
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 Augustus. - Dl.1 3 - 13 - Zeister molens (vervolg). Alvorens de historie na te gaan van de beide mo-lens welke Zeist nog rijk is - zij het in triestegedaante - wil ik eerst de aandacht vestigen opde reeds vermelde olie-molen. Geen windmolen,maar een ros-molen, waarvan de maalstenendoor een paard, in een kring lopend, in bewe-ging werden gebracht. Deze molen stond aan deEng, nabij de Grote Koppel, een lijmfabriek eneen leerlooierij, d. w. z. dicht bij de ZeisterGrift. In 1825 luidt de omschrijving aldus (12):&quot;een ros oly-molen, gemerkt no. 179, met des-zelfs voor- en naslag, kantsteenen, stampers enverder toe- en aanbehoren, molenaarswoning,zaadzolders, drie olybakken, koekenhok, stal-ling en bergschuur, mitsgaders een stuk war-moesiers- en boomgaardland, alles staandeen geleegen onder de Gemeente Zeyst, strek-kende van het weiland van den Heer van de

Poll tot aan de sloot van de Lijmmakerij......, belend ten oosten de sloot van het weiland bijdezelve Lijmmakerij en ten westen het land vanden Heer van de PolL ....&quot;. Het bouwjaar vande molen is mij niet bekend; in een koopactevan 1773, de lijmfabriek betreffende, is nog geensprake van de molen en ook in een acte van 1778,waarbij grond wordt verkocht naast de lijmfa-briek-perceel - aan B. C. van Calker - is geenmolen vermeld. Evenmin in een verkoopacte van2 maart 1791, meldend dat Barent Christiaen vanCalker het huis &quot;De Klomp&quot; bij de Koppelsluiskoopt van mevr. Maria Sophia Schellinger. In1800 was die er dus wel; en in een transportactevan 16 november 1802 wordt hij ook genoemd,nabij de Goorsteego Bij de vaststelling van hettestament van Johannes van Laer in 1817 wordtmolen en inventaris uitvoerig beschreven. Erblijkt uit, dat er op allerlei personen vorderin-gen bestonden wegens geleverde olie en

koeken,tot een totaal bedrag van f. 5309. 7. 8, De raap-koeken kostten toen fo 7, =?- per 100 stuks envoor een last oliezaad werd f. 450, -- betaald»












