was en dat op de bolwerken geengebouwen geduld konden worden, wanneer de stad belegerd werd,en dat derhalve de stedelijke regering zich terecht de bevoegdheidvoorbehield ze te allen tijde te doen slopen. Toen echter in de loopder tijden alle gevaar voor een belegering week, veranderde de toe-stand, en ook de zienswijze van het publiek. De houten molens wer-den allengs vervangen door grotere stenen molens. Zo blijkens de





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 25 1. De molen de Kraai, gezien over de Brouwersgracht te Amsterdamomstreeks 1860. Aquarel van A. Eversen, atlas Splitgerber, ge-meentearchief Amsterdam. allerlei belemmeringen voor de stoommolens en meelfabrieken warenopgeheven. Het malen van het graan, dat zich tevoren vrijwel be-perkte tot hetgeen de bakker in zijn bedrijf nodig had, ging plaatsmaken voor werken voor eigen rekening. De bakkers gingen ertoeover goed gemalen en gezuiverd meel te kopen in plaats van zelfhun graan te kopen en te laten malen. Naast de handel in granenkwam die in meel tot ontwikkeling. J. Weers achtte in 1870 de tijd gekomen, om aan Burgemeester enWethouders te vragen de bij hem precario in gebruik zijnde grondop het bolwerk Sloterdijk te mogen kopen. Hij deed zulks op20 oktober, nadat de gemeenteraad op 25 mei besloten had, dat bin-nen twee jaar ten zuiden van de Kraai woonhuizen zouden worden





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 27 2. De molen de Kraai te Westbroek in 1960. Foto van J. H. van denHoek, Ostende. bruikers van gemeentegronden en eigenaars der opstallen waren ge-weest, niet misplaatst. Het proces voor de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, waarinop 26 mei gepleit was, eindigde op 25 juni 1879 met toewijzing vande eis van de gemeente tegen J. Weers. Deze overleed op 5 oktoberdaaraanvolgende te zijnen huize aan de Middenweg 40 buiten deZaagmolenpoort. Zijn kinderen, onder wie Johan Weers, molenaar teMontfoort, waren zijn erfgenamen. In november 1879 vroegen zij aande gemeente het afbreken van de Kraai tot mei 1880 te mogen uit-stellen, daar zij hem op 15 december voor sloop in veiling wildenbrengen. Dat werd hun op 5 december toegestaan, nadat bekend wasgeworden, dat in de nalatenschap van J. Weers de schulden waar-schijnlijk het actief zouden overtreffen, daar grove speculaties ingranen hem belangrijke

verliezen hadden opgeleverd.








