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Via dezelfde krant werd in mei 1813 door de griffier van het Vre-
degerecht Kanton 4, kond gedaan van de aanstaande verkoop 
aan de meest biedende, op woensdag 26 mei des voormiddags 
ten 10 ure precies, op den Werf van de Molen het Aalsmeerder 
Wapen: ‘Eene frissche party diverse Houtwaren’.  
Een jaar eerder was Kleman, bij publieke veiling, voor de helft 
eigenaar geworden van ‘de Blauwe Calkoen’   

Na Kleman’s dood in 1821, werd de Kistenmakers Affaire door 
zijn zoon voortgezet. Op 19 oktober 1822 werd het aandeel in ’t 
Wapen verkocht aan Cornelis Reebergen, die vier jaar later op-
gevolgd werd door Jan Reebergen. 
 Houtzager Pieter Hovenaar was bij zijn huwelijk met Lolkje 
Boon in 1782, houtzagersknecht op een molen aan het Zaagpad. 
Zij kregen tussen 1783  en 1786 drie dochters, die samen in 
1787 ingeschreven werden bij de ‘Menniste kerk De Zon’ op de 
Singel. Op 8 december 1818 werd zijn halve aandeel in de molen 
verkocht aan Isaac Wijnkamp, die het binnen een jaar doorver-
kocht aan kuiper Jan Bewier. Die op zijn beurt z’n belang in 1826 
over deed aan Daniel Melchers, welke ook belang had in zaag-
molen ‘Ouderkerk’. 
 Houtzaagmolen ‘Het Aalsmeerder Wapen´ werd afge-
broken in 1834. De grond, ter grootte van 32 roeden en 63 ellen, 
werd vervolgens in gebruik genomen als warmoestuin met de 
naam ‘Stille Rust’, perceelnummer YY 38, Kad.sectie B, 302, 
303, 305 en 844, alles gelegen op stads grond.  
Toen deze tuinderij in 1857 verkocht werd, meldde het Amster-
dams Effectenblad: ‘staande op den grond van den gewezen 
houtzaagmolen het Aalsmeerder Wapen’.  
 
                                       



 

    146 

    De HouthandelDe HouthandelDe HouthandelDe Houthandel. Deze paltrok zaagmolen verscheen pas op het toneel 
na augustus 1848, op de plek van de in februari afgebrande korenmolen ‘De 
Swaan’. De zaagmolen was tevens de laatste in Amsterdam gebouwde paltrok 
en sindsdien de derde molen - en na 1859 de tweede - op rij gezien vanaf de 
Singelgracht.                                                                                                         

Op 7 februari 1848, vijf dagen na de verwoestende brand van korenmolen ‘de 
Swaan’ richtte houtkoopman Evert Doublet zich tot Burgemeester en Wethou-
ders met het rekest om op de grond van zijn gebuur C. van Meerten, molenaar 
van de afgebrande Swaan, een paltrok zaagmolen met loods en knechts-
woningen te mogen bouwen. Op 2 augustus werden hem de werf, inclusief het 
stuk grasland tussen ‘de Swaan’ en ‘de Oranjeboom’ in huur afgestaan. Waar-
na op die plek, houtzaagmolen ‘de Houthandel’ werd opgetrokken.                                                              
 Nog geen twee jaar later, op 20 maart en 1 juni 1850 verwierf Evert 
Doublet - zoals vermeld bij ’de Jonge Visscher’ - voor een periode van vijftig 
jaar maar liefst zeven huizen, twee zaagmolens met loodsen en erf, een koets-
stal, drie tuinen gezamenlijk ruim drie hectare, een stuk moesland, weiland en 
tweeënhalf hectare water in erfpacht. Hiermee ‘bezat’ hij vrijwel alle grond en 
bebouwing aan het achterste deel van het Mennonieten Eiland, later korte tijd 
Dolders – en Zaagmolenkade genoemd.  
De Firma Doublet opereerde vier generaties lang als houtkopers en houtza-
gers op het Mennonietenpad. Het perceel van de Houthandel werd sinds 1852 
in het Bevolkingsregister aangeduid als YY 45 en zou later geregistreerd staan 
onder No.25 en No.27, in het Kadaster sectie B, No.1887.  
 

Mennonietensloot rond 1874.,v.l.n.r. huisje No.25 van molenaarsknecht Jacob Wagenaar met          
voor de deur wellicht zijn vrouw Sophia Dalmeijer, zaagmolen ‘de Houthandel’, op No.31 de                    

stadsvilla van de familie Gritters Doublet, huisje No.39 van zaagmolenaar Jacob Groot,                       
daarachter zaagmolen ‘de Jonge Visscher’ met rechts kwekerij ‘Pomona’ van Jac. Galesloot,  

schilderij E.A. Hilverdink, 1874 


