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Voorwoord
"De molen hoort thuis in het Hollandse landschap. Zó, dat wij ons dat
landschap niet kunnen indenken zonder deze, althans niet zonder ons veel
armer te gevoelen". Aldus wijlen ir.
F. Stokhuyzen in zijn boekje
"Molens" (Bussum, 1963, p. 11). En
deze ontboezeming geldt natuurlijk
niet alleen voor onze watermolens
"buiten", maar evenzeer voor de,
vroeger zo talrijke, koren- en andere
industriemolens "binnen", in stad en
dorp.
Zulk een dorp, eeuwenlang klein
van inwonertal - zij het niet in oppervlakte - was Zeist, maar ook hier
ontbrak de korenmolen niet om zijn
nuttig werk te doen. Reeds in de 14e
eeuw stond er, waarschijnlijk, bij de
Brink of Eng een standerdmolen en
in de volgende eeuw had Zeist blijkbaar al een tweede erbij. De ene molen volgde de ander op, tot wij - tot
voor kort - het laatste rudiment van
een molen, namelijk de molenstomp
aan de Bergweg, konden aanschouwen. Herstel van "De Vriendschap"
(zo heette deze korenmolen) was niet
mogelijk, beweerde men. Toch was
dat herstel - vooral als men bedenkt
hoe triest het gegaan is met de fraaie

molen aan de Koppeldijk, nog maar
zo kort geleden - het overwegen
waard geweest; al zou het grote finantiële offers hebben gekost, gezien
de slechte staat waarin het molenrestant verkeerde. Wat overbleef was:
afbraak, en daarmee verdween de
laatste zichtbare herinnering aan onze
Zeister molens. Ook hier: sic transit
gloria mundi.
Hoewel gestreefd is naar volledigheid in het navolgende geschrift kunnen ongetwijfeld detail-gegevens vooral aanwezig in het Oud-archief
der gemeente Zeist - aan mijn aandacht zijn ontsnapt. De lezer(es) moge mij daarvoor verontschuldigen.
Dit voorwoord wil ik gaarne besluiten met mijn dank uit te spreken aan
de Raad van Beheer van de Van de
Poll-stichting en aan de Gemeente
Zeist (met name aan de heer L. Visser, hoofd van de afdeling interne
zaken van de secretarie, en aan ambtenaren van het bureau Burgerlijke
Stand) voor het beschikbaar stellen
van materiaal voor het samenstellen
van dit boekje.

I. Inleiding
In de eerste jaargang van het Bulletin van de Van de Poll-stichting - de
locale historie bestuderende vereniging te Zeist - verscheen van de hand
van schrijver dezes een aantal artikeltjes over Zeister molens. Reeds
toen, in 1971, werd aangekondigd,
dat het vinden van nieuwe gegevens
zou kunnen leiden tot het doen verschijnen van een boekje over deze,

voormalige, bouwsels; wat dan nu is
verwezenlijkt. Voor een beter begrip
van de standplaats dezer molens is
een schetskaartje ter verduidelijking
bijgevoegd (afo. 1).
Ter wille van de onvoldoende- of
niet-ingewijden in de molengeschiedenis en/of molenliteratuur zal in de inleiding in het kort iets worden meegedeeld omtrent de molen c.a.; dit ou-

afb. I Schetskaart van het centrum van Zeist; met een x is de plaats van een
voormalige molen aangeduid.

de, door de natuurkrachten zelf tot
leven gebrachte, mechanisme, dat zo
fraai in ons milieu past, hetzij als
water- hetzij als windmolen. Velen
van hen zijn in ons land afgebroken;
op de resterende is men zuinig geworden. De vereniging "De Hollandsche
Molen" en in ons gewest de "Stichting De Utrechtse Molens" ijveren
voor dit molenbehoud door molens te
kopen, te restaureren, te doen draaien dank zij "vrijwillige molenaars",
door publikaties en excursies, door de
jaarlijkse Nationale Molendag.
Over de historie van de Zeister molens was vóór 1971 bitter weinig te
vinden in de literatuur; slechts nu en
dan werd - en is ook nadien - iets
uitvoeriger in krantenartikelen erover
geschreven1. Vandaar eerst enige algemene opmerkingen. - In ons land is
de scheprad-watermolen het oudste
type (ouder dan de windmolen); reeds
in 704 staat er een bij Loon (N.B.).
De oudst bekende windmolen wordt
in een privilege van graaf Floris V,
van 1274, genoemd - namelijk te
Haarlem - maar blijkens de tekst
was dit molentype toen kennelijk al
lang in gebruik (in 1240 al in Merum,
Limburg?). Stellig was het de zogenaamde, houten, standerdmolen, welke zijn naam ontleent aan de zware,
verticaal opgerichte, spil, de standerd, waarom de gehele molen kan
draaien. Men onderscheidt daarbij de
gesloten en de open standerdmolen,
naar gelang het voetstuk van de molen met zijn zware balkenkruis en
schoren al dan niet van wanden is
voorzien. Eeuwenlang was deze molenvorm de industriemolen, welke zowel graan kon malen als "olieslaan".
Uit het voornoemde type ontstond
door geringe wijziging o.a. de wipwatermolen, welke in de provincie
Utrecht nog te bewonderen valt te
Tienhoven, i aars sen, Kockengen,
enz. Zeist heeft echter nooit een wa-

terradmolen noch een watermolen
(van welke vorm dan ook) gehad. De
zegswijze "wie water deert, die water
keert" was wel van groot belang in
de lage Hollanden, maar niet zo zeer
voor ons, al behoorde onze gemeente
toch ten dele tot het Waterschap
Zeist en deels tot het Waterschap De
Biltse en Zeister Grift (nu het Waterschap Kromme Rijn).
Bleven op het platteland de standerdmolens nog zeer lang in functie
(bijv. in Leersum tot einde 1954, toen
de molen door storm werd vernield),
in de steden en industriegebieden (zoals de Zaanstreek) vooral moesten zij
al in de 16e eeuw wijken voor een
groter en beter model molens; hoge,
stenen, soms van een stelling voorziene, gevaarten (denk aan de
"Adelaar" te Utrecht), maar ook wel
houten, met riet beklede, dito's. Dat
waren koren-, houtzaag-, olie-,
papier-, tabak-, snuif-, mosterd-,
pel-, tras-, verf-, vol-, eek-, enz.
molens.
Omstreeks 1800 liep de glorietijd
van de molens ten einde; er kwamen
stoom- en later diesel- en electrische
motoren om de windkracht te helpen
of te vervangen. Was er eens een tijd,
dat ons land ruim 10.000 molens telde, nu zijn er nog maar circa 955
windmolens. Sedert ongeveer 1920
evenwel wordt het landelijk molenbezit zo goed mogelijk bewaakt; door
de reeds genoemde vereniging "De'
Hollandsche Molen", maar ook door
provinciale en regionale organisaties.
Terecht, want hoe groot is niet de invloed van de molen op ons volksleven
geweest? Men denke aan de vele familienamen, zoals Muller, Mulder,
Molenaar, Van der Meulen, Molendijk, etc. en aan dorps- en
buurtschap-namen als Moleneinde,
Oude molen, Molenweg, e.d. om namen van straten, stegen, bruggen,
wallen maar niet te vermelden. Het
molenijzer komt in menig wapen

voor; allerlei gezegden, gebruiken,
verhalen, gedichten herinneren aan de
molen. De molen was de Nederlanders als een levend wezen, met een
"voet", een "romp" (en de rietbekleding heet dan ook "jas"), wieken of
'(armen", een "baard" (aan de onderkant van de kap), een "staart"
(aan de achterzijde van de kap, om te
kruien), "lokken" (feestversiering die
van de wieken omlaag hangt), een eigennaam (bij de meeste molens tenminste) en zelfs een molentaal (door
de wieken in bepaalde posities te zetten).
Belangrij k voor de molenaar was
het windrecht, meestal een "regaal"
een heerlijk recht; zoals bijv. in Zeeland en Brabant, maar o.a. niet in
Drente, Friesland en de Groninger
Ommelanden waar de wind "vrij"
was. In Utrecht, in de middeleeuwen
dus, is de situatie onzeker; sommigen
menen, dat de wind er vrij was, maar
anderen - zoals wijlen prof. dr. W.
van Iterson - wijzen er op, dat de
landsheer, de bisschop meestal, sinds
de 15e eeuw in ieder geval, in veel
plaatsen (bijv. Soest, Rhenen, Bunnik, Leusden, Baarn, enz.) het windrecht hadz. Bij de bouw van een molen was dit een voornaam punt, ook
finantieel, want er hing dikwijls mee
samen, dat de omwonenden van zo'n
molen verplicht waren daar hun
graan te laten malen, de molendwang; zo'n molen was dan een
dwang- of ban-molen. De Staatsregeling van het Bataafse Volk, van 1798,
schafte alle heerlijke rechten af, dus
ook het windregaal (al werd Zeist niet
in de opsomming van 1617 vermeld
en bestond het daar - toen - dus
blij kbaar niet),
Maar het recht op windvang bleef
wel bestaan, want dit recht hing en
hangt samen met het bedrijf van de
molen en was geen onderdeel van het
windrecht. Dit recht van windvang
betekent, dat de molenaar het recht

had belemmering van de wind binnen
een kring van - naar algemeen wordt
aangenomen - tenminste 350 meter
om de molen tegen te gaan. Bomen
of bouwwerken binnen die kring verzwakken de windkracht en/of veroorzaken gevaarlijke rukwinden, schadelijk voor de molen. Ook de Staten
van Utrecht hebben in enkele
resolutie-aanvullingen reeds in 1769
en 1775 strafbepalingen opgenomen
tegen beplanting rondom molens, etc.
Doch in 1686 lag dat nog anders,
want in een resolutie van 14 juli van
dat jaar besloten de Staten3: "Is meede gehoord het rapport van de heeren
gecommiteerden, aengaende de navolgende saecken, waerop gedelibereerd
sijnde, hebben Haer Ed: Mo: bij declaretoir verstaen, dat de wintcoornmolens deser provintie noch bij placaeten, costumen, off andersints geen
privilegie off recht hebben om te beletten eenige betimmeringen, bepootingen ofte beplantingen, van de
landen bij ofte omtrent de respe
coornmolens geleegen". Dit zakelijk
recht, een servituut, speelt zelfs nu
nog wel een rol in rechtsdingen bij
stadsuitbreidingen, e.d.
Voor Zeist zijn in de archieven
geen sporen van molendwang gevonden, maar elders bestond dit instituut
wel, bijv. in het land van Montfoort
en te Houten en 't Goy. De molen in
't Goy was een dwangmolen blijkens
een rechtszaak uit 14894. Enkele personen uit Houten en 't Goy kregen
toen een boete, "omdat sy int Goy
op de molen van de genadige heer (de
bisschop?) nyet gemaelt en hebben,
soe die van Houten en 't Goy schuldich syn te maelen". Dat deze soort
molens in 1798 in strijd waren met de
idee van "vrijheid, gelijkheid en
broederschap" werd in ons Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van
15 juni 1814, no 65, nog eens bekrachtigd. In artikel 3 lezen wij:
"Deze bevoegdheid der ingezetenen

om zich, naar welgevallen, van den
eenen molen boven den anderen te
bedienen, zal zich niet bepalen tot die
van hunne woonplaats, maar zelfs
zich uitstrekken tot de molens van alle verdere gemeenten, binnen deze
landen gelegen, welke hun zouden
mogen conveniëren, mits slechts zij lieden in allen gevalle, ingevolge art.
3 der wet op het Gemaal, de biljetten
nemen ten kantore van den Ontvanger dezer Belasting binnen hunne
woonplaats". - Ja, want belasting
moest er natuurlijk worden betaald!
Was de molen door zijn eigenaar
verpacht aan een molenaar, dan inde
die het maalloon in geld of - wat
oudtijds het meest gebruikelijk was middels een afgeschept deel van het
geproduceerde meel. Dat laatste, het
scheppen of molsteren, gaf aanleiding
tot veel geknoei en daardoor tot talrijke schimpverzen. Maar als voorbeeld, dat menige molenaar zijn klanten niet wilde bedriegen volge het gedichtje uit de molen van Deurne5:
Neem een kleine schepper
En schep een klein getal.
Maar vrees den grooten Schepper,
Den Schepper van 't Heelal.
In 1808 werd het scheppen vervangen door betaling in geld; doch dit
was geen succes. Daarom vermeldde
het Provinciaal Blad van Utrecht van
27 maart 1818, no. 26, een besluit
van koning Willem I, waarvan artikel
2 luidde, dat het mogelijk moest blijven" ... o p plaatsen alwaar zulks zonder ongerief kan geschieden, het betalen van het Maalloon, in plaats van
in geld, in Granen te mogen toestaan,
mits die betaling altoos blijve facultatief en van de vrije keuze der eigenaars van de te malen Granen afhangen...". - In het Oud-archief van de
gemeente Zeist vinden we ook iets
over maalloon, namelijk in het 'Register der Deliberatiën van den
Gemeente-Raad van Zeyst" op 28
september 1826 (handelend over de

broodprijzen): "Uit het maalloon tegen veertig Cents per mud graan, zoo
van Tarwe als Rogge, met uitzondering van de rogge voor 't Duitsch
brood, welke tweemaal moet worden
gemalen en waarvan dus per mud
moet worden betaald vijftig Cents".
Ook andere kwesties dienden vond men -.geregeld te worden. Zo
wordt in hetzelfde Register.. . op 2
april 1827 er melding van gemaakt,
dat het Politiereglement is gewijzigd
en in artikel 4 is bepaald: "Geen
graan zal naar en van den molen mogen worden vervoerd dan in zakken,
inhoudende één Nederlandsch Mud
of een bepaald onderdeel van hetzelve, als: 75, 50, 25 en 12% Kop".
Men herinnere zich: 1 mud = 1 hectoliter en 1 kop = 1 liter.
Voor het bouwen van koren-,
mout-, pel- en andere molens bestonden vanzelfsprekend voorschriften,
maar het Provinciaal Blad van
Utrecht van 1856, no. 3, recapituleerde die bepalingen nog eens. Een nuttige zaak; maar dat was ongetwijfeld
ook met het volgende het geval (al
mag het in onze ogen overdreven lijken). Wij lezen namelijk in het Provinciaal Blad van 30 november 1850,
no. 89, o.m.: "Alle molenaars of degenen, die het toezigt hebben over
molens, staande op of in de nabijheid
van vijf en twintig Nederlandsche ellen van de wegen in de provincie
Utrecht, onder welke benaming ook,
zullen verpligt zijn om, bij het passeeren van paarden of rijtuigen over
dezelve wegen op het verzoek der personen, die dezelve paarden of wagens
geleiden, of namens dezelven gedaan,
hunne molens te doen ophouden met
malen, tot zoo lang de gezegde paarden of rijtuigen zullen zijn voorbij
gereden, en zulks op verbeurte eener
boete van f. 1,- tot f. 10,-, of gevangenis van één tot drie dagen, indien door hen aan zoodanig verzoek
niet mogt zijn voldaan; ...". In één

van onze oude schoolliedjes zong
.
men o.m.: "vivat het
molenaarsleven.. ." . Maar of de mo-

lenaar zelf dat dikwijls zal hebben gezongen?

m o

a f l . 3 Schetskaart van de Brink en omgeving omstreeks 1630.
I Utrechtseweg
2 Brin kweg (Kroostweg)
3 Van Reenenweg
4 Oude Arnhemseweg

Ie n ,

ll. De molen bij de Brink
Over de oudste molen van Zeist hij wordt later in acten e.d. steevast
"de oude molen" genoemd, in tegenstelling tot een naderhand gebouwde
- weten we vrij veel, maar helaas
toch niet genoeg. Natuurlijk was het
een korenmolen van het standerdmodel (als afb. 2), omdat er tot circa
1700 geen andere molentypen bestonden; en waar hij gestaan heeft is ook
tamelijk zeker. Er is namelijk herhaaldelijk sprake van de "Molewech
op Zeysterzant" of de "Moelensteech" of de "Brencker molenwech" en van de "Molenberch" . N.
B. vele namen werden, tot verwarrends toe, door elkaar gebruikt maar
kent men de locale situatie dan is
daar wel uit te komen. Staat men op
de (Oude) Arnhemseweg dan lag
enerzijds het Zeisterzand en de hei en
anderzijds de Brink of "Zeyster Enge". Dikwijls wordt melding gemaakt
van 8 morgen bouwland op het
Zeister zand, "van oudts genaempt

afb. 2 Voorbeeld van een open
standerdmolen (de "Wissink's Mol"
te Haaksbergen).

het Mooleland" , benevens 1 morgen
land, geheten "de Oude Molen", liggend aan de Hogeweg (of Herenweg
of Bovenwegh of Arnhemscheweg)
tot aan de Molenberg.
De molen stond dus, met het bijbehorende land, ten noordoosten van
de huidige Oude Arnhemseweg, zoals
ook een acte van 26 maart 1718 het
zegt en waarin gesproken wordt over
twee morgen land onder Zeist over de
Arnhemseweg, alwaar de molen op
heeft gestaan! Elders heet het: "boven ( = over) Zeijsterbovenwech". En
betreffende het Molenland lezen wij
in 1750 en 1755, dat het was gelegen
vanaf de Hoge- of Here- of Arnhemseweg tot aan de Boven- of Kerkweg
(d.w.z. de Bergweg alias Montaubanstraat). Dit alles klop met de,
hierbij weergegeven kaart (afb. 3),
ontleend aan een kaartboek van de
St. Stevens-abdij in Oudwijk
(Utrecht) en waarop de 'Molenwech,
de "Boovenwech" en de "Seyster
molen" zijn aangegeven. De landerijenkaart is niet gedateerd, maar gezien
het schrift zal hij van omstreeks 1600
zijn en gelet op de namen van vermelde pachters (als die tenminste niet
op een oudere kaart zijn bijgeschreven) kan + 1630 het jaar zijn. Verder meen ik de molenberg te herkennen op een kaart - waarvan hierbij
een vergrote detail (afb. 4) - van
1785. De genoemde percelen zouden
dan gelegen hebben op de Driest, de
tegenwoordige Hortensia-laan en omgeving.
Opmerkelijk is het volgende. In het
archief van de Van de Poll-stichting
bevindt zich een briefje met 'n schetskaartje, gedateerd 28 september 1955
en ondertekend door B. J. van Driel,
van de volgende inhoud: "Bij het
bouwen van enige woningen aan de
Van Reenenweg (d.i. de bovenvermel-

afl. 4 Detail van een kaart van
Zeist, waarop de molenberg (één der
heuveltjes) op de Driest nog te zien
is. De Bovenweg en Van Reenenweg
- hoewel toen wel bestaande - zijn
niet helemaal ingetekend; anno 1787.
I Utrechtseweg
2 Kroostweg
3 Van Reenen weg
4 Oude Arnhemseweg
de "Molenwech". G.), hoek Oude
Arnhemseweg, nu ca. 25 jaar geleden
(dus omstreeks 1930. G.), viel het mij
destijds op, dat daar zware fundamenten in die grond aanwezig waren,
waaronder een cirkelvormig. Ik heb
nog wel eens bij oude Zeistenaren
geinformeerd of zij mij nog enige bijzonderheden daarover konden vertel-

len, doch niemand was daartoe in
staat". Op het schetsje staan de fundamenten aangegeven: aan de zuidwestzijde van de Oude Arnhemse weg
dus! Zouden het inderdaad resten
zijn van de voetneuten van de oude
standerdmolen - die volgens acten en
de abdij-kaart evenwel aan de noordoostkant van genoemde weg moet
hebben gestaan - dan moet deze weg
eens zijn verlegd naar het noordoosten, waardoor dus de molenberg
aan de ander zijde van de weg kwam
te liggen. De Molenwech ofwel Van
Reenenweg kreeg inderdaad een ander, rechter, beloop. Het verleggen
van de Oude Arnhemseweg zou geschied kunnen zijn omstreeks 1800,
bij de bouw en aanleg van het buiten
"Schaerweide".

Er zijn hiaten in onze kennis omtrent de oudste molen c.a. van Zeist.
Opvallend is, dat in vele acten nergens gesproken wordt over de molen,
van de opstallen op de grond. De
morgen land welke pas in 1747 voor
het eerst wordt aangeduid als "de
Oude Molen" (het "Molenland" als
zodanig al in 1722) is m.i. het molenerf met zijn bebouwing geweest. Die
bebouwing was - blijkens het niet
vermelden - blijkbaar al in de 16e
eeuw verdwenen. We weten, dat op
14 mei 1528 de windmolen van Zeist
werd verbrand door soldaten van Floris van Egmond van IJsselstein, onder beval staande van Jan van Belresum; dat was ten tijde van keizer Karel V, die de wereldlijke macht in het
Sticht overnam van de bisschop6.
Hoewel er toen al een tweede molen
in Zeist stond, ben ik geneigd bij dit
bericht aan de Brinkmolen, de oude
dorpsmolen, te denken. Het einde?
Maar zien we dan acten van 15291556, 1564, 1637 e.a. dan rijst de
twijfel, als men leest van "landt bij
den moelen t'zeyst" (en het betreft
land bij de Brink), alsof die er toen
nog zou staan. Zo is in een beschrijving van de jaarlijkse inkomsten en
uitgaven, over 1580, van de abdij van
St. Laurens te Oostbroek sprake van
een perceel, "geheeten die Camp,
over de wech, daer die molen oostwaerts, 't Zandt noordtwaert naestgeiant zijn". En iets verder: "lants
leggende op Zeyster Enge bij die
muelen" .
De enige positieve gegevens aangaande het verdwijnen van deze molen geven een kaart van B. de Roy
van 1677 - waarop de molen ontbreekt - en voornoemde acte van 26
maart 1718, over twee morgen land
waar de molen op gestaan heeft.
Herhaaldelijk, wij schreven het
reeds, is in acten sprake van grond,
liggende bij de molen of de
Molenwegs. Wat ons interesseert zijn

de "molenpercelen", dus de 8 morgen "Molenland" en de 1 morgen,
naderhand genaamd "de Oude Molen" Wat de laatste betreft: Vóór
1580 was Jacob Willemsz. beleend
door de Domeinen van Utrecht met
die ene morgen lands, liggende tussen
de Herenweg tot aan de Molenberg.
Daarna was in ieder geval de weduwe
van Jacob pachteres van 4 hond land,
een deel van het perceel. En op 21 januari 1594 wordt Claes Claesz. er
mee beleend, ten behoeve van zijn
nicht Jannichgen Jacob Willemsdochter, na de dood van haar vader (en
moeder?). Op 21 februari 1601 wordt
Claes Claesz. zelf ermee beleend; zijn
nicht was toen overleden. In 1609
wordt met het perceel beleend, na het
overlijden van Claesz., Jan
Laurensz., gehuwd met Neeltje Cornelisdr.. Na de dood van Jan Laurensz. en het hertrouwen van Neeltje
met Cornelis Jansz. wordt in 1622
laatstgenoemde met die morgen beleend: in 1655 leefde Cornelis nog.
Mogelijk heette hij Cornelis Jansz
Verkroost, die omstreeks 1668 is
gestorven 'O. Later was eigenaar van
"de Oude Molen", sinds 23 maart
1737, Pieter Magenius, die op 5 april
1747 dit perceel verkocht aan Abram
Bruykens (in 1752 overleden). In 1754
werd Jan Abrahamsz. Graafman de
nieuwe bezitter, tot zijn dood in
1788. Erfgename was mevrouw de
weduwe Chr. C. Flournoy-Van den
Boogaard, die evenwel reeds op 11
juni 1790 die ene morgen lands transporteerde aan Wouter van Dam,
schout van Zeist. Sedertdien komen
we de oude naam niet meer tegen.
En aangaande het Molenland: op 8
december 1632 kocht de Zeistenaar
Jan Bartsz. deze 8 morgen van de
Domeinen van Utrecht. Jan verkocht
alles weer op 30 januari 1637 aan notaris Otto Vijffhuysen, schout van
Tul1 en 't Waal, die o.a. o p 28 februari 1663 de grond verhuurde aan Cor-

nelis Janss. van Zoest, wonende aan
de Brink te Zeist. In 1740 is Leonard
Taets van Amerongen eigenaar; diens
weduwe verkoopt op 23 maart 1744
het perceel aan Hendrik Verbeek en
deze verhuurt het Molenland o p 13
september 1747 aan Jan Cornelisz.
van Zoest (zoon van Cornelis
Janss. ?). Deze pachtovereenkomst
wordt het laatst vernieuwd op 24 november 1769 en daarna met Jan's weduwe, Cornelia Bakker, op 4 mei
1775 en 2 augustus 1788. Dan sterft
Verbeek en omstreeks 1790 wordt mr.
Jacob Evert van Muyden de nieuwe
eigenaar, maar op 10 april 1792 verkoopt deze de grond al door aan
Wouter en Willem van Dam, resp.
schout en secretaris van Zeist. Zij nu
verhuren het land weer aan Gerrit
van Zoest, de zoon van wijlen Jan
Cornelisz. Nadien is de naam Molenland verdwenen uit acten e.d.
Wat weten we nog meer over de
eerste dorpsmolen?" Reeds in 1365 is
sprake van een "Gyselbertus de Molendino", in 1378 van "Gijsse van
der Moelen" en eveneens, dat deze
toen rogge verbouwde. Een acte van
1389 leert ons, dat "Ghijsen van der
Molen voortijts" een perceel veenland bezat. Was deze Gijsbert toen
reeds overleden? In een rekening van
1426/1427 staat, dat (een andere)
Ghijsbert van der Molen 8 mud graan
moest betalen als pacht voor zijn
grond; in de beide volgende rekenin-

gen bleek hij zijn pacht niet voldaan
te hebben, terwijl over 1429/1430
vermeld wordt, dat "Gijsbert van
Moelen tot Seist plach te geven jaerlix 4 mudde roggen; nyet affgeboect,
want hij verarmt is ende gaet om sien
broot" (d.w.z.: bedelde. G.)I2. In die
jaarrekening staat eveneens, dat Gijsbert drie jaren pacht schuldig was,
namelijk: "Gijsbert van der Moelen
tot Seist van 1 hoeve lands: 6 B(oergondische) gulden en 1% cromstart"
per jaar. Later werd een deel ervan
afbetaald - In 1440 wordt Gijsbert
genoemd als getuige bij een leenoverdracht door de Utrechtse bisschop; was Gijsbert toen weer in goeden doen? In een acte van 11 juli
1443 staat de verpachting meegedeeld
door de bisschop aan Gerrit van Zuylen van Blikenborch van "den hof tot
Zeyst aen den Brenck myt allen sijnen toebehoeren, als die gelegen is
ende Gijsbert ter Moelen te gebruken
plach, jaerlix voir vijf mudde
roggen.. .'. Blijkbaar was Gijsbert
gestorven en in 1426/1427 al pachter
van de bisschopshof aan de Brink
(vóór hem, in 1365 vlg., zijn vader?).
- Nadien, in 1454/1455, in
1458/1459 en in 1462 wordt nog een
Claes of Nicolaes van der Moelen genoemd. Aangezien echte familienamen in die jaren nog schaars waren,
betreft het hier - vermoed ik - de
molenaars Gijsbert en Claes van de
molen bij de Brink.

III. De molen bij de Driebergseweg
Was de geschiedenis van de oudste
Zeister molen nogal duister, de oorsprong van de tweede molen - ook
een standaardmolen - aan de Molensteeg (nu: Molenweg, bij de Driebergseweg) is dat eveneens. Opeens in een acte van 19 juni 1461, een geschil over 4 morgen land behandelend
- lezen wij, dat het betreft "die Molenstege mitter Wyntmolen, molenhuys ende alle getymmert dat dairop
staet". Het geschil bestond tussen
Gerrit van Zuylen van Blickenborch
enerzijds (de eigenaar) en Souden van
Rijn met zijn vrouw Ave anderzijds
(het molenaarspaar?) 13.
De standerdmolen c.s. komt in een
acte van 16 maart 1478 weer ter sprake; Gerrit voornoemd en zijn broeder
Jacob verkopen dan aan Henrick van
Scerpenborch "die wyntmolen mitten
husinghe ende een stuck lants houdende omtrent vijf merghen lants dair
dese molen ende husinghe op staet,
...". Van Scerpenborch gaf daarna
alles weer in erfpacht terug aan de
beide Van Zuylens a "zeven goeden
gouden overlantsche Rijnsche
gulden" 's jaars; maar beloofde daarbij de eigendom ervan te zullen overdragen aan het Regulieren-klooster te
Utrecht, als dit daarom zou verzoeken. Dit perceel grensde aan land van
Jan van Renesse aan de zuidoostkant
en aan dat van het Vrouwenklooster
in De Bilt aan de noordwestzijde,
d.w.z. in tegenwoordige termen: aan
het Molenbos en aan Sparrenheuvel14;
grensaanduidingen die we hierna regelmatig zullen tegenkomen.
In het huisgeld-register van 1525
wordt melding gemaakt van "die molenair" met één huis1" In de rekeningen van de Domeinen van Utrecht
van 1529, 1556 en 1564 wordt "De
Moelensteech tot Zeyst" aangeslagen
voor 1 groot ( = 2 schellingen = 24

stuivers). In 1556 staat erbij: ". .. toebehoirende Hubert Hermansz. van
Deyl"; deze was ook vele jaren
schout van Zeist. Voor het eerst
wordt de molenaar met name genoemd in 1559, te weten "Gerrit Hubertss., moelenaar, ..." Een zoon
van Hubert H . van Deyl? Deze Gerrit
namelijk droeg op 9 maart de vrije
eigendom over aan Coenraet Gerritss
(zijn zoon?) van "zeeckere huysinge
ende getimmert, mitten bomgaert
daerop staende, gelegen tot Zeyst
bij den moelen, daer Gerrit voors. nu
ter tijt selven op woent ende gebruyct" 16.
Onze molenkennis blijft voorshands
wat fragmentarisch. Omstreeks 1595
bezat "Maarten Aelten, moelenaer"
een erf in de venen van het Oostbroekse Vrouwenklooster, nabij De
Vuurse. Daar echter de namen zeer
on-Zeists zijn, vermoed ik dat het gaat
om een molenaar uit het aangrenzende Soest, Baarn of De 'Bilt1'. Maar
in een blafferd op het huisgeld te
Zeist, van 1599, komt Adriaen Wouters als molenaar voor1s. Hij werd
aangeslagen voor & 5,-, wat, vergeleken met de aanslag van andere dorpsgenoten, tamelijk hoog was. Als vele
molenaars na hem behoorde Wouters
tot de notabelen. In 1600 had hij - in
de Kroost? - een morgen land in
pacht; in 1609 en 1622 o.a. was hij
schepen.
In een lijst van landerijen uit 1632
worden percelen vermeld "achter de
Seyster molen"; terwijl op een kaart
van 1677, vervaardigd door landmeter B. de Roy een molen aan de Molenweg staat getekend.
Verder weten wij, dat circa 1650
Wouter Adriaenss. - stellig de zoon
van de mulder van 1599 - "muelenaer" was; uit die tijd dateren namelijk bij de papieren van het Heilig

Kruisgasthuis te Utrecht twee hypotheekbrieven van 9 gulden 's jaars,
gevestigd op de molen19. En in de
Kerkeraadshandelingen der Gereformeerde ( = Ned. Herv.) Gemeente te
Zeist wordt in 1656 Jacob Petersz. als
molenaar genoemd; wat hij volgens
de belastingkohieren in 1664 nog
was2'. De volgende, ons bekende,
mulder is te vinden in de Kerkeraadsnotulen (trouwboek), daar op 8 april
1671 Hendrick Jacobsz., "meulenaer",
toen huwde te Zeist met "Willemtjen
(of Willemijntjen) Jans van Barnevelt". In 1674 werden beiden lidmaat
van de kerk; op 8 december 1678
werd een zoon, Jacob, gedoopt en de
vader is nog steeds molenaar2'. In
1681 was blijkbaar Dirck Matihijsz.
Prins molenaar, want in de kohieren
staat pal onder deze naam - met andere inkt - geschreven: "noch
( = ook. G.) 't huys bij (=door)
d'molenaer wordend bewoont". Dezelfde tekst staat in het huisgeldkohier van 1685, waarin Prins voor
F. 1.-10.- en het huis voor F. 2.- zijn
aangeslagen. Het Register van Lidmaten der Gereformeerde Gemeente bericht onder 1688 wel "lidmaten by de
meulen", maar helaas zonder namen.
Wel kunnen we vermoeden, dat in
1693 Cornelis Schipper molenaar
was, omdat hij in het huisgeld-kohier
op de plaats is gekomen van Prins;
hij wordt aangeslagen voor F. 2.- En
daaronder staat nu: "De Heer van
Odik (en van Zeist. G.) van t'huys
van de molenar", ook F. 2.Als intermezzo een en ander omtrent de twee- later drie - morgen
land "bij Zeyster moelen", waarvoor
steeds tijns moest worden betaald aan
de Domeinen van Utrecht, te weten,
na 1610, jaarlijks 4 gulden of 4 gulden-en 10 stuivers. Van 1601-1609
was pachter van bedoelde drie morgen Jan Willemsz., smid, en luidde
de begrenzing: oostelijk ligt de grond
van de erfgenamen van Willem van

Rijnevelt, westelijk loopt de Driebergseweg, zuidelijk ligt het land van
jhr. Berend van Renesse en noordelijk bevindt zich de molen met een
stuk heide. De kompasrichting wijkt
iets af van de onze; wij zouden spreken van respectievelijk N.O., Z.W.,
Z.O. en N.W. - Na 1609-1619 en
van 1619-1625 was Cors Hermansz.
pachter (hij leefde nog in 1630). In
1699 was het Claes Petersse; eigenaar
van de grond, de molen, enz. was
toen de Heer van Zeist, Willem Adriaan van Nassau-Odijck. De begrenzing luidde toentertijd: westelijk de
Driebergseweg, zuidelijk lag de grond
van de Heer van Rijsenburg en noordelijk de molen en de hei2< Let wel:
deze pachters waren geen molenaars.
Combinerend en deducerend kunnen wij nu aan de hand van o.a.
belasting-kohieren op het gemaal, logies, haardsteden, enz. - in het Oudarchief van de gemeente Zeist - een
vrij volledige lijst van molenaars samenstellen. Al in 1688 wordt ene
Claes Willernsz. van Doorn als molenaar aangeslagen, voor F. 4.-. In de
volgende drie jaren is de aanslag iets
lager, in de drie jaren daarna weer F.
4.-. Bij het huwelijk, in 1701, van de
zoon van de Heer van Zeist, namelijk
Lodewijk Adriaan van Nassau, werd
een staat van goederen - en inkomstenbronnen - opgemaakt voor
de bruidschat en daarin lezen wij, dat
per jaar moest worden betaald door
"de Molenaer wegens de moole en
huisinge eens geld hondert en tien
gulden"23. Het betrof molenaar Claes
Willemsz.
In het kohier van 1705 zien we als
aangeslagene "Hendrik Jansen, rnolenaer, getrouwt aen de weduwe van
Claes Willemsz. van Doorn". Deze
molenaar, tot en met 1711 vermeld steeds met een aanslag van ongeveer
F. 4.-15.- - blijkt Hendrik Jansen
van Alpen te heten; lid van een bekend en verbreid molenaar~geslacht~~.

In 1712 wordt echter "De wede van
Hendrik Jansz. van Alpen, molenaer
zal." aangeslagen en in 1713 is op deze kohier-plaats geschreven "Goverd
van Stockum molenaer" .
In 1714 een nieuw geluid; in het
kohier wordt "De wede van Jasper
Tonisz. van Maurik, molenaerse"
vermeld, terwijl zij in volgende jaren
aangeduid wordt als "huerderse van
de molen". Deze weduwe was in 1714
van Houten gekomen en heette Beatrix oftewel Baatje Gijsbertsezs; stellig
een flinke vrouw. In de haardstedeaanslag van 1715 komt zij ook voor,
als gebruikster, pachteres, van "een
heerdstee en een backoven"; er staat
bij, dat toen eigenaar was (ook van
de molen!) Lambert Gijsbertsz., wonend te Weesp (haar broer?). In deze
jaren stijgt de familiegeld-aanslag van
F.4.- in 1714 en 1715 tot F. 8.- daarna; tot er in 1720 opeens F. -. 15.staat. Wegens ziekte en/of overlijden
van de molenarin en verkoop of verpachting van de molen c.a. verminderd?
Hoe het zij, de Van Mauriks hadden hun intrede gedaan in de Zeister
samenleving - trouwens, al in 1487
woonde hier een Henrick Engelsz.
van Mouwerijck - en zouden vele jaren een belangrijke plaats daarin innemen. Naar één van hen - waarschijnlijk Bastiaan - heet de nog
bestaande Mauriksteeg. Een
stamboom-fragment moge de familieverhoudingen verduidelij kenz6.
Reeds in 1720/1721 echter vermeldden de kohieren Gijsbert van Maurik
als molenaar, een zoon van Jasper
Tonisz. en Baatje, en sedert 1721
diens broer Anthony van Maurik.
Tot 1733 is Anthony steeds aangeslagen, doch in dat jaar is - in het
Logiesgeld-boek en door een andere
hand - bij zijn naam gezet "erfgenamen". Volgens het grafsteden-boek
van de Oude Kerk van Zeist werd hij
begraven in eigen graf no. 16, met

nadien vele verwanten, o.a. zijn
eerste vrouw (reeds in 1731), maar
niet zijn tweede echtgenote. Kennelijk
was Anthony eerst slechts huurder
van de molen, want in een acte van
18 september 1729 lezen wij, dat
Lambert Gijsbertsen - zie hiervoor de windkorenmolen annex huis, gelegen buiten het dorp Zeist op grond
van de Heer van Zeist, verkoopt aan
Anthony.
De zoon, Bastiaan van Maurik,
wordt dan molenaar; hij is dat van
1734 tot 1749 (?). Dat jaartal 1749 is
onzeker; naderhand werd Bastiaan
namelijk bakker en de eerste aanwijzing voor deze verandering van beroep bevat m.i. een acte van 16 december 1749, vermeldend, dat Bastiaan koopt een huis in Zeist op grond
van de Heer van Zeist, strekkende
van de Zeisterstraat ( = Dorpsstraat)
tot aan het land van genoemde Heer,
naast de woning van dorst Hendrik
Houtkamp d.w.z. aan de noordoostzijde van de huidige Ie Dorpsstraat.
In 1742 evenwel is al meegedeeld, dat
bakker Jacob Berncamp en zijn
vrouw Grietje van der Velden aan
Bastiaan verkopen enig huisraad,
winkelinventaris en bakkerijbenodigdheden, ter waarde van 195
gulden en 15 stuivers, die zij hem
schuldig waren. In datzelfde jaar
wordt een huis met bakkerij, te Zeist
o p grond van de Heer staande, getaxeerd op F. 100.-. Bastiaan - die
schepen. was van 1747 tot 1776 en
o.a. in 1754 werd benoemd tot ijkmeester - huurde echter als molenaar
nog in 1742 "op de Preekstoel" 2%
morgen weilandz7; toen was hij dus
blijkbaar niet actief bakker. Nadien
- en voordien? - is er soms sprake van
"de molen van de hofstede", een band
suggererende tussen "onze" molen en
de boerderij "De Preekstoel". - In
het Oud-archief van Zeist (no. 45)
zijn o.m. gegevens te vinden over de
verpachting van het gemaal, "alleen

over de Bakkers en Broodslijters onder deze Geregten woonagtig.. .".
Molenaar Bastiaan staat als pachter
vermeld over drie perioden, te weten
van augustus 1741 tot augustus 1744
voor respect. F. 240.-, F. 108.- en F.
83.-. Waaraan deze daling is te wijten
ontgaat mij. Vóór hem had Gijsbert
van Maurik al van augustus 1720 tot
augustus 1721 voor F. 98.- het gemaal gepacht en Antony de halve
pacht Li F. 40.- over augustus 1732
tot augustus 1733. - In 1749 bestond
Bastiaan's huishouden uit een echtgenote, drie kinderen boven en twee onder de tien jaren en een "meyd". Hij
werd toen - in de Origineele zetting
van 't Gemaal, enz. - als volgt aangeslagen: "gemaal & zeegel 11.-; logiesgelt 4.-; geslagt 5.-; boter -;zout-,
12, -; zeep-, 15, -; turf l.-; coffy &
thee 1,10,-; gedist. water 1,10,- tabak
-,6, -; in totaal F. 25, 13, -." Ook
Bastiaan had, zoals zijn vader, een eigen graf in de Oude Kerk, namelijk
no. 17, waarin hij op 2 februari 1776
werd ter aarde besteld.
In 1754 is Bastiaan's neef Pieter
van Maurik molenaar, nadat er een
taxatie van korenmolen en huis was
geweest, waarbij de waarde op F.
4000.- werd geraamd. Maar Pieter
koopt in 1755 de molen in De Bilt,
zodat dan Pieter's broer Jasper van
Maurik als Zeister molenaar staat
vermeld. In een acte van 1 augustus
1755 verklaart Pieter namelijk, dat
hij voor 12 jaren heeft verhuurd aan
Jasper een huis, erf en windkorenmolen te Zeist voor F. 280.- 's jaars.
Vreemd genoeg word in 1757 Claas
Oostrum als eigenaar en "bruiker" dus molenaar - van de molen vermeld. In 1760 echter blijkt Pieter
schuldig te zijn aan de rentmeester
van St. Marie te Utrecht een bedrag
van F. 3000.-, gevestigd o p de molen
c.a. te Zeist. Daarom misschien verkoopt hij in 1763 de Biltse molen aan
Jasper en komt hij zelf weer terug op

de Zeister molen; een soort molenruil
derhalve. Omstreeks 1765 wordt Anthony van de Bosch "knegt aen de
moolen" g e n ~ e m d * ~ .
Op 1 mei 1767 had Pieter bij acte
de molen c.a. verkocht aan de heren
Dirk de Waal, Cornelis Schaly en Jan
Oostrum, welke nog die dag de molen echter weer aan Pieter verhuurden
voor 12 jaren voor F. 350.- per jaar.
Medio 1769 wordt de waarde van de
molen enz. - op verzoek van de erfgenamen van de overleden echtgenote
van Dirk de Waal - getaxeerd op F.
4200.-. En in de kohieren van 1770
lezen we dan: "Pieter van Maurik,
molenaar !h jaar en Claas Oostrum,
molenaar !h jaar". - Later was
Oostrum (overleden in 1817) eigenaar
van een molen in de stad U t r e ~ h t . ~ ~ .
- Pieter en Jasper van Maurik worden vermeld als diaken van de Gereformeerde Kerk in, respectievelijk,
1753/1755 en 1757/1759, 1761/1763
(het was gewoonte om na twee jaren
af te treden).
Wat was er intussen met de houten
standerdmolen gebeurd? Vervangen
door een "moderne" stenen molen?
Op een, uit april 1770 daterende,
kaart betreffende de vrije jacht van
de ridderhofsteden Zeist en Blikkenburg en vervaardigd door landmeter
J. G. Praalder, komt een ronde stenen "Coorn Moolen" met molenaarswoning voor; een zgn. grondzeiler zonder stelling? (afb. 5) Ook op
een kaart van 1771 van Beek en
Royen, opgemeten door H. van
Cooten, is aan de Molenweg een ronde molen getekend en er staat bij
"Zeyster Moolen". In een voetnoot o p
pagina 347 in Tirion's "Tegenwoordige Staat ..." is de molen terloops vermeld.
Inderdaad was de oude molen door
een nieuwe vervangen. Want in de
Utrechtsche Courant van 1770 (no.
92) wordt de verkoop aangekondigd
van de nieuwe stenen "Koorn Wind

Molen", met gemaal over Zeist en
Driebergen (dus toch een banmolen?), op 29 augustus van dat
jaar en wel bij Van Kreel, kastelein te
Zeist (namelijk in de herbergen "De
Prins" en "De S~aen")~O.
Een acte
van 4 december 1770 leert ons dan
ook, dat de hiervoor vermelde driemanschap de molen heeft verkocht
aan Claas Oostrum. Deze verhuurde
evenwel al per 11 mei 1771 de molen
c.a. voor vijf jaren en tien maanden,
a raison van F. 862.- en 12 stuivers
per jaar, aan Aart Vergeer uit Leerdam, gehuwd met Anna Catharina
Engelmans. Hadden zij finantiële of
gezondheids-moeilij kheden? Op 29
september 1774 krijgen ze een verklaring van indemniteit wegens vertrek
naar elders. En bij acte van 17 december 1775 verklaren Vergeer en
zijn echtgenote, dat ze aan Klaas
Oostrum, molenaar te Amersfoort,
hebben verkocht de inboedel van de
molen te Zeist en dat ze de molen op
24 december zullen ontruimen. Kort
nadien is Vergeer overleden, want in
1775/1776 staat in de belastingkohieren "Aart Vergeer is dood, nu Dirk
van Amerongen molenaar". Laatstge-

afb.5 De "Coorn MoolenHaan de
Molenweg. Detail van een kaart, opgemeten door J.G. Praalder; april 1770.
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noemde blijft mulder tot medio
178lZ9.
Wel wisselde de molen in die jaren
van eigenaar, want Claas Oostrum
verkocht in 1777 (officiële transportacte van 30 juni) de molen met het
huis voor F. 9000.- aan de rentmeester van de Vrijvrouwe van Zeist,
Maria Agnes, gravin von Zinzendorf
und Pottendorf. Namens haar wordt
dan ook op 30 juli 1781 voor 12 jaren verhuurd aan Joost Stout, te
Harmelen, de stenen molen met het
huis en nog 4 morgen land op de
Preekstoel (achter het elsenbosje)
voor F. 635.- 's jaars. Maar op dezelfde datum wordt de huur van
e.e.a. al overgenomen van Joost door
Maas Versteeg en deze molenaar
maakt o p 2 september 1786 een overeenkomst met de Heer van Zeist betreffende de nodige reparaties aan de
molenaarswoning. De verhuur van de
molen c.a. aan Versteeg wordt op 11
november 1797 nog eens voor 6 jaren
verlengd, nu voor F. 735.- per jaar. Deze molenaar was o.m. diaken van
december 1786 tot mei 1789.
Hoe was de situatie omstreeks
1800? In een reisverslag uit het jaar
1800 wordt bericht, dat Zeist toen 1
korenmolen en 1 oliemolen (waarover
straks meer) bezat3'. Wat klein, maar
toch wel herkenbaar, staat de molen
afgebeeld op de "Carte du Camp
d'utrecht, commandé par le Général
en chef Marmont", van 1805. - Op
kaarten uit die tijd loopt het verlengde van de molenweg met een bocht
noordoostwaarts in de richting van
Hoogkanje en verder naar de Woudenbergse straatweg. Oorspronkelijk
liep dit pad mogelijk anders. In 1964
deelde namelijk de toenmalige boswachter D. G. Blanksma mee, dat in
het Zeisterbos een laan van ouds Molenlaan heet en van de zgn. Keienbrug rechtdoor loopt tot de Krakelingweg. Liep deze laan vroeger aan
de andere kant door tot de Molen-

weg? 't Is mogelijk; nu is zo'n eventueel tracee verdwenen door bebouwing en straataanleg. De landbouwers
van Soesterberg en elders zouden dan
via deze route hun koren naar de molen hebben kunnen brengen. - De
molenbiotoop was namelijk toentertijd nog zeer gunstig. De grote buitenplaatsen met hun parkaanleg - en
dus windbelemmering - waren er nog
niet. In ons geval dus "Schoonoord", "Hoog Beek en Royen" en "Sparrenheuvel", welke omstreeks 1820 verrezen. Ook de bossen
van de Heuvelrug ontbraken nog grotendeels; de zojuist genoemde Molenlaan zal niet meer dan een molenpad
door de heide zijn geweest. Het "Molenbos", ten oosten van de molen gelegen, was er misschien al wel. Kortom, de windvang was al met al
gunstig, maar wijzigde zich ten ongunste binnen enkele tientallen jaren.
Wat betreft de molenaars rond die

afb. 6 De korenmolen aan de Molen weg; ca. I829 (naar een gravure
van "Sparrenheuvel", door Mourot).

eeuwwisseling: in 1797 werkte er
waarschijnlijk Hermanus van Maurik
als zodanig, terwijl van 1798 tot en
met begin 1805 Dirk van Viegen mulder was. Hem vinden we van 1799 1802 als diaken vermeld; hij was ook
armenmeester. In de tweede helft van
1805 - en nadien - komt Johannis
(van) Altena als molenaar in de boeken voor; maar in 1809 vlg. is blijkbaar Cornelis Veenendaal molenaar32.
Evenwel, in 1817 was Johannis van
Aitena er weer als molenaar. Hij
werkte in een ronde stenen bovenkruier met een houten zwichtstelling;
de molen is te zien op de gravure van
het buiten "Sparrenheuvel", gemaakt
ca. 1829 door M. Mourot (afb. 6)33.
En op een aquarel van omstreeks
1845, vervaardigd òf door Erdmuth
Benigna von Dalman-Kölbing of door
haar dochter Erdmuth Laurentia von
Dalman, beiden lid van de Evangelische Broedergemeente te Zeist (afb.
9). Hoe het molen-complex er uitzag
op de kadastrale kaart van juli 1830
(sectie E 100, 101) en de minuutkaart van 1832 (getekend door landmeter A. Slits) ziet men hierbij (afb.
7). Van Altena behoorde ook tot een
bekende molenaarsfamilie; een noot
geeft wat genealogische i n l i ~ h t i n g e n ~ ~
In 1808 wordt geregistreerd de boedelscheiding van 29 december 1807
van de boedel van de Heer van Zeist,
Johannes Renatus van Laer, waarin
o.a. beschreven staat: een stenen

afb. 7 Schets van het molenperceel
aan de Molen weg, op de Kadastrale
Minuut-kaart van Zeist (sectie E), opgemeten door A. Slits; anno 1832.
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afb. 8 De handtekeningen van Bastiaan van Maurik (1 748) en Johannes
van Altena (1820).
wind-korenmolen, in gebruik bij Johannes van Altena, en een schapenhok naast de molen, tot drie woningen vertimmerd. In het testament van
1817 van de Heer van Zeist, wijlen
Johannes van Laer, lezen we, dat tot
diens bezit had behoord: "Een Windkoornmolen, met deszelfs Huizinge,
Schuur en verdere betimmering, rechten en voorregten, geteekend no. 73,
gelegen aan de Driebergse Weg". En
ook: "Een wooning, van ouds genaamd het Schapenhok, no. 75,
staande achter de voorschreven molen". Verder werd vermeld onder te
ontvangen inkomsten: "Johannes van
Altena als huurder van de Windkoornmolen en nog drie perseelen
land onder Zeyst, tot zeven honderd
acht en vijftig gulden in het jaar, zedert den eersten November achttien
honderd zestien.. ."
Op 5 mei 1818 wordt een deel van
Van Laer's bezit verkocht en als perceel 9 van de veilingslijst staat
genoemd3? "Eene Hechte, Sterke en
goed Getimmerde Steene WindKoornmolen, met goede Molenaars
Wooninge, Schuur, Berg, annexe
Tuin, geteekend No. 73 en 74, strekkende van de Driebergsche Weg tot
aan het volgende Land, belend het
vorige Perceel ( = Molenbos. G.) en
de Molensteeg. Verhuurd aan Johannes van Altena tot 1 Novemberl823"
(en waarvoor deze F. 784.- 's jaars
moest betalen). Er behoorden ook

drie stukken bouwland - samen ca. 5
morgen groot (als in 1478!) - bij,
"achter en langs de Molen gelegen,
volgens de gestelde Limitpalen, zich
uitstrekkende van de Driebergsche
Weg tot aan de Eike Wal bij de Watersource van Zeijst, lopende naar de
Molensteeg". Twee van de stukken
land waren verhuurd aan molenaar
Van Altena, ook tot 1 november
1823, voor F. 10.-. De lasten welke
op de molen drukten bedroegen F.
51,37 's jaars.
Vermeldenswaard zijn ook de percelen 10 en 11. De eerste betreft:
"Een Huizinge, zijnde vier Wooningen onder een Dak, geteekend No.
75, van ouds genaamd het Schapenhok, met twee Schuuren en Tuin daar
aan, gelegen achter de Molen, en belend het Land daar aan behoorende.
Verhuurd aan Jan van Rhenen, Hendrik van Vonno, Johannes Glaudi en
Anthonie Simmerok, tot 1 November 1818". En no. 11: "Een vak Eiken Bosch, het Molenvak genaamd,
met deszelfs Wallen en Boomen,
groot 2 Mergen, strekkende uit het
voorig Perceel tot aan de Molensteeg,
de Oude Arnhemsche Weg ( = Arnhemse Bovenweg. G.) en Watersource
van Zeijst, belend het voorgaande en
volgende Perceel, met de Wallen daar
rondsom gelegen" (d.i. ongeveer het
terrein van het huidige "Simarowa".
G.). - Mogelijk heeft toen, in 1818,
molenaar Van Altena de molen c.a.
gekocht.
Johannes van Altena, geboren te
Renswou "op de molen" in 1775 was
tweemaal gehuwd en dus molenaar en
later eigenaar van de molen; in 1830
worden zowel hij als zijn zoon Gerard Cornelis als molenaar vermeld,
maar in 1835 alleen de zoon als zodanig (zijn vader was in 1834 verhuisd
naar Amersfoort, waar hij in 1849
stierf). In de jaren dat Johannes molenaar was waren o.m. molenaarsknecht Gijsbert Vermeer en zoon GeO

rard Cornelis van Altena. Johannes
was diaken van 1806-1808 en ouderling van 1810-1833 (met enige kleine
onderbrekingen). Hij was gemeenteraadslid in 1811 en van 1818 tot
1828, waarna hij wethouder was van
1828 tot 1833. - In het eerste kadastrale kohier van Zeist, van 1832,
valt te lezen, dat Johannes van Altena bezat: een molen met erf, groot 2
roeden 70 el en belastbaar voor F.
500.-; een huis met erf, groot 24 roeden 70 el en belastbaar voor F. 105.-;
verder tuinen, schuurtje, bouwland
en nog een huis, groot tezamen 1 roede 30 el; in totaal 4 bunder, 114 roeden, 50 ellen. Ook bezat hij een perceel bos van 3 bunder, 66 roeden, 60
ellen; zodat zijn totale belastbare inkomen F. 786,66 beliep.
In 1834 werd dus Gerard Cornelis
van Altena molenaar, maar vader Johannes bleef de eigenaar, zoals blijkt
uit de volgende a d ~ e r t e n t i e Op
~ ~ .23
juni 1836 namelijk kocht van "Johannes van Altena, buiten beroep,
wonende te Amersfoort" - ten overstaan van notaris mr. H. A. R.
Vosmaer te Zeist - de bewoner van
het buiten "Schoonoord", Willem
Jan Adriaan van Romondt: "Eenen
van steen gebouwden Windkorenmolen, met Molenaarswoning
en Koestal, Schuur, Berg, Tuin,
Bouw- en Boschlanden, benevens 4
Woningen, onder een dak, met een
Schuur en Tuin achter den Molen,
van ouds genaamd het Schapenhok;
alles staande en gelegen aan den
Straatweg naar Driebergen, in sectie
E der gemeente Zeijst, onder Numeros 99, 100, 100 bis, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109 en 110
van het kadaster beschreven, volgens
kadastrale opmeting groot 9 bunders,
10 roeden en 5 ellen, waarvan echter
op erfpacht is uitgegeven 20 roeden,
45 ellen; belendende aan de eene zijde
de Molensteeg en aan de andere zijde
den Heer Everard Cornelis Schröder,

en zulks voor eene somme van F.
21000.-, boven de lasten en op de
conditiën daarbij omschreven".
Toch gingen blijkbaar de zaken
minder goed. In de "Utrechtsche
Provinciale en Stads-Courant" van
19 januari 1838 (no. 9) werd per advertentie aangekondigd, dat in april
d.a.v. de "Steenen WindKoornmolen met eenige Bouw- en
Boschgronden.. ." publiek zou worden verkocht; doch dit verviel door
de bekendmaking - op 14 maart dat de molen c.a. reeds uit de hand
was verkocht. Evenwel; de nieuwe eigenaar van een en ander, voornoemde heer Schröder, trachtte al in mei
1845 het bouwwerk te verkopen door
middel van weer een advertentie, meldend, dat op 10 juni van dat jaar in
het Logement van de Zeister Broedergemeente - en te aanvaarden per 1
mei 1846 - openbaar zou worden
verkocht3': "Den Wind-Koornmolen,
met zeer goed onderhouden en net ingerigte Molenaarswoning, voorzien
van onderscheidene zoo Boven- als
Benedenkamers, Keuken, Kelder en
andere vereischten, Achterhuis met
Stalling voor Hoornvee, Schuur,
Paardenstal, Tuin en Boomgaard,
staande en gelegen in de Gemeente
Zeijst, nabij het Dorp, aan den
Straatweg van Utrecht op Arnhem,
kadaster sectie E no. 101-102". Toenmaals werkte molenaar Van Altena (zo lezen we in de "Staat der
Fabryken, Trafyken en Bedrijven.. ."
in het Oud-archief van Zeist, no. 164)
met twee volwassen knechts terwijl
per jaar 5000 a 6000 mudden ( =
500.000 a 600.000 liter) graan werden
geproduceerd. - Maar de publieke
verkoop werd in 1846 opgehouden
voor F. 21000.-. Dit alles, omdat
de ligging van de molen steeds ongunstiger was geworden door de
bouw van de reeds eerder genoemde
buitenplaatsen en de aanleg van bos
e.d.? De windvang minderde meer en

afb. 9 De korenmolen aan de Molenweg, gezien vanaf het landgoed "Sparrenheuvel': ca. 1845 (aquarel door E. B. von Dalrnan of door haar dochter
E. L. von Dalrnan; R.A. U., collectie Evangelische Broedergemeente).

afb. 10 Gezicht vanaf het landgoed "Sparrenheuvel" op de bebouwing aan
de Molenweg; anno 1889. Rechts op de tekening heeft de molen gestaan. Is
het afgebeelde gebouw het zgn. "Schapenhok"? (Collectie Van de Pollstichting; potlood-tekening door J. v. d. P(oll?)).

*4f*

Men zal op Woensdag, den 30. April 1856,
des voormiddag9 , ten 9 ure, vóór de Koornmolen
de Hoop, staande aan den Mac-bdamweg te Zeyst,
ten overstaah van den Notaris J. C. SCHADEE ,
aldaar gevestigd, in het openbaar verkoopen:
Groote en Kleine MEUBELEN, bestaande in een
Kabinet, Chiffonnière, Ledikanten, Matrassen , Tafels,
Stoelen, Spiegels en Schilderijen; een P A A R D ,
MOLENAAHSWAGEN , KAR en MOLENAARSGEREEDSCHAPPEN; eén EZELWAGEN ; drie
VAXKENS en andere Goederen. Alles daags vóór
de verkooping te bezigtigen van 1 0 tot 5 ure.
afb. l 1 Advertentie in "Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant" van 28/4
1856 (no. 101, p. 3).
meer. Geen wonder, dat molenaar
Van Altena er geen brood meer in
zag en elders zijn bedrijf wilde voortzetten, wat in 1846 gelukte.
Hij werd in mei van dat jaar opgevolgd als mulder door Hendrik
Schuurman, komende van Ameide,
zoon van een molenaar te Doorn; alweer lid van een bekend molenaarsgeslacht, dat nu in de Zeister annalen
verschijnt. Hoewel, al circa 1810
woonde naast molenaar Johannes van
Altena een zekere Theunis Evertse
Schuurman (geboren Driebergen in
1740, overleden Zeist 23 januari
1820) en in 1760 was een broer, Cornelis Evertse Schuurman die eveneens
te Driebergen was geboren, ook in
Zeist komen wonen. Molenaar Hendrik zal wel familie zijn geweest.
Al spoedig, namelijk in mei 1850,
verhuist echter Schuurman naar
Amersfoort; wel komt hij in september 1851 reeds vandaar terug, maar

dan op een andere, nieuwe, molen in
Zeist; want in datzelfde jaar reeds is
- in de Gemeenteraadsnotulen sprake van de "molen van Blank"
aan de Molenweg. Het gaat hier om
molenaar Michael Blank, geboren te
Maassluis op 30 juli 1819 en gehuwd
met Johanna Soede, die op 7 november 1821 te Maarssen was geboren.
Hij was op 3 januari 1851 uit Amersfoort te Zeist gekomen, maar reeds in
oktober d.a.v. vertrok hij naar
Amsterdam.
Wie was intussen eigenaar van de
molen, na 1836? In het kadasterkohier wordt in 1843 de al genoemde
Everard Schröder als zodanig vermeld
en in 1845 - zoals we zagen - was
hij het ook nog. En tevens vinden we
in dat kohier, dat de molen in 1856 is
geamoveerd, afgebroken. Zo verdween dan na vier eeuwen deze molen uit het dorpsbeeld en zijn plaats
bleef ledig.

IV. De molen aan de Voorheuvel
Zo juist werd er al op gezinspeeld,
dat molenaar Gerard Cornelis van
Altena omzag naar iets anders. Hij
verzocht daarom - als pachter, want
de grond was van Teunis van Wijk een molen te mogen bouwen op de
Heuvel - waar nog voldoende windvang was - en de gemeente Zeist adviseerde daarop gunstig aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, o.m. opmerkend, dat de te bouwen molen
"voor de administratie zeer gemakkelijk is om een behoorlijke surveillance
uit te oefenen" (d.w.z. in verband
met de belasting op het gemaal?). Op
8 augustus 1845 verleende daarop de
minister van financiën vergunning
voor de bouw en reeds het volgende
jaar werkte de molen, welke "De
Hoop" werd genoemd, staande op de
hoek Voorheuvel- Bergweg- Jagerlaan
(nu kadaster-sectie D, no. 127). Van
deze fraaie, stoere, achtkante stellingmolen is gelukkig een aquarel bewaard gebleven - waarschijnlijk gemaakt naar een tekening van omstreeks 1860, waarbij de tekenaar
stond op de (huidige) hoek BergwegJoubertlaan (afb. 12).
De molen verrees ter plaatse waar
circa 1950 het schoenmagazijn van
Hanselaar en de sigarenwinkel van G.
Oudendorp waren gelegen en thans
de ijzerhandel van H. van der Kamp
is gevestigd (kadaster-sectie B, no
843). Op kaarten van 1849 (vervaardigd door A. A. Nunnink) en van
1867 en 1875 (uitgegeven door H. Suringar te Leeuwarden) is de molen
aangegeven; in 1875 ten onrechte,
want toen bestond "De Hoop" al
niet meer. Dat deze korenmolen er
zijn mocht blijkt niet alleen uit de afbeelding, maar o.a. ook uit de beschrijving die in de advertentie van
1864 van hem gegeven wordt, namelijk dat deze bevat een "ruime huizin-

ge, voorzien van negen zoo bovenals benedenkamers en 2 keukens".
Verder behoorden er - volgens kadastrale gegevens van 1855, toen de
molen c.a. op naam stond van zoon
Johannes Willem van Altena - nog
bij een huis met erf en bouwland, samen beslaande 42 vierkante roeden en
10 ellen ( = ongeveer 630 m2). Het
onbebouwde deel van dit alles was
belastbaar met F. 8,71 en het bebouwde met F. 562.-. De molen vermaalde in 1864 jaarlijks 5000 a 6000
mudden graan38.
Molenaar Van Altena beklaagt
zich, blijkens een krantenbericht van
april 1851, over het feit, dat men de
tolboom bij zijn molen aan de
Voorheuvel-kant heeft gezet, zodat
steeds voor aan- en afvoer van graan
of meel tol behoort te worden betaald. Einde 1850 was namelijk deze
tol weer verpacht en Antonie Klomp
- die halverwege de Voorheuvel
woonde - werd toen tolgaarder. De
tolboom kwam dus voor zijn huis,
waartegen de "noordelijke" Voorheuvelbewoners (waaronder de molenaar) bezwaar maakten. Na veel corresponderen en procederen is later de
tolboom weer teruggezet op de oude
plek bij de begraafplaats aan de
Bergweg.
Belangrijker, ja tragisch, was het
voorval van maart 1856, waar we
evenwel weinig van weten. De
"Weekbode voor Zeist,. .." schrijft in
1867 terloops in een berichtje: "...
wij gedenken hier aan het verschrikkelijk ongeluk, door het vallen van
eene wiek, hetwelk drie menschenlevens kostte. ..". De Burgerlijke Stand
te Zeist leert ons, dat op 6 maart
1856 Johannes Willem van Altena oud 24% jaar, gehuwd - is overleden, terwijl zijn vader, molenaar Gerard Cornelis, op 20 november daar-

na sterft. Twee van de drie slachtoffers? In ieder geval wordt per
a d ~ e r t e n t i ein~ april
~
meubilair e.d. te
koop aangeboden (afb. 11) en wordt
in hetzelfde jaar "De Hoop" verkocht en wel aan Leendert Anthony
van der Meulen; terwijl er ook - uit
Aarlanderveen - een nieuwe molenaar in april was gekomen, te weten
Paulus van Ede, geboren te Veenendaal op 12 september 1818 en gehuwd
met Gerritje Kruyff, geboren in De
Bilt op 11 december 1818.
Een verandering vindt al weer
plaats in 1864, want dan vertrekt Van
Ede naar Bemmel, einde oktober.
Zijn zoon Jan was molenaarsknecht

geweest. Enige malen - in 1864, 1865
en 1866 (afb. 13) - wordt dan de molen door voornoemde eigenaar publiekelijk te koop aangeboden.
Van Ede's opvolger - tevens de eigenaar? - komt in oktober al uit
Utrecht en heet Gerrit Struve. Deze
molenaar werd te Leusden geboren
op 25 februari 1822 en was gehuwd
met Trijntje Dunk, geboren te Bunschoten op 29 september 182740.
Maar reeds op 50-jarige leeftijd stierf
Struve in Zeist op 5 september 1872.
Een lang en arbeidzaam bestaan
was de molen niet beschoren, het einde kwam in 1867. Reeds in januari
van dat jaar brak er brand uit in de

afb. 12 De korenmolen "De Hoop" (met de tolboom) op de hoek
Voorheuvel-Jagerlaan, gezien vanaf de Bergweg; ca. 1860.

afb. 13 Advertentie in de "Weekbode voor Zeist, ...'', 1, 1864 (2 juli).
molen, welke brand echter zonder
veel schade kon worden bedwongen.
Dit blijkt uit de dankbetuiging van
molenaar Struve (afb. 14). Maar in
de nacht van 8 op 9 april werd "De
Hoop" wel door brand verwoest. Wij
citeren e.e.a. uit de "Weekbode voor
D e oiitieigcteei,eiidc, e,.iic!iite~ij~~
voor oiider~oiiden hul~~vaardigtieidbij cleii 11lnnts gehad hebbeiitleii braiid, betuigt Iiieiiiiedc z i j n c ~ i

VRIENDELIJEIEN DAN=
wan nlleii die Iiciii Iiebbeii Iibgcstaaii i n h c t

ij~crig rcdlcu vari Cocdereii eii Ifitisrrrd y n n
binneii ; alsiiiedc \-ooi de krachtige hulp dcc
lbraiicl~~eerlot behoud der flalen cii Schuur
van boiteii.
ZEIST,
1 Febiuatij $867.

G, S T R U V E ,

a f l . 14 Advertentie in de "Weekbode voor Zeist, ...'', 4, 1867
(2 februari).

Zeist, ..." van 13 april 1867: "Jongstleden Maandag-avond tusschen half 9
en 9 ure, ontlastte zich boven deze
gemeente een zeer zwaar onweder,
vergezeld van geweldigen plasregen.
Hoewel dit noodweer gelukkig niet
lang aanhield, sloeg evenwel het hemelvuur in den kolossalen en fraai
gebouwden windkorenmolen "De
Hoop" op den heuvel alhier, met het
ongelukkige gevolg dat deze reeds ten
10 ure aan alle zijden in lichte laaije
vlam stond.
"In een oogenblik tijds was niet alleen onze gansche gemeente in rep en
roer, maar kwam men ook in rijtuigen van Utrecht, de Bildt, Bunnik, en
andere omliggende plaatsen hier aan,
ten einde van nabij met de ramp bekend te worden, die in de gemeente
Zeist dezen of genen bij vernieuwing
trof. Te Utrecht hadden op het gezigt
van een vuurgloed de brandspuiten en
het brandpiket der schutterij zich
reeds ten 10 ure naar de Baankant in
beweging gesteld; daar de brand echter ver buiten de stad scheen te zijn,
konden de spuiten weder terugkeeren,
zijnde het brandpiket der schutterij,
op autorisatie van den commissaris
des konings, eerst ten half 12 ure
voor het stadhuis afgedankt.
' "Werd onze, vooral ook ten tijde
van gevaar zoo ijverigen en onverschrokken burgemeester, jhr. W. K.
Huydecoper, door ongesteldheid verhinderd op de plaats des onheils aanwezig te zijn, verschillende autoriteiten zoo mede de brandweer met hare
bluschmiddelen lieten zich daar onmiddelijk vinden. Om nog iets van
den molen te kunnen behouden,
daaraan viel echter niet te denken, en
men moest zich dus slechts bepalen
om tot het behoud der belendende gebouwen, waarvan de bierbrouwerij
van den heer Roghair het meest in gevaar verkeerde, werkzaam te zijn.
Gelukkig is dan ook de onvermoeide
ijver der spuitgasten niet vruchteloos

geweest, daar aan geen der bedreigd
geworden panden eenige schade werd
toegebragt. De molen met al wat er
zich in bevond, lag in betrekkelijk
korten tijd geheel in de asch, en ook
van de inboedels der bewoners van
het onderste gedeelte van den molen,
zijnde de korenmolenaar Struve,
diens knecht Oudendorp en den rijksambtenaar Jansen, met hunne gezinnen, is zeer weinig, om zoo te zeggen,
niets kunnen gered worden".
Het nablussen duurde nog vele

uren. Gelukkig woei de wind niet in
de richting van de woningen op de
Voorheuvel en gelukkig ook, dat kap
en wieken van de molen, tegen ieders
verwachting in, zodanig vielen, dat
niemand letsel bekwam. Molen en het
daarin zijnde graan waren verzekerd
voor slechts F. 9000.- De inboedels
waren niet verzekerd.
Zo was dus "De Hoop" in rook
vervlogen, letterlijk. Het einde van de
derde molen van Zeist. Het kadaster
vermeldt: ,,amotie 1869".

V. De molen aan de Koppeldijk
Chronologisch gezien dient thans
behandeld te worden de - eveneens
verdwenen - korenmolen die in 1855
aan de voormalige Koppeldijk in
zuidwestelijk Zeist verrees op grond
van de weduwe van burgemeester F.
N. van Bern. Hij was officieel genummerd Koppeldijk no. l l ;
kadaster-sectie G, no 1129 (vroeger:
no. 845 en daarna no. 881). Hoewel
de molen geen eigenlijke naam had,
werd hij meestal "De Klomp" of "'t
Klompje" genoemd, naar het vroeger
daar dichtbij bestaande buurtje met
sluisje.
Deze ronde stenen stellingmolen
werd medio 1855 in gebruik genomen, malende met één koppel stenen.
't Was een bovenkruier, die dus van
buitenaf op de wind kon worden gezet, met ijzeren roeden van 25 meter
lengte en die in de dertiger jaren van
deze eeuw werden gestroomlijnd volgens het systeem Van Bussel. De molenhoogte bedroeg oorspronkelijk 19
meter, de benedendoorsnee 8 meter
(zie afb. 15). Inwendig bevatte de
molen - in 1855 - op de eerste verdieping de woongelegenheid voor het
molenaarsgezin; later werd het
graanopslagruimte. Ook de tweede
verdieping, welke toegang gaf tot de
stelling rondom de molen, was daarvoor bestemd. Op de derde verdieping zag men de molenstenen en op
de vierde verdieping bevonden zich de
karen, de bakken, waarin tijdens het
malen het graan werd gestort, dat
dan tussen de draaiende stenen werd
fijn gewreven. Een vernuftig
hijstoestel zorgde, als de molen draaide, voor het optrekken van de zakken
graan van beneden naar deze verdieping. Tenslotte bevatte de vijfde verdieping, de kapzolder, de biven-as
met het vangwiel en de vang, de
vangbalk en de bonkelaar. - Hoe

mooi deze slanke molen het in het
vroeger zo wijde polderland van
westelijk Zeist deed toont bijgaande
afbeeldingen Van ca. 1907 en uit 1950
(afb. 16, 17).
De eerste molenaar op de nieuwe
molen was Hendrik Schuurman - ons
al bekend van de Molenweg-molen -,
geboren in Doorn in 1811 en gehuwd
met Geertruida van Dijk, geboren in
1812 te Houten. Van 1857 tot 1861
werkte er als molenaarsknecht Anthonie Vreugdenburg. Niets bijzonders
deed zich voor, tot 1877, toen een
ernstig ongeluk plaats vond. De
"Weekbode voor Zeist,.. ." bericht
daarover4': "Een treurig ongeval
heeft hier Maandag-middag (d.w.z.
op 3 september 1877. G.) plaats gehad. Een oppassende werkman, Morrie uit Utrecht, was bezig te helpen
bij het lichten van de nieuwe as voor
den korenmolen op den Koppeldijk.

afb. IS De korenmolen "'t Klompje"
aan de Koppeldijk; situatieschets;
september 1926.

a f l . l6 De korenmolen "'t Klompje"
in welstand; april 1950 (foto J. van Rijkom).

Door een of ander toeval raakte de
as, die een gewicht heeft van 8000 kilo, los en viel op den ongelukkige,
die daardoor met den as op zijn lichaam in het water geraakte. Met de
grootste inspanning heeft men met
dommekrachten de as gelicht en den
man met verbrijzeld hoofd er onder
te voorschijn gehaald". Ten rechte
heette het slachtoffer Michiel Marree,
geboren te Utrecht in 1824.
Mogelijk was Marree werkzaam
als molenaarsleerling. In ieder geval
komt in die functie op 23 februari
1878 bij molenaar Schuurman werken
Gerrit Jan van Altena, uit Renswoude. Lang bleef hij niet, want hij
trouwde op 21 april 1881 te Zeist met
Maria van Basten (ook al uit een bekend molenaarsgeslacht) en vertrok
daarop als "molenaarsknecht" naar
Zoelen.
Molenaar Schuurman overleed op
18 maart 1887. In de reeds meermalen genoemde "Weekbode.. ." staat
geadverteerd, dat op 4 april 1888 op
de molenwerf enige meubilaire goederen en een geit zullen worden ver-

a f l . 17 De korenmolen "'tKlompje" met de Grift en het sluisje aan de
Koppeldijk; ca. 1907.

kocht, terwijl op 4 juli d.a.v. in het
logement "De Zwaan" te Zeist o.m.
ten verkoop zullen komen twee woningen aan de Koppeldijk (wijk C,
no. 92), met recht van erfpacht tot 1
augustus 1889 a F. 55.- 's jaars; op
17 are gronds. Nadien werd vermeld,
dat in juni alles al onderhands was
verkocht. Grondeigenaar was toen F.
N. van der Muelen.
De nieuwe molenaar/eigenaar werd
Hendrik Dirk Schuurman, zoon van
de vorige mulder (geboren Zeist in
1855, overleden aldaar in 1934 en gehuwd met Geertrui Anna de Greef);
hij was met zijn gezin in 1881 uit
Driebergen naar Zeist gekomen42.
Schuurman jr. maalde met drie stellen stenen en had twee arbeiders in
dienst, waaronder molenaarsknecht J.
Vergeer43. Ook molenaar H. van
Basten woonde op hetzelfde adres.
In 1896 vertrok Schuurman en
wordt een zekere Rijnders als eigenaar genoemd; in 1898 komt, uit
Meerkerk, molenaar Rijk van Drie
naar de Koppeldijk. Maar deze keert
in mei 1904 weer terug naar Meerkerk en volgens de "Weekbode.. ."
werd toen "de Zaak" overgedaan
aan molenaar Gerhardus Jakobus
H ~ v e r k a r n p Deze
~ ~ . was op 20 maart
1874 te Nieuwenhoorn geboren en
kwam ook vandaar naar Zeist, gelijktijdig met Dirk den Oudsten, zijn
knecht. Van 1900 tot mei 1902 en van
1905 tot juni 1909 was ook als knecht
werkzaam Joseph Phielix, komende
van Arnhem.
Spoedig veranderde de situatie
weer; in 1906 vertrokken Haverkamp
en Den Oudsten en arriveerde uit
Putten Jan Gerard van Drie, een
broer van Rijk van Drie, als
molenaar/eigenaar. Hij werd in 1866
te Putten geboren en overleed te
U t r e ~ h t Meer
~ ~ . dan een halve eeuw
zou nij er molenaar zijn.
Op 11 juli 1922 werd in "De
Zwaan" een openbare veiling gehou-

den van diverse percelen en gebouwen, waaronder de Koppeldijk-molen
als perceel 2146.Het betrof hier de
nalatenschap van Willemina Vastwijk
(overleden te Weesp op 21 februari
1922), weduwe van F. N. van der
Muelen (overleden te Weesp op 21
augustus 1911). Laatstgenoemde was
enig erfgenaam van Johanna Maria
Clasina van Bern (geboren Zeist 4 augustus 1815, overleden Weesp 2 oktober 1871), weduwe van J. van der
Muelen. Dit echtpaar had door toedeling bij de boedelscheiding op 15 februari 1853, na de dood van oudschout, -maire, -burgemeester van
Zeist F.N. van Bern, o.a. bedoeld
perceel gekregen. De omschrijving ervan luidde in 1922: "De grond bezwaard met het recht van erfpacht tot
één Mei negentien honderd vier en
vijftig tegen F. 60.- per jaar; ten behoeve van J. G. van Drie, waarop
door den erfpachter is gebouwd een
huis met schuur en molen, gelegen te
Zeist aan den Koppelweg (ten rechte:
Koppeldij k. G.), kadastraal bekend
als Gemeente Zeist, Sectie G nommers 1128 en 1252, tezamen groot 15
aren, 20 centiaren, benevens in vollen
eigendom het daarvan ten Zuidwesten
gelegen perceel Weiland, kadastraal
bekend als Gemeente Zeist, Sectie G
nommer 1129, groot 25 aren 20 centiaren. Grondlasten F. 1,91. Polderlasten F. 0,60". Perceel 21 was verhuurd aan J. G. van Drie voor F.
25.-'s jaars, betaalbaar op 1 mei. De koper van e.e.a. werd molenaar
Van Drie voor F. 2150.- k.k.
In 1926 diende Van Drie een aanvraag in bij de gemeente om een oliemotor te mogen plaatsen. Dit werd
goed gevonden, zodat bij onvoldoende wind het bedrijf toch rendabel kon
werken. Maar langzamerhand begon
toch de teruggang, eindigend met de
totale afbraak; als volgt.
In de loop van 1934/1935 waren er
besprekingen met de gemeente Zeist

en de vereniging "De Hollandsche
Molen" over herstel van de scheefgezakte wieken, enz. Evenwel kon in
die crisisperiode geen finantiële hulp
(geschat op ca. F. 2250.-) worden geboden, waarop Van Drie in 1938 zelf
de molen repareerde en de wieken liet
stroomlijnen. Alarmerende berichten
in de locale pers en zelfs een actiegroep tot behoud van de molen - geleid door de V.V.V. ter plaatse hadden niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Een protest van de molenaar over windbelemmering had wel
resultaat: in 1940 werden door de gemeente 36 bomen aa.n de Koppeldijk
gekapt.47In 1946 werden de wieken
weer stilgezet en werd verder gemalen
met twee electro-motoren; herstel was
opnieuw noodzakelijk. De zwichtstelling moest worden vernieuwd, de muren bepleisterd, het spoorwiel gerepareerd, er moest worden geverfd, etc.;
de kosten taxeerde men op F. 6000.-.
De molenaar wilde het liefst molen
plus woning plus grond verkopen aan
de gemeente voor F. 30.000.-. De
correspondentie en het overleg met
allerlei instanties duurde voort. In
oktober 1949 werd het herstellen van
de stelling alleen al op ongeveer F.
3000.- geraamd. In november d.a.v.
besloten B. & W. van Zeist tot herstel, met hulp van Rijk, provincie
Utrecht e.a.; in totaal zou dat F.
4000.- kosten, waarvan molenaar Van
Drie F. 400.- wilde betalen. In de ver-

gadering van de Zeister gemeenteraad
van 6 februari 1950 staakten echter
de stemmen over dit herstelplan (1313), doch op 6 maart werd het voorstel toch aangenomen (17-9). De gemeente zou F. 1630.- bijdragen en
voor jaarlijks onderhoud F. 200.- beschikbaar stellen. Omdat de bijdragen
van Rijk en provincie lager bleken te
zijn dan was verwacht, volgde weer
correspondentie; Van Drie wilde desnoods i.p.v. F. 400.- wel
F. 1000.-geven als zijn aandeel. Toen
alles nu finantieel was geregeld, gaf
Van Drie op 15 januari 1951 opdracht tot restauratie aan de firma
W. Adriaens te Weert, doch deze
vond de F. 4000.-als betaling onvoldoende. Zodat medio 1951 nog niets
was gedaan en de toestand van de
molen bouwvallig en kritiek begon te
worden. In deze tijd nam Van Drie
zijn zoon Hendrik in het bedrijf op.
- Wegens ongenoegen tussen de firma Adriaens en Van Drie nam laatstgenoemde in januari 1952 de firma
D. Ottevanger & Zn. uit Moerkappelle in de arm; deze firma raamde het
herstel op ca. F. 15.000.-. Weer correspondentie; o.a. blijkt de molen
niet op de Monumentenlijst te staan.
In juni 1952 zijn Van Drie en B. &
W. van Zeist in principe voor afbraak van de stelling, de kap en de
wieken. Toch werden er van locale
aannemers nog prijsopgaven voor
herstel gevraagd. Zo wilde aannemer

afb. 18 De korenmolen "'tKlompje" aan de Koppeldijk; ca. 1957.
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afb. 19 De korenmolen "'tKlompje"
als 'L;tomp'; ca. 1967 (foto
E H. Landzaat).

afb. 20 De voormalige korenmolen

"'t Klompje" wordt gesloopt;
november 1971.

B. Gaasbeek de stelling, de kap, drie
deuren herstellen en enig schilderwerk
doen voor F. 5345.-. Deze zaak werd
toen op 20 en 21 oktober 1952 in de
gemeenteraad besproken, waarna op
11 november daarna een contract
werd getekend door molenaar J. G.
van Drie en burgemeester mr. A. P.
Korthals Altes (namens de gemeente
Zeist), behelzende, dat de molen door
aannemer Gaasbeek zou worden her-

steld en het binnenwerk door Van
Drie. Deze werkzaamheden werden
einde 1952 door Gaasbeek uitgevoerd.
Maar het verval schreed voort; in
1953 bleek herstel van het muurwerk
en verder schilderwerk nodig (daar
was voordien geen geld voor
geweest). In januari 1955 neemt Van
Drie een advocaat en vraagt de gemeente om controle van de molen
door de Bouw-politie. Op verzoek
van de gemeente taxeerde in april
d.a.v. de firma Ottevanger & Zn. verder herstel op F. 9300.-. Op 23 maart
evenwel had de molenaar reeds aan
Gedeputeerde Staten van Utrecht om
een sloopvergunning gevraagd. Opnieuw correspondentie. o.a. van Gemeentewerken Zeist aan de Wethouder van Openbare Werken - ddo. 13
juni 1956 - over het feit, dat door de
strenge winter verscheidene scheuren
in de molenmuur, vnl. aan de zuidzijde, waren ontstaan. De herstelkosten
raamde men nu op F. 12.500.-. In
september stelde toen ook de gemeente aan Gedeputeerde Staten voor om
tot gedeeltelijke sloop van de molen
over te gaan; ook Van Drie verzocht
conform. De provincie besliste daarop, op 6 november van dat jaar, dat
de wieken van de molen mochten
worden afgenomen, maar moesten
worden bewaard voor een eventueel
later herstel. Bij een controle in april
1957 bleek echter, dat de wieken voor
F. 1500.- waren verkocht; vermoedelijk zijn ze aangebracht in een molen
te Waddinxveen. Nadien verdwenen
nog kap en stelling en volgde de afbraak tot ongeveer 6 meter hoogte. Deze molenstomp werd omstreeks
1965 door Van Drie verkocht aan de
melkhandelaar C. M. van Bemmel,
die het bouwsel als bergruimte gebruikte. De bouwvallige molenrest
werd op 16 april 1971 aangekocht
door de gemeente, in verband met de
bouwplannen in westelijk Zeist. In-

derdaad werd "'t Klompje" in
november/december van dat jaar
gesloopt; de laatste resten verdwenen
voorjaar 1975. Er verrees een geheel
nieuwe wijk.
Zo eindigde de ontluisterinig van deze
fraaie molen en van het omliggende

landschap (afb. 18, 19, 20, 21). De
plek waar de molen heeft gestaan is
niet meer terug te vinden; dat was namelijk ter plaatse van de huidige zgn.
hogerug-woningen, schuin tegenover
het winkelcentrum "De Clomp".

af621 De omgelegde Grift gnat dwars door de Koppeldijk; rechts op de
foto, achter de twee boompjes, stond vroeger de korenmolen; anno 1978 (foto
Hanneke Kortlandt).

Vl. De molen aan de Bergweg
De geschiedenis van de molen aan
de Bergweg is eigenlijk een voortzetting van die van de molen "De
Hoop", hiervoor besproken in
hoofdstuk IV. Na de brand in 1867
van laatstgenoemde molen voelde
molenaar Gerrit Struve er weinig
voor - evenals zijn naaste buren om op dezelfde ~ l a a t sde molen te
herbouwen. Besloten werd, op korte
afstand en iets meer de heuvel op,
waar geen gevaar voor belendende gebouwen bestond, een nieuwe molen te
zetten; daartoe werd welwillend een
stuk bosgrond afgestaan door de eigenares, de weduwe van oud-burgemeester F.N. van Bern.
Zo werd op 19 juli 1867 de eerste
steen gelegd van de korenmolen "De
Vriendschap" en op 1 november
d.a.v. ging hij al draaien. Deze molen
stond aan de Bergweg, no. 25b,
kadaster-sectie B, no. 8009. Oorspronkelijk was hij een ronde,
bakstenen, molen - een bovenkruier
met een zwichtstelling - "bijna 90
voet hoog, van onder 32 en van boven 18 voet breed, zijnde niet minder
dan 300.000 steenen tot den opbouw
gebezigd". De molenas, uit de gieterij
van de firma Van Enthoven (in Den
Haag G.), woog 6500 pond; de bouw
verliep v o o ï ~ p o e d i g ~Op
~ . de gespaard
gebleven molenbaard staan de naam
"De Vriendschap" en de letters G.S.
en "anno 1867" nog te lezen (afb.
D e ondei.geteel<ende bei@ hieiinedc zijnen
geachten begunstigers, d a t d e boiiw van zijn'
Nieuweii MOLER » d e V?.iendsclial~"\.oltooid , e n
dezelve van a f heden in werlzing is.
Op nieuw beveelt hij zich dan ook in d e
g u n s t en recomtnandatie.
ZEIST, 1 November 18G7.

G. S T R U V E .

afb. 23 Advertentie in de "Weekbode voor Zeist, ...': 4, 1867
(2 november).

afb. 22 De "baard" van de korenmolen "De Vriendschap" aan de Bergweg.
22). In de molen, op de muren van
de maalzolders, waren - zoals ook elders gewoonte was - rijmpjes geschilderd - later overgekalkt - bijvoorbeeld deze:
Van billen en malen is niets te
halen.
Maar van wegen en schrijven
kan ik molenaar blijven.
(N.B. "Billen" is het scherpen van de
groeven in de molenstenen).
Van de ingebruikneming van de
molen, per 1 november van dat jaar
dus, gaf de mulder vreugdevol bericht
in de "Weekbode voor Zeist,. .."
(afb. 23). En hoe de molen zich "in
welstand" vertoonde omstreeks 1900
ziet men op bijgaande afbeeldingen
(afb. 25, 26, 27 en 28). - Maar ook
Op D6nsdag 29 Ootober :1878,ten éón
ure, zal te Zeist, in het logement ,,DE ZIYBAN",
worden geveild en verkocht:
Nr. 1 B 3. Eene welbeklante, ronde steenen

Wind- Koorn- en Mout-molen,
mat

genaamd ,,DE TRIEEDSOlfAP,"
WONING, wijk D, Nrs. 212 en 213, Grond,

Stookhok en Schuw, benevens twee perceelen
Bouwland, alles gelegen te Zeist, aan den MacAdamweg naar "het Huis ter Heide", te zamen
groot 38 vierk. roeden, 51 vierk ellen.
De Molen beval twee Zolders geschikt voor builwerk en kali met vier koppelsteenen bemalen
worden. Een gedeelte der woning is verhuurd
' s jaars.
tol 1 Mei 1819 om j80.-

afb. 24 Advertentie in de "Weekbode voor Zeist, ... ': 15, 1878
(12 oktober).

hier bleven ongelukken niet uit; in
meergenoemde "Weekbode", 14,
1877, no. 24, staat te lezen: "Dinsdagochtend (d.w.z. 12 juni. G.) omstreeks half acht ontlastte zich boven
deze gemeente een zwaar onweder. In
den korenmolen van de wed. Struve

aan den Mac-Adamweg naar 't Huis
ter Heide ( = Bergweg. G.) sloeg de
bliksem in, welke, zonder brand te
veroorzaken, één der wieken verbrijzelde en belangrijke schade aan het
gebouw toebracht. Op het luiden der
brandklok was onze schutterij en de

De korenmolen "De Vriendschap': gezien van de Van Reenenweg;
ca. 1900. Links achter de molen ligt de oude begraafplaats (foto Rijksdienst
voor de Monumentenzorg te Zeist).

gj3.25

afb. 26 De korenmolen "De Vriendschap': gezien van de Van Reenenweg;
ca. 1900. Rechts de begraafplaats.

brandweer met hun drie spuiten spoedig ter plaatse aanwezig; gelukkig
konden allen dadelijk huiswaarts keren".
Er is, zo men ziet, sprake van de
weduwe Struve. Terecht; op 5 september 1872 namelijk was molenaar
Struve te Zeist overleden, waarna
diens zoon Gijsbertus Struve, geboren
in 1851, molenaar was geworden.

Kort na het ongeluk, in juni 1877,
huwde Gijsbertus met Maria van Tellingen; maar het volgend jaar werd
niettemin de molen
Op
een veiling op 29 oktober 1878 werd
de koren- en mout-molen gekocht
door W. Z. Deetman voor F.
11.565.-; het perceel - bouwland, erf
en opstallen - bedroeg 38 aren en 26
centiaren (afb. 24). Deetman had

afb. 27 De korenmolen "De Vriendschap': gezien vanaf de Bergweg; ca. 1900.
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afb. 28 De korenmolen " D e Vriendschap': bij de hoek Bergweg (links)- Van
Reenenweg (rechts); ca. 1910.
twee arbeiders in dienst (in 1889 waren dat Gerrit Schuurman en W. S.
du Pree) en werkte met vier koppels
m a a l ~ t e n e n ~Van
~ . januari 1891 tot
medio augustus 1892 werkte er als
knecht Petrus Johannes Franciscus
Berkestijn (geboren te Zuylen op 25
maart 1850)
Maar, op 14 september 1892 verkocht de toenmalige molenaar Steven
Jan Deefman dit alles - namelijk: de
molen, met woning, erf, tuingrond,
berg en bouwland, gelegen te Zeist
aan de Mac-Adamweg naar het Huis
ter Heide, tezamen groot 38 aren 57
centiaren - weer voor F. 12.050.-.
Deze molenaar was te Doorn geboren
op 15 november 1867; vandaar kwam
hij in mei 1891 naar Zeist, doch in
1892 keerde hij reeds naar Doorn terug.
De nieuwe eigenaar/molenaar heette Willem van den Born, maar al vrij
spoedig, te weten op 25 mei 1896,
verkocht deze de molen c.a. voor F.
12.000.- aan Johan Willem Diederik
Ernst Lodewijk de Monté verloren te
Zeist.". Molenaar werd toen Hendrik
Dirk Schuurman, daarvoor - zo wij

zagen - molenaar op "'t Klompje".
In juni 1902 is de molenaarswoning
aan de Bergweg gebouwd; ook deze is
afgebroken in 1981".

afb. 29 't Restant van de korenmolen "De Vriendschap"; anno 1927.

Op 1 september 1922 kocht zoon
Hendrik Schuurman de molen c.a.
(toen samen 23 aren) voor F.
12.500.-van de heer De Monté verloren en werd er molenaar. Hij was in
1895 geboren op "'t Klompje" en
stierf in 1957. - Wegens de ernstige
windbelemmering door toenemende
bebouwing èn omdat de wieken aan
een kostbaar herstel toe waren, werden omstreeks 1927 kap en wieken en de stelling - verwijderd; sedertdien bedroeg de hoogte van de molenstomp van begane grond tot kruiring ongeveer 20 meter (afb. 29). Uit
die tijd - de foto stond in "Utrecht
in Woord en Beeld" van 17 juni 1927
- dateert ook het versje, dat hier
wordt overgenomen:
Een vredig, Hollandsch landschap
Daar hoort een molen bij.
Een molen met vier wieken,
En koeien in de wei!

Juist nu aan
het voorjaar
denken.
Het is nu de tijd voor het
strooien van
landbouwkalk, Thomas
slakkenmeel en Thomas
kali. Voor het gazon en
moestuin. Laat UW
gazonmaaier nazien en
slijpen.

Zo stond weleer een molen
Als sieraad van ons Zeist.
Maar zie, wat vreemd gevaarte
Nu op den Bergweg rijst!
Dat onding is "De Vriendschap",
Juist 60 jaren oud
Al 't mooie is verdwenen,
Hij staat daar kaal en koud.
Nu moet de motor malen
De tarwe en de weit.
Voor drijfkracht zorgt nu de olie:
Dat is de nieuwe tijd!
In 1934 stierf op de molen Hendrik
Dirk Schuurman. In deze periode,
wel vijftig jaren lang, werkte op en
voor "De Vriendschap" als molenaarsknecht de reeds genoemde Willem du Pree; hoewel hij lezen noch
schrijven kon mankeerde er nooit een
cent als hij de ontvangsten verrekende met de mulder.

Alle voeding en benodigdheden voor UW:

HUISDIEREN
EN

TUIN

SCHUURMAN ,de Molen"
Bergweg 25

- Zeist - Tel. 12625

OOK GEOPEND VRIJDAGAVOND EN
ZATERDAGMORGEN TOT 12 UUR.

Voor
hengelsportartikelen
SCHUURMAN
de Molen

Bergweg 25
Tel. 12625
Zeist

afb. 30 Advertenties in de "Nieuwe Zeister Courant", 197511980.
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Inderdaad kwamen na 1927 in de
molenromp - deels als pakhuis ingericht - eerst één, later meer electromotoren en ook een hamermolen (die
vijfmaal zoveel presteerde als voorheen de molenstenen). Tijdens de
Tweede Wereldoorlog kon de molen
doorwerken, ook voor particulieren;
er werden soms wel 800 zakken tarwe
per week gemalen, dag en nacht
doorwerkend.
Op 22 juli 1960 ging de molen over
aan Hendriks's zoon Evert Schuurman, geboren op "De Vriendschap"
in 1925, die nog steeds het bedrijf
leidt. Maar steeds meer werd het
meelmalen voor de bakkers vervangen door het mengen van veevoeder
en andere zaken; met de fouragehan-

del in hooi, stro en turfmolm erbij
werden wel zo'n honderd artikelen
geleverd en wel 25 verschillende veevoeders gemengd en gemalen. Op de
zes zolders stonden vele mengketels,
koekenbrekers, transportschroeven,
enz. De nieuwe tijd, het moderne bedrijf, werd weerspiegeld in de advertenties (afb. 30).
Begin 1981 deed het gerucht de
ronde, dat het molenrestant zou worden afgebroken en de firma elders aan de Van Reenenweg - het bedrijf
zou voortzetten en overschakelen op
de verkoop van o.a. vele andere artikelen. Dit gerucht bleek juist te zijn;
in mei werd de nieuwe zaak geopend.
De molen wisselde van eigenaar en
kwam aan het Zeister Bouwbedrijf.

afb. 31 De voormalige korenmolen "'De Vriendschap" aan de Bergweg wordt
gesloopt; 4 juni 1981 (foto W. Vlietstra).

Welk bedrijf van de gemeente Zeist een
bouwvergunning kreeg voor de bouw
van winkels en kantoorruimte, waarvan het winkeloppervlak een kleine
1000 m2 zal beslaan terwijl er ook een

parkeerkelder bij zal komen. In juni
d.a.v. werd de molenstomp gesloopt
(afb. 31)
En zo is dan de laatste Zeister molen verleden tijd geworden!

VII. De molen bij de Grift
Hoewel het ditmaal geen windmolen betreft doch een zogenaamde
rosmolen, dient deze molen m.i. ook
behandeld te worden in de geschiedschrijving van de Zeister molens.
De molen waar het om gaat was
een oliemolen, welke door een - in
een cirkel lopend - paard in beweging werd gebracht. Daar er geen afbeelding van "onze" rosmolen
bestaat wordt ter verduidelijking van
het vorenstaande hierbij een reproductie opgenomen van het interieur
van zo'n molen, zoals te zien is in het
Openluchtmuseum te Arnhem (afb.
32). De molen stond aan de Eng, nabij het huis "De Grote Koppel", een
lijmfabriek en een leerlooierij, d.w.z.
niet aan de Zeister Grift, maar ten
noorden van de lijmfabriek en bij de
Koppelweg; later kadastraal aangeduid als Sectie G, no. 88 en 88bis, tezamen groot 29 roeden en 60 ellen
(afb. 33).

Het bouwjaar van de molen is mij
niet bekend. In een koopacte van
1773, de lijmfabriek betreffende, is
nog geen sprake van de molen en ook
in een acte van 1778 - waarbij grond
wordt verkocht naast het lijmfabriekperceel aan Barent Christiaen van
Calker - staat geen molen vermeld.
Evenmin in een verkoopacte uit 1791,
meldend, dat P. C. van Calker het
huis "De Klomp" bij de Koppelsluis
koopt van mevrouw Maria Sophia
Schellinger. Doch in 1800 was de molen er wel (zie p. 22) en in een transportacte van 1802 wordt meegedeeld,
dat op 7 juli van dat jaar Johannes
van Calker een stuk bouwland kocht
in de Goor, aan de Goorsteeg ( =
Koppelweg. G) dicht bij de oliemolen.
Op 26 oktober 1807 (officiële registratie op 15 februari 1808) verkopen de executeurs van de boedel van
wijlen Johannes van Calker, oliesla-

afb. 32 Voorbeeld van een ros-oliemolen (de molen van Zieuwent, gem. Lichtenvoorde; nu in het Ned. Openluchtmuseum te Arnhem).

drijfsleven - vermeld: 'l.. . l oliemolen, staat
Bij de vaststelling van het testament van Johannes van Laer, Heer
van Zeist, van februari 1817 worden
molen en inventaris uitvoerig beschreven (de Heer van Zeist was toen kennelijk eigenaar van de rosmolen!).
Uit de beschrijving blijkt, dat er op
allerlei personen vorderingen bestonden wegens geleverde olie en koeken
tot een totaalbedrag van F. 5309.7.8.
plus nog F. 1589.10.-. aan dubieuze
posten. De raapkoeken kostten toen
afb. 33 Schets van het oliemolenF. 7.- per 100 stuks, een last ( = ca.
perceel nabij de Grift, op de Ka2000 kg.) oliezaad kostte F. 450.-,
dastrale Minuutkaart van Zeist (sectie terwijl voor een aam (ca. l M hl.) olie
G), opgemeten door A. Slits; anno 1832. F. 80.- moest worden betaald. Aan
voorraden in de molen was een waarI Koppeldijk
de aanwezig voor ongeveer F.
2 de Grift
15.214.3 't Klompje en de Sluis
Wat er - afgezien van de voorra4 Oliemolen (88 en 88bis)
den olie e.d. - bij zo'n bedrijf kwam
5 Sloten
kijken is niet mis. In genoemd testager te Zeist, "een hechte, sedert weiment valt o.a. het volgende te lezen:
"Vijftig olytonnen, twee ijzere pannige jaren geheel nieuw opgetimmernen, vier kopere olybakken, twee
de, oliemolen met toebehooren met
houte olymaten, twee honderd zoo
huis en twee morgen land, geleegen
onder Zeist in de Goor bij de Koppel, slag- als losbeitels, twee turfmanden,
...". Dit alles werd gekocht door Jo- een half schepel, een half mud, en
hannes' broer, Jacob van Calker voor een schepel, eenig touwwerk, twee
handbezems, twee zaadschoppen, eeF. 5200.-52.Maar de molen floreerde
niet, want in de "Tabel van den Staat nige stukken gewigt, zeven blikke
lampen, twee ijzere doofpotten, vier
der Fabrieken in de gemeente van
kopere zaadmaten, een ijzere koeZeyst" (Oud-archief van Zeist, no.
voet, twee tangen, een pook, drie ij297) wordt ca. 1810 geschreven, dat
zere hamers, drie houte dito, een
er weinig is te doen omdat het te mapaar krabbers, een zaadzeef, schop,
len zaad duur gekocht moet worden,
griep, ladder, en verder eenige romterwijl de geproduceerde olie goedmeling, te zamen op één honderd
koop in prijs is. Men werkte met verlies en liet de molen daarom een paar
vijftig guldens.
"Circa zestien duizend turven, op
maanden stil staan. Molenaar was
toen reeds Herrnanus Wuerman, die
tachtig guldens.
"Vijf werkpaarden, o p zeshonderd
werd bijgestaan door twee knechts
(die als loon 12 à 14 stuivers per dag
guldens.
"Vijf zeelten, tuigen, hoofdstellen,
ontvingen). De waarde van de proeen haverkist, snijbank, twee hooiductie beliep ongeveer F. 250.- per
vorken, schop en eenige stalbezems,
maand. In 1815 wordt dan ook - bij
een gehouden enquête in alle Utrecht- op vijf guldens..
"Circa zes duizend ponden hooi, op
se gemeenten, o.m. omtrent het be-

elf guldens en duizend ponden, makende zes en zestig guldens.
"Circa drie mudden haver, op vijf
guldens het mud, makende vijftien
guldens. "
Deze - en andere - prijzen werde
vastgesteld "onder raadgeving van
Hermanus Wuerman, olyslager,
woonende te Z e y ~ t " ~-~De
. oliemolen, met inventaris, werd in dat jaar
verkocht voor F. 2825.- aan Everard
Cornelis Schröder; ons reeds bekend
als de eigenaar van de korenmolen
aan de Molensteeg.
Een volgend houvast biedt de
testament-omschrijving uit 1825,
luidend5? "een ros oly-molen, gemerkt no. 179, met deszelfs voor- en
naslag, kantsteenen, stampers en verder toe- en aanbehoren, molenaarswoning, zaadzolders, drie olybakken,
koekenhok, stalling en bergschuur,
mitsgaders een stuk warmoesiers- en
boomgaardland, alles staande en geleegen onder de Gemeente van Zeyst,
strekkende van het weiland van den
Heer van de Poll tot aan de sloot van
de Lijmmakerij .,., belend ten oosten
de sloot van het weiland bij dezelve
Lijmmakerij en ten westen het land
van den Heer van de Poll ..." . Er
staat verder een post, vermeldend,
dat in die tijd Salomon Zierikzee,
"olyslager", in de molen een kamer
in gebruik had en daarvoor nog 80
weken huur, namelijk F. 40.-, moest
betalen. Blijkbaar waren er ook toen

afb. 34 De handtekeningen van Jacob
van Calker (1812) en S. Zirkzee (1822).
twee mannen werkzaam, want in
1821 wordt ook Hendrik van de Poll,
woonachtig te Zeist, als olieslager genoemd. Of was hij opgevolgd door
collega Z i r k ~ e e ? ~ ~ .
Wanneer verdween deze rosmolen
van het toneel? In een koopacte van
1828 treedt als getuige op de hiervoor
genoemde Wuerman, koopman in
leer'; hij is dus geen olieslager meer.
En H. van de Poll heeft in 1833 in de
Burgerlijke Stand van Zeist als beroep: houtzaagmolenaar. Enkele jaren later hebben we zekerheid, want
in een acte van 27 maart 1836, handelend over de lijmfabriek, is sprake
van "den geslechten Oliemolen". Uit
het kadaster blijkt, dat in dat jaar
Schröder de percelen G no. 88 en
88bis c.a. heeft verkocht aan Gijsbert
Kroonenburg te Neerlangbroek, met
daarbij de aantekening:
"afgebroken".

Tot besluit
Volledigheidshalve, hoewel vallende
buiten het ware "molenv-bestek van
deze publicatie, moge de "stoomkorenmolen" niet ongenoemd blijven. Een kadastrale kaart van Zeist
van ca. 1880 toont ons namelijk aan
de Odijkerweg, dicht bij de Driebergseweg, een gebouw, geen molen,
waarbij aangegeven staat "stoomkorenmolen". Die blijkt "De Breul"
te heten; naar het terrein waarop hij
stond en waarop oudtijds huize "De
kleine Breul" had gestaan. In 1891
was van deze "koornmolen en lijnkoekenfabriek" G. van den Brink eigenaar, werkend met twee ketels en drie
koppels stenen en met vier arbeiders
(o.a. Willem van der Waa). In 1896
was J. Timmer de eigenaar. Blijkens
de "Weekbode voor Zeist.. ." werd
de stoom-korenmolen op 15 maart
1899 verkocht. In 1901 was eigenaar
A . van de Berg, die er met een
gasmotor werkte; doch in 1906 was

dit bedrijf verdwenen43.
Op een kaart uit 1918 zien wij aan
de vaart naar huize "Rijnwijk",
dicht bij de plek waar die de spoorlijn kruist en iets ten oosten van de
boerderij "Koeburg", vermeld "molen en zagerij". Een echte molen
heeft daar echter nooit gestaan en
momenteel staat er niets; verder is
mij over deze "industrie" niets bekend.
Dit overzicht van de Zeister molenhistorie moge besloten worden met de
wijze raad, te vinden bij de afbeelding van een windmolen in de uitgave
van H. van den Berg's "Verzameling
van uitgekorene Zin-spreuken ..."
(1743):
De vadze ledigheid kan niemant
vrugten geven;
Uit arbeid spruit gewin, beweging doet elk leven.

Noten
Hoofdstuk I
1. Uitgebreide, algemene, literatuur-opgaven treft men aan in de jaarboekjes en de
kwartaalbladen "Molennieuws" van de vereniging tot behoud van molens in Nederland "De Hollandsche Molen".
P. Kluyver: "Utrechts Molenboek". Utrecht. 1956 (de bijgevoegde kaart is t.a.v.
Zeist onjuist).
B. Belonje e.a.: "Molenboek provincie Utrecht". Utrecht. 1972 (hierin wordt Zeist
niet genoemd).
W. A. G. Perks: "Zes eeuwen molens in Utrecht". Utrecht. 1974 (gaat over de
stad Utrecht).
H. A. Visser: "Molens in Utrecht in oude ansichten". Zaltbommel. 1980.
Anomiem: "De molen "De Hoop". Weekbode voor Zeist, ..., no. 40, 5/10 1867.
Id.: "Het voortbestaan van onzen eenigsten windmolen bedreigd". Zeister Crt.,
23/5 1936.
Id.: "De Zeister molen". Zeister Crt., 4/7 1936.
Id.: "De molen aan den Koppeldij k". Zeister Crt., 19/8 1936.
Id.: "De laatste Zeister molen loopt gevaar". Zeister Nwbl., 5/8 1949.
Id.: "Molen aan de Koppelweg zal worden gerestaureerd". Zeister Nwbl., 5/2
1950.
Id.: "Zal de windmolen aan de Koppelweg toch nog worden gerestaureerd ?".
Zeister Nieuwsbode, 12/10 1951.
Id.: "Zeister koren-windmolen met afbraak bedreigd7'. Utrechts Nwbl., 11/3 1952.
Id.: "Ruim honderd jaar Schuurman in Zeist". Nieuwe Zeister Crt., 18/6 1954.
Id.: "Honderdjarige op de Bergweg staat al 40 jaar zonder hoed in de wind".
Nieuwe Zeister Crt., 1/3 1967.
Id.: "Honderd jaar molen "De Vriendschap" aan de Bergweg". Zeister Nieuwsbode, 24/8 1967.
Id.: "Molen aan Koppeldijk gesloopt". Nieuwe Zeister Crt., 19/11 1971.
K. W. Galis: "Zeister molens". Bulletin van de Van de Poll-stichting, 1, 1971.
Id.: "De molen aan de Koppeldijk". De Kroost, november 1971.
J. Van Gennip: "Het recht van windvang". Juridisch studentenblad Ars Aequi,
12, 1963, no. 4.
G. J . Honig: "Het windrecht." Jaarboekje van "De Hollandsche Molen". 19231926, p. 94-97.
C. Jensen: "Laatste Zeister molen wijkt voor winkelcomplex." Utrechts
Nwbl./Nieuwe Zeister Crt., 8/5 1981.
F. van Rijckevorsel: "De molenaar en het windrecht." De Molenaar, 1/3, 15/3, 22/3,
29/3 en 26/4 1933.
A. C. M. Beijaars: "Windbelemmering rond windmolens". Amsterdam. 1979.
H . Brood: "Weesp rond de verlening van het stadsrecht". Tussen Vecht en Eem,
9,1979; waarin op p. 44 o.m. dat hertog Albrecht van Holland in 1393 aan Weesp per
Windbrief het windrecht verkocht.
P. Nijhoff: "Terugblik op een verdwenen molen". Uit in de provincie Utrecht, 3,
1975, no. 13.
L. Visser: "De Zeister Molens". Utrechts Nwbl., 3/9 1976.
Id.: "Molen in rook vervlogen". Utrechts Nwbl., 10/9 en 16/9 1976.
Id.: "September 1877. Treurig ongeval bij korenmolen". Utrechts Nwbl., 23/9 1976.
2. W. van Iterson: "De stad Rhenen". Assen. 1960, p. 218.
3. R. A. U. Raad van Staten, res. 14/7 1686.
4. W. van Iterson: O.C., p. 217. En M. S. F. Kemp: "Houten in de 16e eeuw; ..."
Tussen Rijn en Lek, 12, 1978, no. 2.
5. A. Bicker Caarten: "De molen in ons volksleven". Leiden. 1958, p. 18.

Hoofdstuk I1
6. Over deze "groote oorlogh" (volgens de Zeistenaren) zie men o.a. de "Bronnen
voor de geschiedenis van Zeist" (hierna afgekort als "Bronnen"), 11, p. 26.
7. Bronnen, 11, p. 167/168.
8. Zie bijv. Bronnen, 11, p. 6, 90/91, 120/121, 339 en 111, p. 7, 59, 115 en RAU,
rechterlijke archieven Zeist, no. 1260, 1261, 1912.
9. Jacob Willemsz. wordt vermeld in 1556 en later, maar in 1580 is hij al overleden.
Jan Laurensz, was omstreeks 1617 gerechtsbode van Zeist en ook Cornelis Jansz.
wordt in 1630 en 1648 als zodanig genoemd. Bovendien staat laatstgenoemde van
1637 t/m 1641 als schepen te boek. Hij was kennelijk bemiddeld want in 1635
leende hij geld uit en ca. 1650 had hij de grove tienden van Zeist gepacht. In 1655
tekent Cornelis nog als subst. schout. (Bronnen 11, p. 85, 94, 124, 168, enz.)
10. H. J. van Eekeren en P. Kuijper: "De Oude Kerk te Zeist", IV, 1978, p. 374/375.
11. Bronnen, I, p. 58, 82, 83, 104, 181, 185, 189, 191, 192, 193, 213, 222.
12. Was de "Gelderse invasie" van 1420 en 1421 de oorzaak van dit alles? In beide jaren is er sprake van plundering en brandstichten in Zeist, Amerongen, Doorn en
elders (Bronnen, I. p. 492/493).
Hoofdstuk I11
13. Bronnen, I, p. 264/265 en 497.
14. Bronnen, I. p. 309/310. - Reeds circa 1400 waren Van Zuilens heer van de (latere
ridderhofstad) Blikkenburg. In 1459 kreeg Jacob van Zuilen het in leen van de
Utrechtse bisschop. In 1443 en 1463 wordt Gerrit van Zuilen van Blikkenborg
"doerwaerder" van de bisschop genoemd en in 1473 schout van Zeist is; terwijl
Jacob in 1483, 1486, 1487 en 1489 schout van Zeist is. - zie ook J . R. Clifford
Kocq van Breugel e.a.: "Kastelenboek provincie Utrecht". Utrecht. 1948, p.
16/17.
15. Bronnen, I, p. 467/468.
16. Bronnen, 11, p. 8, 93, 125 en p. 104.
17. Bronnen, 11, p. 212.
18. Rijksarchief Utrecht, archief van de Staten (?), fol. 39 vlg.
19. Gemeente-archief Utrecht, Bewaarde Archieven, 11, no. 1852.
20. Het Oud-archief van de gemeente Zeist bevat o.a. kohieren - van 1698 - over
haardstedegeld, familiegeld, logiesgeld, belasting o p het gemaal, enz.
21. Notulen van de Kerkeraad en Oude Burgerlijke Stand van Zeyst, in Rijksarchief
Utrecht, Oude Burg. Stand, no. 621a, 623".
22. Rijksarchief Utrecht, archief van de Staten, no. 731.
23. Archief Van de Poll-stichting Zeist, ...
24. E. van Alphen AZ.: "Van Alpen". Gens Nostra, 15, 1960, p. 82 en 19, 1964, p.
1-12, 33-40, 116-127. Van Alpens waren o.a. molenaar te Lunteren (Walderveense
molen), Scherpenzeel, Abcoude, Kortenhoef, Achttienhoven, Westbroek, Eemnesbuitendijks, Renswoude, Blaricum, Utrecht, De Meern, Haarzuilen, Montfoort,
Woerden, etc. Hendrik Jansz. van Alpen wordt in de Gens Nostra-artikelen slechts
even genoemd (19, 1964, p. 120); de Zeister episode van deze Van Alpen was de
auteur blijkbaar niet bekend. - Zie ook W. A. G. Perks: "Zes eeuwen molens in
Utrecht". Utrecht. 1974, p. 73, 75, 146, 151, 176. G. S. Koeman - Poel: "De molens van Blaricum". Tussen Vecht en Eem, 5, 1975, p. 47/48. Idem: "Eemnes en
zijn molens." Tussen Vecht en Eem, 6, 1976, p. 106. Sj. Laansma: "Het liefelijk
Renswoude". 1979, p. 9.
25. Lidmaten Register der Geref. Kerk te Zeist, 1681-1783.
26 De gegevens daarvoor zijn ontleend aan het Oud-archief van de gemeente Zeist;
het Lidmaten Register der Geref. Kerk te Zeist; fiches van acten in het Rijksarchief Utrecht (recht. archief Zeist no. 1261); Notulen en jaarrekeningen van de
Kerkeraad der Geref. Kerk te Zeist, 1728-1805; Anoniem: "Maurikken in Zeist",
De Maurikkroniek, familieblad ..., 6, 1972/1973, no. 1, p. 9-13; J. W. H. Meyer:

27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.

"Uit de geschiedenis van de Biltse molens en hun molenaars". Biltse en Bilthovense Courant, 1977, diverse artikelen; Idem: "De kerk, de school en de koster die de
meester was" (in De Bilt). Utrecht. 1980, p. 21; P. H. Damsté: "Oostbroek en De
Bilt C.S.". Zutphen. 1978, p. 98 en noot 221.
Zie pag. 54 en 55.
K. W. Galis: "De boerderij "De Preekstoel" ". Bulletin van de Van de Pollstichting, 2, 1972, p. 26/27.
Lidmaten Register der Geref. Kerk te Zeist, 1681-1783.
In 1779 kochten Klaas Oostrum en Dirk van Amerongen de Utrechtse molen "De
Meiboom", in 1744 gebouwd op het Paardenveld. In 1785 kocht Van Amerongen
1/5 van de halve molen erbij van een dochter van Klaas Oostrum, maar in 1793
kocht Oostrum dit gedeelte weer terug. En in 1798 kocht hij zelfs de halve molen
van Van Amerongen.- Zie W. A. G. Perks: "Zes eeuwen molens in Utrecht".
Utrecht. 1974, p. 170.
Medegedeeld door de heer G. J. C. A. Smilda te Utrecht, waarvoor mijn vriendelijke dank.
B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis: "Journaal der reize van den agent van Nationale
Oeconomie der Bataafsche Republiek in 1800". Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, 19, 1860, p. 130.
Indemniteitsacten wegens Zeist, in Oud-archief van de gemeente Zeist. In Renswoude waren tussen ca. 1677 en 1762 drie molenaars Veenendaal werkzaam (zie
Sj. Laansma). In 1747 vertrekt Jan Aardse Veenendaal voor vier jaar als molenaarsmeesterknecht naar Curaçao (zie G. H. Keunen: "De molen te Laren". Tussen Vecht en Eem, 10, 1980, p. 77). En Cornelis Veenendaal, geboren te Wijk bij
Duurstede in 1772, kwam in 1795 vandaar naar Zeist; hij was gehuwd met Maria
Cornelia Vermeden, geboren in Utrecht ook in 1772, en wordt in 1829 als schildersknecht vermeld.
M. Mourot: "Gezigten van Buitenplaatsen en Gebouwen gelegen tusschen de Stad
Utrecht en de Grebbe, ...". Utrecht. 1829.
Hierover werd o.a. gecorrespondeerd met de heer R. van Altena te Amsterdam/
Kalmthout in 1973 en 1978. Zie ook Sj. Laansma: "Het liefelijke Renswoude".
1979, p. 10; A. Blauw: "Wetenswaardigheden over molens in Loosdrecht en omgeving" in kwartaalblad van de Historische Kring Loosdrecht, 7, 1980, p. 107 en
W. A. G. Perks: "Zes eeuwen molens in Utrecht". Utrecht. 1974, p. 105, waar
wij lezen dat circa 1725 een Jan van Altena molenaar was op de houtzaagmolen
"De Oude Keyser" aan de Vaartse Rijn te Westraven bij Utrecht. - Hier volgt
een fragment-stamboom: zie pag. 56 en 57.
In "Memorie of gedetailleerde omschrijving eener vrijwillige en aanzienlijke veiling
van Vaste Goederen, gelegen onder de gemeente van Zeyst, ..." (in het archief van
de Van de Poll-stichting).
Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant A. 1836, no. 86 (18 juli). Medegedeeld
door de heer G. J. C. A. Smilda te Utrecht, waarvoor mijn vriendelijke dank.
Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant A. 1845, no. 57 (12 mei). Ook hierop
attendeerde de heer Smilda mij.

Hoofdstuk IV
38. Weekbode voor Zeist, ..., 1, 1864 (2 juli).
39. Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant A 1856, no. 101 (28 april).
40. Jan Dirk Struve, gehuwd met Adriana van Dijk, kreeg oa. als zoons Dirk Struve
(geboren Leusden 13/12 1819, gehuwd Zeist 3/8 1849 met Helena Catharina de
Meyere) en Gerrit Struve (geboren Leusden 25/2 1822, overleden Zeist 5/9 1872,
gehuwd met Trijntje Dunk, geboren Bunschoten 29/9 1827, overleden Zeist 30/11
1904). Gerrit kreeg o.a. als zoons Jan Dirk S. (geboren Zeist 3/12 1847), Simon S.
(geboren Zeist 1/2 1852, overleden Zeist 26/5 1864), Gijsbertus S. (geboren
Utrecht 12/7 1851, overleden + 1924, gehuwd 1) te Zeist op 23/8 1877 met Maria

van Tellingen, geboren Zeist 14/3 1849, overleden Zeist 18/2 1903 en 2) op 24/11
1904 met Jansje van Tellingen, geboren Zeist 5/10 1865, overleden'zeist 27/3
1952).
Hoofdstuk V
41. Weekbode voor Zeist, ..., 14, 1877 (4 september).
42. Over deze Gerrit lezen wij in een artikel van E. J. Kuiper-van Galen: "Zo ging het
in Loosdrecht in de 19de eeuw" (uitgave van de Historische Kring Loosdrecht, 4,
1977; p. 103): "Soms bracht Gijs ( = Gijsbert Bos, geb. Loosdrecht 1871. C.) een
half mud rogge naar de molen van G. Schuurman, waai voordien een zekere Altena molenaar was geweest". - De Bilt; in 1925 wordt Abraham Lodewijk Schuurman eigenaar van de molen "Het Gemeenbelang" aan de Hessenweg/Looidijk. Maartensdijk (Groenekan); waar op de molen "Geesina" ca. 1950 Abraham Lodewijk Schuurman en ca. 1970 G. Schuurman molenaar was. - Westbroek; waar korenmolen "De Kraai" al sinds 1880 eigendom is van de familie Schuurman. Loenen; waar korenmolen "De Hoop" ca. 1955 eigendom was van firma P.
Schuurman & Zn (ca. 1970 van de gemeente Loenen). - Vreeland; waar korenmolen "De Ruiter" eigendom is van firma P. Schuurman & Zn. - Doorn; waar ca.
1885 de korenmolen tegenover Hydepark eigendom was van ? Schuurman.
Hier volgen wat aantekeningen over de familie Schuurman: zie pag. 58.
43. "Verslag over den Toestand der gemeente Zeist over het jaar 1891". Zeist. 1892,
p. 74. Idem over de jaren 1896, 1901 en 1906. Daarna niet meer verschenen.
44. Weekbode voor Zeist, ..., 41, 1904 (25 mei).
45. Enkele notities over de familie Van Drie. Molenaar Jan Gerard v. D., geboren
Putten 29/8 1866, naar Utrecht vertrokken in 1935, gehuwd 1) met Gijsje van den
Bos, geboren Ermelo 21/1 1864, overleden Zeist 1/3 1920 (uit dit huwelijk o.a. een
zoon Hendrik) en in 1925 met 2) Geertrui van der Pols, geboren Puttershoek 2/4
1867, overleden Zeist 30/12 1934. Een broer van Jan Gerard was Rijk v. D., ook
molenaar, geboren Putten 30/10 1874, naar Meerkerk vertrokken in 1904, gehuwd
met Dirkje de Kiefte, geboren Meerkerk 8/2 1866, overleden ?. Hun zoon (?) was
Gerardus Johannes v. D., molenaar, geboren Putten 19/3 1901, kwam in 1921
naar Zeist maar keerde in 1922 naar Putten terug.
46. "Openbare Verkooping van ... a) de hofstede "De blauwe Schorteldoek", ... op
dinsdag 11 Juli 1922,
47. "Derde Jaarboekje van De Hollandsche Molen, 1935-1942", p. 42 en 115.
...'j.

Hoofdstuk V1
48. Weekbode voor Zeist, ..., 4, 1867 (5 oktober).
49. Zie noot 40; een zoon van molenaar Gijsbertus, Gerrit (Geurt), geboren te Zeist
o p 5/2 1887, legde op 15 juli 1894 de eerste steen voor zes huisjes aan de Jagerlaan (o.a. nummer 59)
50. Molenaar W. van den Born, geboren te Huizen (N.H.) o p 13/11 1844 huwde 1)
Wijgertje Vos en 2) omstreeks 1890 Neeltje van Altena, geboren te Aalsmeer o p
2/1 1860. Zij kwamen uit Loosdrecht (waar Van den Born korenmolenaar was van
1885 tot 1891) naar Zeist in juni 1891, naar de Bergweg. Het gehele gezin - er waren enige kinderen geboren - werd evenwel "uitgeboekt" per 3 mei 1897 wegens
vertrek naar Schagen, waar Van den Born o p 22 april voor F. 5431.- de korenmolen aan de Loeterdijk had gekocht (Westfriese Families, 17, 1976, p. 39). Omstreeks 1915 kocht hij de molen "De Hoop" te Waddinxveen.
51. In "Huis Verloren", het filiaal van het Westfries Museum te Hoorn, bevindt zich
een zilveren troffel, klein formaat, in etui, met het wapen De Monté verloren,
waarmee Johan Philip de Monté verloren (geboren Zeist 24/6 1901, overleden
Zeist 8/4 1974) de eerste steen van het molenaarshuis aan de Bergweg te Zeist in
1902 heeft gelegd. Deze steen is in juni 1981 door de heer E. Schuurman aan de
Van de Poll-stichting geschonken.

Hoofdstuk V11
52. Rijksarchief Utrecht, rechterl. archieven Zeist, no. 1261. - Enkele genealogische
gegevens Van Calker, een familie, die zich al spoedig na de komst van de Evangelische Broedergemeente te Zeist (1745) ook aldaar vestigde: zie pag. 59.
53. J. G. M. Boon e.a.: "De Utrechtse gemeenten in 1815...". Utrecht. 1976, p. 134.
54. H. Wuerman, geboren in 1768, was lid van de Evangelische Broedergemeente en in
ieder geval reeds in 1810 in Zeist woonachtig. Hij was gehuwd met Magdalena van
Calker, een nicht van B. C. van Calker; eerst vermeld als zadelmaker, later als
olieslager en nog later als handelaar in leer.
55. Testament van Jacob van Laer van 13 oktober 1825, art. 24 (archief Van de Pollstichting, Zeist).
56. S. Zirkzee, geboren Gouda 11/6 1798, overleden Zeist 11/8 1879, kwam in 1824
uit Utrecht naar Zeist, om er te trouwen op 13/3 met Sybilla Alida van den Born,
geboren Amsterdam 14/4 1794, overleden Zeist 25/10 1870; zij was Roomskatholiek. In 1836 werd Salomon lid van de Afgescheiden Gemeente van- Zeist (zie
C. Smits: "De Afscheiding van 1834". Dordrecht. 1980; dl. 4, p. 167). Genoemd
echtpaar had als kinderen: Jan, geboren Utrecht in 1822, Abram, geboren Zeist in
1826, Helena Maria, geboren Zeist 29/1 1829 en later gehuwd met F. Carrée, Arie,
geboren Zeist 15/10 1833, Abraham, geboren Zeist 20/7 1838 en overleden Zeist
15/12 1863. - H. van de Poll werd geboren Amsterdam (?) in 1793 en overleed
Zeist vóór 1850, gehuwd met Susanna Cornelia Hooft, geboren Amsterdam 6/8
1793, overleden Zeist 16/4 1862.

Jasper Thonis van Maurik
d. Meurik 28/3 1662; o . Houten ca. 171
X

Baatje Gijsbertse
d. ?
; o . Z. 1720
molenarin te Z.

1 I
Cijsbert
molenaar te Z.. Kortenhoef en
na 1731 te Werkhoven;
verkoopt april 1729 Kortenhoefse molen
aan Rijck van Alpen;
7/4 1732 lidmaat Cer. Kerk te Werkhoven
X

Ariaantje Cornelisse
7/4 1732 lidmaat Ger. Kerk te Werkhoven

I '
Jasper
d. Korienhoef ca. 1729; o. De Bilt vóor 1787
molenaar te Z. 1756/64 en De Bilt 1763/94
4/6 1754 lidmaat Ger. Kerk te Werkhoven
X

Berendina de Heus
g. Wijk bij Duurstede(?); o . na 1794

Arrijaantje

Cijsbertus
d . Z. 29/4 1759

Pieter
d . Werkhoven 4/2 1731; o. ?
inoleiiaar De Bilt 1755/63 en 1770/71;
verkoopt in 1763 de Biltse iiiolen aan Jasper;
diens wed. vcrkoopl de rrioleii in 1794
l6/9 1752 lidmaat Ger. Kerk te Werkhoven
2) Willemina de Waal
I) Adriaanije v. Maurik
o . Z. . . J 3 1753

-

o . Z.

.../5 1754

d. Z. 29/5
1755

Arrijaantje
d. Z. 23/6 1756

Marritje
d . Z. 20/10 1758

Gijsbert
d. Z. 21/11 1759

Stijntje
d. Z. 1/8 1762

Dirk
d. Z. 9/3 1764

Gerrit
d. Z. 11/6 1767

Anthony
g. ?
o. Z. 1733
molenaar te Z. 1721-1733
X

2) Cunera van Montfoort
g. Weesp ?
o. ?
1) Elisabel van Scherpenzeel
g. ?
O. Z. ... / I 2 1731
~endrik,e
ca. 1753 van Werkhoven
naar Z . ; later weer terug

d. Werklioven 11/7
ca. 1760 naar Z.;
in 1763 naar Morirfoort;
ca. 1778 naar Lopik;
i111763 lidmaat Ger. Kerk re Z .

Maria Mensch
g. Weesp (?) ? o. Z. . . J 9 1790

Jasper

Anthony
d. Z. 13/2 1735
Z. .../8 1755

O.

Harrnanus
d . Z. 24/3 1737
o . Z. ca. 1803
Z. x 12/10 1760
1) Lucrelia Bramo

X

2) Reinera Rock
6. ? ; o. Z. 3/2 1804

I

I

Jan
g. Harmelen 1767
O. Z. 27/1 1838
("op de Heuvel")

Maria
g. Z. ca. 1785
o. ?

Y

Catharina Busbroek
g. Z. 1784

-m

I
Geurt van Altena
g. Soest (?)
molenaar te Renswou, later herbergier
en schepen aldaar 1780/82
Renswou x 1762
l ) wed. Jacnetje Kooy 2) Evertje J. d Koudijs
g. 1738 o. Renswou 1779

I

I

Johannes
g. Renswou 24/11 1775
o. A'foort 11/3 1849
molenaar te Zeist
X

l

I

nog 7 kinderen, die o.a.
molenaar werden te Tiel,
Bavoort, Amerongen,
Hoevelaken, Dodewaard,

molenaar te Renswou

1) Elisabeth van Alewijk
g. Leersum 24/11 1776
o. Z. 8/12 1828
2) Geertruy Kruyff
g. A'foort 16/9 1784
o. A'foort 18/9 1850

Cornelis Reinier van Altena

I

Willemijntje Bouwman

Jacob
g. Soest 1/3 1778
o. Loosdrecht 22/2 1837
molenaar te Loosdrecht
Antje Manten

1

I
Jan Philip
molenaar te Renswou
tot ca. 1880

g. Z. 3/1 1809
o. Z. 20/11 1856
molenaar te Zeist
Z. x 27/8 1830
Gerrigje van Essen
g. Lunteren 19/4 1804
o. Z. 2/4 1855

Cornelis
g. N. Loosdrecht 6 / 5 1804
o. N.Loosdrecht 11/11 1869
molenaar aldaar tot 1847
X

Aaltje Schipper

A,
,
d
I Geerrje I,

I

I

Johannes Willem
g. Z. 6/11 1831
o. Z. 6/3 1856
molenaar te Zeist
Hillegom x 18/11 1852
Carolina Weller
g. Hillegom 14/11 1825
u.

II

g. Renswou
Geurtca. 1830
o. Renswou

(

I

x 1878
Cornelis Mora

.

Enz.

I I
g. Varik 25/6 1855
o. U.S.A. 19...

I
I

Z. x 21/4 1881
Maria van Basten
g. De Bilt 29/4 1854
o . ?
Verhuisden 1881 naar Zoelen,
ca. 1887 naar Tiel,
1909 naar Chicago

I

1

Jacob
g. N.Loosdrecht 13/8 1817
o. N. Loosdrecht 24/5 1869
molenaar aldaar 1847-1869

Lr'
Elisabeth Bussem

Cornelis Anthonie
g. N. Loosdrecht 1/6 1848
o. N. Loosdrecht 1905
molenaar aldaar tot 1885

E']
Evert Schuurman

Theunis
g. Driebergen 1740; o . Z. 23/1 1820
diaken 1789/91; ouderling 1793/98

Cornelis
g. Driebergen
komt in 1760 naar Zeis1

X

X

Jannetje Ravensveld
o. Z. v661 l820

Teunisje Reyerse v. Woudenbergh
g. Driebergen

1

Hillegje

Hendrik
g Doorn 1O/l 1811

o . Z. 18/3 1887
molenaar
komt in 1846 uit Ameide,
in 1851 uit Amersfoort

Symen P. de Graaff

Sophia Heykoop
g. Heykoop 1762
o. Z. 10/2 1819

X

Geertruida van Dijk
g. Houten 11/3 1812
o. Z . 27/1 1888

Gijsbert
g. Doorn 15/8 1841
molenaar
gaat in 1870 uit Z. naar
Amerongen

h
Evert
g. Maarssen 1768
o. Z. 3/3 1819

Evert
g. Z. 30/10 1847
o. ?
molenaar
gaat in 1866 naar
Wijk bij Duurstede,
komt in 1868 weer naar Z.,
gaat in 1877 naar
Achtlienhoven
X

Cornelia v. Rheenen
g. Driebergen 26/2 1843
O

7

I

Gerrit
g. Z. 1/2 1850
o . ?
molenaar
eersl te Martensdijk,
in 1872 naar De Bilt
in 1891 naar Loosdrecht

I

X

Fija Margaretha
Romviel Hulsebos
g. Mijdrecht 12/10 1845
o. ?

u
Willem
g. Z. 11/4 1889
o . Z. 21/4 1922
molenaar

Hendrik Dirk
g. Z. 31/1 1855
o. Z. 2/11 1934
molenaar
komt in 1881 uit
Driebergen
x 1881 ?
Geertrui Anna de Greef
g. Velp 8/11 1858
o. Z. 22/4 1917

Hendrik
g. Z. 19/8 1895
o . Z. 17/4 1956
molenaar, later
fouraee-handelaar
X

II

Lena Johanna Rondeel
g. Driebergen 29/9 1892
o . Z. 16/9 1953

Evert
g. Z. 15/8 1925
Kitty Marie Ladage
g. ~ u k a b u m i16/6 1931

u
Hendrik Anton
g. Z. 26/3 1955

1

Jan van Calker
g. Deventer l9/2 1696; o . Zeist 24/3 l773

I

Hendrika Margaretha Ebbing

Barend Crhistiaan
stempel- en lijmmaker
g. 6/11 1738; o . Z. 20/5 1813
x 1773
Grietje P. Brouwer
g,
1741; o, Z. 1 7 / 1 1 1804
Woonden op 't Zusterplein in 't
in 1813 afgebroken huis.
Kinderloos

Petrus Christiaan
horlogemaker, lijmzieder
g. Z. 8/6 1778; o. Z. 3/6 1863
Z. x 10/1 1812
Johanna Regina Wurster
g. 20/11 1784; o . Z. 29/12 1850

Johannes
olieslager
g. 14/3 1744; o. Neuwied 16/5 1829
Zeist x 5/3 1770
Wilhelmina Cath. Rieborn
g. 26/7 1744: o. Z. 2/4 1786
Bouwden op 't Broederplein in 1777
een winkel/woonhuis (nu no. 33);
't enige huis met drie bouwlagen

Jacob
olieslager
g. Z. 4/4 1755; o. Z. 17/4 1822
X

I) Pieternella de Rover
2) Margaretha Hess

Ludwig Heinrich
g. Z. 1779; o.

Carel Lodeivijk
g. Z. 18/10 1812; o. Z. l9/3 1870

Peter Willem
g. Z. 4/11 1816; o. Z. 16/8 1905

Zie ook "Nederland's Patriciaat". dl. 60, 1974; p. 177-188

?

Anna Jacoba Beck
g. Z. 15/1 1794; o. Z. 7/1 1821

o. Delft 11/1 1831
Z. x 13/3 1809
Hermanus Wuerman
g. Gorcum 17/2 1768

Personenregister
W. Adriaenss.
M. Aelten
H. J. van Alpen
G. C. van Altena
G. J. van Altena
Jan van Altena
Johannes van Altena
J. W. van Altena
N. van Altena
D. van Amerongen

G. J. van Drie
H. van Drie
J . G. 'van Drie

R. van Drie
B. J. van Drie1
T. Dunk
G. van Dijk
J. van Ede
P. van Ede
F. van Egmond van IJsselstein
A. C. Engelmans

C. Bakker
J. Bartsz.
W. J. van Barnevelt
H. van Basten
M. van Basten
C. M. van Bemmel
A. van de Berg
P. J . F. Berkestijn
F. N. van Bern
J. M. C. van Bern
J. Berncamp
M. Blank
D. G. Blanksma
S. A. van den Born
W. van den Born
G. van den Bos
A. van den Bosch
G. van den Brink
A. Bruykens

Ch. C. Flournoy-van den
Boogaard

B. Gaasbeek
C. Gerritss. (van Deyl?)
J. Glaudi
J.A. Graafman
G. A. de Greef
L. Gijsbertsz.
G. J. Haver kamp
C. Hermansz.
S. C. Hooft
H. Houtkamp
G. H. Hubertss.(van
Deyl?)

B. C. van Calker
Jacob van Calker
Johannes van Calker
P. C. van Calker
C. Claesz.
H. van Cooten
N. Cornelisd.

45,
46,
45,
45,
16
21
16

E. B. von Dalman-Kölbing
E. L. von Dalman
Willem van Dam
Wouter van Dam
S. J. Deetman
W. Z. Deetman
H. H. van Deyl
C. W. van Doorn

23
23
17
16
41
40
18
19

59
59
59
59

W. van Iterson
H. Jacobsz.
C. Jansz.(Verkroost?)
D. de Kiefte
A. Klomp
A. P. Korthals Altes
J. van Kreel
G. Kroonenburg
G. Kruyff
J. van Laer
J. R. van Laer
J. Laurensz.

P. Magenius
A. van Maurik
B. van Maurik
B. van Maurik-Gijsbertse
G. van Maurik
H. van Maurik
J. van Maurik
P. van Maurik
L. A. van der Meulen
N. van der Moelen
G. de Molendino 1
N. van der Moelen
J. Ph. de Monté verloren
J. W. D. E. L. de Monté
verloren
M. Morrie/Marree
M. Mourot
F. N. van der Muelen
J. van der Muelen
J. E. van Muyden

C. Oostrum
J. Oostrum
? Oudendorp
D. den Oudsten
C. Petersse
J. Petersz.
J. Phielix
H. van de Poll
G. van der Pols
J . G. Praalder
W. S. du Pree
D. M. Prins

G. Schuurman
Hendrik Schuurman
Hendrik Schuurman
H. D. Schuurman
Th. E. Schuurman
A. Simmerok
A. Slits
J. Soede
G. van Stockum
J. Stout
Gerrit Struve
Gijsbertus Struve
L. Taets van Amerongen
M. van Tellingen
J. Timmer

17
40, 51
48

W. Vastwijk
C. Veenendaal
G. van der Velden
H. Verbeek
A. Vergeer
J. Vergeer
G. Vermeer
M. C. Vermeulen
M. Versteeg
D. van Viegen
H. van Vonno
W. v o s
H . A. R. Vosmaer
A. Vreugdenburg
O. Vijffhuysen

B. van Renesse
J. van Renesse
J. van Rhenen
W. J. A. van Romondt
S. van Rijn
? Rijnders
W. van Rijnwelt

W. van der Waa
D. de Waal
Jacob Willemsz.
Jan Willemsz.
J. J. Willemsd.
A. Wouters
H. Wuerman
T. van Wijk

48
21
16, 50
19
16
18
46, 47, 53
28

H. van Scerpenborch
C. Schaly
M. S. Schellinger
C. Schipper
E. C. Schröder
C. E. Schuurman
E. Schuurman

S. Zierikzee
47, 53
M. A. von Zinzendorf und
Pottendorf
22
C. J. van Zoest
17
G. van Zoest
17
J. C. van Zoest
17
G. van Zuylen van Blicken-

borch
18, 50
J. van Zuylen van Blickenborch
18, 50

