






Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 April. - Dl.1 2 Afb.l, Centruxn van Zeist (schematisch) met (genummerd) de beschreven molens» Afb. 2, Ui ter] i^ vari e«n8 r, and* rdjnoi en.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 April. - Dl.1 2 - 15 - staat getekend. Nog altijd de enige molen binnen Zeist.Combinerend en deducerend kon aan de hand van be-lastingcohieren in het gemeentelijk Oud-Archief tocheen vrij complete lijst van molenaars worden samen-gesteld (7)= In 1698 wordt vermeld &quot;Claes Willemsz.van Doorn, moolenaer&quot;, aangeslagen voor F 4, --,Hij komt ieder jaar voor, tot wij in 17 05 zien staan:&quot;Henrik Jansen, molenaer, getrou-wt aen de weduwevan Claes Willemsz, van Doorn&quot;. Deze molenaar,tot en met 1711 vermeld, blijkt Hendrik Jansen vanAlpen te heten; lid van een bekend en verbreid mole-naarsgeslacht (8), In 1712 wordt &quot;De wed. e van Hen-rik Jansz. van Alpen, molenaer&quot; aangeslagen; in1713 is op deze plaats vermeld &quot;Goverd van Stockummolenaer&quot; en in 1714 staat geschreven: &quot;De wed, evan Jasper Tonisz, van Maurik,

molenaerse&quot;, ter-wijl zij in volgende jaren aangeduid wordt als &quot;huer-derse van de molen&quot;, In de haardstede-aanslag van1715 komt zij ook voor, als gebruikster van &quot;eenheerdstee en een backoven&quot;; er staat bij, dat toen ei-genaar v/as (van de molen dus? ) Lambert Gijsbertsz» ,v/onend te Weesp. In deze jaren stijgt de familiegeld-aanslag van F 4, -- tot F 8, --, tot er in 1720 opeensF -o 15 staat. Wegens ziekte en/of overlijden van demolenarin? Hoe het zij, in 1720/21 lezen wij op haarplaats in de cohieren: Gijsbert van Maurik en van1721/22 af haar zoons naam Antony Jaspers van Mau-rik, Tot 1733 is Antony steeds aangeslagen, doch indat jaar is - door een andere hand - bij zijn naam ge-zet &quot;erfgenamen&quot;, In 1734 en later is Bastiaan vanMaurik de molenaar. Al in 1749 blijkt hij schepen tezijn (zijn handtekening staat vele malen in de cohie-ren), terwijl z'n huishouden bestond uit echtgenote,drie kinderen boven en twee

onder de 10 jaar en een&quot;meyd&quot;. Hij werd toen - in de Origineele zetting van't Gemaal, enz. - als volgt aangeslagen: gemael &zeegel 11, -; logiesgelt 4. -; geslagt 5, -; boter -; zout-. 12, -; zeep -, 15. -; turf 1. -; coffy & thee 1, 10; ge-dist, water 1, 10; tabak -. 6, -; totaal f, 25. 13, -» Na-derhand noemt men hem ook bakker en kramer.Hoe ging het intussen met de molen? Op een kaartvan ca, 1725 wordt hij v/eer aangegeven. Maar dan!





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 April. - Dl.1 2 - 17 - van Maurik op de molen, terwijl van 1798 t/m begin1805 Dirk van Viegen molenaar was (hij was ook ar-menmeester)» Johannis (van) Altena komt in de tweedehelft van 1805 - en nadien - als molenaar in de boekenvoor.&quot; Uit het testament van Johannes van Laer, van1817, blijkt dat deze eigenaar van de molen was ge-weest; deze Heer van Zeist had o, m. de molen op 20december 1807 uit de nalatenschap van zijn oudersverkregen. Blijkbaar als &quot;deel&quot; van Blikkenburg, Om-streeks 1680 kocht de toenmalige Heer van Zeist, Wil-lem Adriaan van Nassau - die het huidige Slot liet bou-wen - allerlei gerechten en bijbehorende rechten op;zo kreeg hij in 1681 Blikkenburg (al werd hij pas in1687 er mee beleend), terwijl hij voordien Stoetwegen- waarbinnen deze ridderhofstad ligt - al verworvenhado Is toen de molen mee &quot;overgegaan&quot;? Alle

latereHeren van Zeist/Blikkenburg hebben bemoeienis m.ethem gehad. In 1818 wordt een deel van Van Laer's be-zit verkocht en als perceel 9 staat vermeld (10): &quot;EeneHechte, Sterke en goed Getimmerde Steene Wind -Koornmolen, met goede Molenaars Wooninge, Schuur,Berg, annexe Tuin, geteekend No. 73 en 74, strekken-de van de Driebergsche Weg tot aan het volgende Land,belend het vorige Perceel (- De Breulo G. ) en de Mo-lensteego Verhuurd aan Johannes van Altena tot 1 No-vember 1823&quot; (en waarvoor deze f. 784, - moest beta-len). Er behoorden ook drie stukken land - samen ca.5 morgen groot (als in 1478! ! ) - bij, &quot;achter en langsde Molen gelegen, volgens de gestelde Limitpalen,zich uitstrekkende van de Driebergsche Weg tot aan deEike Wal bij de Watersource van Zeyst, lopende naarde Molensteeg&quot;. Twee van de stukken bouwland warenverhuurd aan molenaar Van Altena, ook tot 1 november1823, voor f. 1 O, -

en het derde stuk aan Bruinis Schou-ten; daarbij staat - merkwaardigerwijs - &quot;huur vanBruinis Schouten van 't perceel no. 9, met de hofstadBlikkenburg in massa verhuurd tot f. 660. -, waarvande Kooper van dit perceel, bij splitsing, zal genietenfo 60, -&quot;, De lasten welke op de molen drukten bedroe-gen ' s jaars f. 51. 37. Om nog even terug te komen op de Molenweg-molenaars;in 1808 wordt niemand vermeld, maar in 1809 vlg. is



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 April. - Dl.1 2 - 18 - blijkbaar Cornelis Veenendaal molenaar (11). In 1817- zo zagen wij - was Johannes van Altena de korenmole-naar; ook nog in 1831. Hij werkte in een ronde stenen,bovenkruier met een houten zwichtstelling; welke molente zien is op de gravure van Sparrenheuvel, getekenddoor M. Mourot ca. 1829. Mogelijk is dit de enige vanhem bestaande weergave (afb. 4). Hendrik Schuurman(zoon van een molenaar te Doorn; geb. 1811 en overl.18-3-1887 te Zeist) werd in mei 1846 hier molenaars-knecht. Omstreeks 1850 is sprake van de &quot;molen vanBlank&quot; aan de Molenweg, Kort nadien is de molen ver-moedelijk afgebroken; ca. 1867 komt hij op een platte-grond van Zeist niet meer voor. Wordt vervolgd. K. W. Galis. ^^ iOCTTL- Afb. 3. De Coorn-Moolen aan de Molenweg in april 1770 =



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 April. - Dl.1 2 - 19 -Noten: (1)  P. Kluyver: &quot;Utrechts Molenboek&quot;. Utrecht, 1956(de bijgevoegde kaart is t. a. v. Zeist onjuist). Uit-gebreide literatuur-opgaven treft men aan in dejaarboekjes en in de kwartaalbladen &quot;Molennieuws&quot;van de vereniging tot behoud van molens in Neder-land &quot;De Hollandsche Molen&quot;. Zeister NwbL (5/8 1949): &quot;De laatste Zeister mo-len loopt gevaar&quot;,idem            (5/2 1950): &quot;Molen aan de Koppel- weg zal worden gerestaureerd&quot;.Zeister Nieuwsbode (12/10 1951): &quot;Zal de wind-molen aan de Koppelw^eg toch-nog:worden gerestaureerd?&quot;Utrechts Nwbl. (11/3 1952): &quot;Zeister koren-wind-molen met afbraak bedreigd&quot;.Nieuwe Zeister Crt. (18/6 1954): &quot;Ruim honderdjaar Schuurman in Zeist&quot;,idem             ( (2)  Recht, archief Zeist, 1261 (1722-1794). (3)  &quot;Bronnen voor de

geschiedenis van Zeist&quot;, I,pag. 92. (4)   O. c, I, pag. 264, 309/310, 468 en II, pag. 8, 6/7,339, 93, 90/91, 120/121, 104, 274. (5)  Reeds ca. 1400 zouden Van Zuilens heer van deridderhofstad Blikkenburg zijn geweest. In 1459kreeg Jacob van Zuilen het in leen van de Utrecht-se bisschop; in 1503 werd Frederik de Voogt vanRijnevelt er mee beleend. Via de families VanBrakel, Van Renesse van Baar en Van Voorst vanSchoonderbeek kwam Blikkenburg door koop in1687 in handen van Willem Adriaan van Nassau,heer van Zeist.= In 1766 verkocht C. Schellinger - die het in 1746 had gekocht - de ridderhof stadaan Maria Agnes, gravin van Zinzendorf, vrouwevan Zeist. In 1443 en 1463 wordt Gerrit van Zui-len van Blikkenborg &quot;doerwaerder&quot; van de bis-schop genoemd en in 1473 schout van Zeist; ter-wijl Jacob in 1483, 1486, 1487 en 1489 schout vanZeist is. (6)  Hubert van Deyl was schout van Driebergen enZeist in 1540 (tot 1560 toe) en was

ook accijns-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 April. - Dl.1 2 - 20 - meester, terwijl hij in 1550 in erfpacht kocht Koc-kershoeve en in 1550, 1551 en 1552 resp. zo ver-kreeg de Weerdorper tiend. Drieberger Eng tienden Bunniker Eng tiend.(7) Oud-archief der gemeente Zeist; o. a. boeken overfamiliegeld (1698 vlg. ), over gemaal, enz. (1698vlg. ), over logiesgeld. (8)   E. van Alphen Az. : &quot;Van Alpen&quot;. Gens Nostra, 19,1964; pag. 1-12, 33-40, 116-127. Van Alpens wa-ren o. a. molenaar te Scherpenzeel, Abcoude, Kor-tenhoef, Renswoude, Utrecht, Woerden, Haarzuilen,Montfoort, Westbroek, enz. Hendrik Jansz. van Alpen wordt slechts even ge-noemd (pag. 120); de Zeister episode van deze voor-vader - geboren ca. 1660 - was de auteur kennelijkniet bekend, (9)  Sloet en Oldhuis: &quot;Journaal der reize van den agentvan nationale oeconomie der Bataafsche Republiek(a° 1800)&quot;. Tijds. voor Staathuishoudkunde, 1860;pag. 130.

10) In &quot;Memorie of gedetailleerde omschrijving eenervrijwillige en aanzienlijke veiling van Vaste Goede-ren, gelegen onder de gemeente van Zeyst,......&quot; op 15 mei 1818. [11) Indemniteitsacten w^egens Zeist.
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