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De Eemnesser korenmolen 
EVERT VAN ANDEL 

INLEIDING 
 
Wind, de energiebron in de vrije natuur, zorgt niet alleen vandaag 
de dag, maar zorgde reeds vijf- tot zeshonderd jaren terug voor één 
van de vernuftigste uitvindingen der mensheid: de windmolen.  
Ook in Eemnes Buitendijk sloegen in die vervlogen tijd molens het 
water uit de lage polders, en molenstenen vermaalden graan tot 
meel en droegen zo bij tot droge landen en een goede voeding voor 
de toenmalige bewoners.  
 
 
Gold er in vroeger tijd voor Holland een bepaling, dat er in de directe omgeving 
van molens geen hoge gebouwen of geboomten mochten zijn, in de provincie 
Utrecht was dat anders. In een resolutie van de Staten van Utrecht is het volgende 
te vinden: meede gehoord het rapport van de heeren gecommitteerden, waerop 
gedelibereerd sijnde, hebben Haer Ed: Mo: bij declaretoir verstaen, dat de wintco-
ornmolens deser provintie noch bij placaeten, costumen off anderssins géén privi-
lege off recht hebben om te beletten enige betimmeringen, bepotingen, ofte be-
plantingen, van de landen bij, aen ofte omtrent de respe coornmolens geleegen. 
Wind als energiebron mocht dus gratis de wieken laten ronddraaien, maar het 
recht op het gebruik van diezelfde wind, moest wel degelijk betaald worden. Zo 
werd in Soest reeds in 1474 aan Claes Albertsz. het recht van wind verleend. 
Claes betaalde voor dat recht een som van drie lood goed gemalen zilver, of de te-
genwaarde daarvan in geld (toen 37 stuivers). Verder lezen we nog dat verwacht 
werd: het windrecht te voldoen telkenjare voor kerstmis. 
Ging het voorgaande over de Buitendijkse molen in Eemnes, maar waar gingen de 
Binnendijkse landbouwers  heen met hun graan? Zij waren eind 1500 reeds ver-
plicht gesteld gebruik te maken van de korenmolen in Baarn. Daar stond de Sant-
voortsche molen, lange tijd eigendom van de eigenaren van kasteel Drakenburg. 
Het duurde tot 1806 voordat zij hun graan in Eemnes Buitendijk mochten aanbie-
den. 
Vanaf 1806 werd er een maalgeld vastgesteld voor Eemnes Buitendijk. In de akte 
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hierover, wordt het maalbedrijf een geldmolen genoemd, waar voor het malen van 
een zak tarwe, rogge of boekweit vier stuivers betaald moest worden. Jaarlijks ver-
maalden de molenstenen circa honderd zakken tarwe, duizend zakken rogge en 
driehonderd zakken boekweit. Daaronder viel nu ook het graan van Eemnes Bin-
nendijk. De molenaars waren niet verplicht het graan op te halen en het gemalen 
graan weer thuis te brengen. 
In 1695 komen we in Eemnes Buitendijk voor het eerst het begrip dwangmolen in 
een akte tegen. Daar waar een dwangkorenmolen stond waren de landbouwers in 
die omgeving verplicht er hun koren te laten malen. Dat lijkt een onsympathieke 
gang van zaken, maar die kwam voort uit economische omstandigheden. Vrijwel 
niemand dan kasteel- of ambachtsheer was in staat een molen te bouwen en te on-
derhouden. Om nu te voorkomen dat de molen onrendabel bleef staan, werden de 
landbouwers eenvoudig verplicht er hun koren te laten malen tegen een vastge-
steld tarief. Voor de landbouwers uit Eemnes Binnendijk was dit dus al sinds eind 
1500 verplicht gesteld. 

a. Belastingenkohier uit 1560 betreffende de wind. 
b. Op pagina 68 en volgende vinden we, erf-

pacht van winden. 
c. De wind tot Emenes is in erfpacht uitgegeven 

aan Jan Gijsbertsz. mits ’s jaars teleken kerst-
misse betalen --- 3 pond. 

a 

b 

c 

De in (half vergaan) lederen band ingenaaide be-
lastingkohiers uit 1567 van de rentmeester der 
Staten van Utrecht. 
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DE STANDERDKORENMOLEN VAN EMENES BUIJTENDIJK 
 
Terug zoekend in de tijd naar de eerst bekende molenaar in Eemnes kwam ik te-
recht in de Archivalia van de Hollandse rekenkamer betreffende Utrecht van 1523 
tot 1585. Daar, in de Inventarisatie van de Rentmeester- generaal van de lands-
heerlijke goederen in Utrecht, vond ik de eerste bewijzen. 
In 1560 meldt men daarin; de windt tot Emenes is in erfpacht uitgegeven aan Jan 
Gijsbertszoon, mits ’s jaars teleken kerstmisse betalen 3 pond.  
Vóór 1560 werd dit belastinggeld ook geïnd, onder andere voor de molens in 
Soest en Maartensdijk, maar in die tijd kwam er geen Eemnesser molenaar in de 
inventaris van de rekenkamer voor. Het zou dus kunnen zijn dat de molen in 1559 
werd gebouwd en in 1560 voor het eerst in gebruik werd genomen. 
Tot 1568 werd door Jan Gijsbertsz. als molenaar in Eemnes Buijtendijk, zijn 3 
pond erfpacht, ongeveer 3 gulden, steeds voor kerstmis aan de domeinen van 
Utrecht betaald. Bijzonder hierin is ook dat Rutger Hermansz. die de wind tot 

Deel der landkaart van Lucas Sinck uit 1619. Geeft een overzicht van Eemnes en omliggende dorpen. 
Ook de korenmolens in Baarn, Blaricum en Hilversum. 
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Soest in erfpacht had, daar nog steeds drie lood zilver per jaar voor betaalde. De 
tegenwaarde was nu nog 37 stuivers. 
Daarna vernemen we jaren niets meer over een molen of molenaar in Eemnes. 
Kennelijk zijn deze gegevens uit die periode verloren gegaan of niet genoteerd. 
Eerst in 1617 lezen we in het oud accijnsboek bij, ander ontvang van winden en-
de concent van molens stellen,  de naam van Aalbert Theunisz. Hij betaalde in dat 
jaar voor de wind tot Eemnes Buitendijk. Voor Kerstmis betaalde Aalbert zijn  
3 gulden erfpacht aan de Staten van Utrecht.  
In de jaren hierna vernemen we uit niets wie als nijvere werkers de Eemnesser ko-
renmolen bedienden. Wel is er een landkaart uit 1619, getekend door landmeter 
Lucas Sinck. Deze laat, op ongeveer 600 meter ten westen van de kerk van Eem-
nes Buitendijk een afbeelding zien van een standerdmolen, het oertype van een 
Hollandse windmolen. Bij een standerdmolen draait het gehele bovenhuis, waarin 
zich het maalbedrijf bevindt, rond. Het ondergedeelte, waarop het bovenhuis 
draait, is gesloten of ook wel open waarbij dan de constructie zichtbaar was. 

Fragment van de landkaart van Lucas Sinck, hierop de Standerdmolen van Eemnes ten westen van de 
kerk, en  die mene steeg en die sytwint.  
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Op deze kaart valt ook een pad, die sytwint steeg, waar te nemen in de richting 
van Laren. Verscheidene jaren later lag er ook een pad in de richting van de Eem-
nesser haven. Het eindigde daar aan de noordzijde van het oude raadhuis, nu 
Wakker. Bij de eerste huisnummering in 1813 verkreeg het molenaarshuis daar het 
huisnummer B 47 aan de Wackersweg. De molenaars omzeilden daarmee de pas-
sage en het tolgeld bij de tol die tot 1901 op de hoek van de Wackersweg en de 
Minnesteeg gelegen was. 
 
Ook nu vernemen we een aantal jaren niets over een molenaar in Eemnes. Wel 
komt Willem Rutgersz. in beeld, alleen is niet duidelijk wanneer hij de Eemnesser 
molen zijn eigendom mag noemen. Dat kan waarschijnlijk tussen 1635 en 1640 
zijn geweest. Willem Rutgersz. aangeduid als meulenaar, in circa 1590 in Eemnes 
geboren en in 1618 te Amersfoort getrouwd met Geertgen Woutersdr. Zij krijgen 
daar drie kinderen, Rutger, Wouter en Jannitgen. In 1628 kopen zij een helft van 
de korenmolen de Croon in Amersfoort. Willem is in 1635 te Eemnes voor de  

 

De korenmolen van Eemnes met bijgebouwen.  
Schilderij van de kunstenaar Richard Reimans uit 1919. Opvallend is de overeenkomst in onderwerp 
en stijl met het werk van Mondriaan uit de periode 1907–1908. 
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2e keer getrouwd met Marritje Jacobs 
uit Eemnes. In 1637 trouwt hij voor de 
3e keer, nu weer te Amersfoort met 
Henricken Hermans. Zij krijgen, zoals 
hierna blijkt, nog meerdere kinderen. 
De Eemnesser doopgegevens uit die 
tijd zijn verloren gegaan en verder niet 
bekend. In het Armenboek komt op  
7 februari 1649 Willem Rutgersz. voor 
als borg voor Dirck Adriaansz. Ook 
was hij in zijn leven wees- en arm-
meester in Eemnes. 
In 1652 verkopen Willem Rutgersz. en 
zijn zoon Wouter Willemsz. elk hun 
deel van de helft der molen de Croon 
aan Jacob Willemsz. molenaar uit Bar-
neveld.  
Op 9 juli 1663 geeft Wouter Willemsz, 
inmiddels molenaar te Naarden, en me-
de erfgenaam van Willem Rutgersz, 

zijn overleden vader, te kennen dat hij voorts als oudste broer voor en ten gunste 
van zijn minderjarige broers en zusters volmacht geeft aan Lambert Munnick als 
Schout van Eemnes de molen van Eemnes, eigendom van zijn vader, met het huis, 
boomgaard en bijbehorende zaken te verkopen aan Jan Meijnsz. of andere daartoe 
gerechtigden. 
 
De Huizer kroniekschrijver Lambert Rijcksz. Lustig schreef in 1719 een Memorie 
ofte kronijcke, waarin te lezen is dat: Jan Meijnsz. afkomstig uit Huizen, (in 1654) 
samen met Rijck Pietersz. uit Eemnes, eigenaars zijn geworden van de standerd-
molen (in Huizen) voor een bedrag van 362 gulden. In 1660 werd hij echter door 
zijn metgezel uitgekocht voor een bedrag van maar liefst 2550 gulden. 
Dit gebeurde volgens Lustig omdat Jan Meijnsz. een moy, goet man was en  Rijck 
Pietersz. een gierig mantje. Maar ook, dat de vrouwen van Jan en Rijck al te met 
malckanders kappen aftrokken en niet konden accorderen. Met zijn verkregen ka-
pitaal kocht Jan Meijnsz. de korenmolen in Eemnes Buitendijk. Maar het vergingh  
hem daar niet wel, en stierf aldaar, weynigh van zijn groote goet agterlatende. 
Ook weer volgens Lustig. 
Jan Meijnsz. verkoopt  inderdaad op 19 november 1660 zijn helft in de korenmo-

Detail uit een kadasterkaart uit 1832. Hierop de 
korenmolen met sectienummers en omliggende 
bebouwing. 
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Kadasterkaart uit 1832. Links van de molen het vierkante bosje en rechts daarvan gedeelten van het 
pad naar de haven en Wakkerendijk. Ook de tol op de hoek Wakkerendijk – Laarderweg is hierop 
zichtbaar. 

len aldaar aan Rijck Pieters voor 2550 gulden. Hij had mogelijk reeds voor de ver-
koop van zijn helft in de korenmolen te Huizen als molenaar voor de 70- jarige 
Willem Rutgersz. de werkzaamheden overgenomen in Eemnes Buitendijk. Of hij 
in 1663 zijn kapitaal ook geheel besteedde aan de koop van de molen werd niet 
in de akte vermeld. 
 
Over de volgende twintig jaren waarin drie molenaars bekend zijn is niet meer be-
kend dan hierna vermeld.  
Op 7 en 21 januari 1664 komt Willem Jans Vos voor als molenaar. Hij koopt dan 
als molenaar zeildoek. 
In 1675 betaalt weer een Willem Rutgersz. als molenaar te Eemnes 3 gulden voor 
het windrecht te Eemnes Buijtendijk. 
In 1684 werd Evert Jansz. Santbrinck, de molenaar te Eemnes Buitendijk genoemd. 
Hij was getrouwd met Jannetje Wouters. In een testament van 8 januari 1684 laat 
hij vastleggen dat zijn vrouw na zijn naderende dood,  tot haar dood in een kamer 
van het molenhuis mag blijven wonen. 
 
Gijsbert van Stockum is vanaf 12 oktober 1685 molenaar te Eemnes Buitendijk  
Dit blijkt uit een schuldregeling betreffende achterstallige pacht, gedateerd op 11 
november 1690. In deze akte is opgenomen dat hij  sinds 1685 de windkorenmo-
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len, huijsing en hofstede staande tot Eemnes Buitendijk pacht van Pieter de Fre-
mery oud burgemeester van Naarden, nu wonende te Amsterdam. Hoewel ook zij 
gebruik maken van de wind voor het laten ronddraaien der molenwieken gaat het 
Gijsbert, en zijn vrouw Catharina van Gelder, niet vóór de wind in Eemnes Buiten-
dijk. Zij zijn in gebreke gebleven betreffende de betalingen der pacht van de mo-
len. Zijn vader, Govert van Stockum molenaar te Utrecht, staat borg voor de beta-
ling der pachtpenningen. Hij eiste echter op 13 oktober 1690 dat de huuropbreng-
sten uit drie huisjes in de Keukenstraat te Utrecht, eigendom van zijn  schoon-
dochter, van 1691 tot en met 1694 overgedragen werden aan Pieter de Fremery. 
Wanneer Pieter de Fremery de molen verkreeg en weer verkocht is niet achter-
haald. 
  
Een jaar later, in 1695 blijken Albert van Alphen en Wijntje Jansen, molenaars van 
een dwangmolen te Eemnes Buitendijk. Hoe en voor welk bedrag zij de molen 
overnamen van Pieter de Fremery is niet bekend. Het echtpaar woonde in februari 

Korenmolen langs de Eem, pentekening van G. Hulseboom, ca. 1828. (Eemse molen, Eembrugge) 
Eenzelfde standerdmolen stond ook, totdat hij tijdens een onweer in 1750 afbrandde, in Eemnes Bui-
tendijk. 
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1707 in Amsterdam, mogelijk verhuurden zij voor of vanaf 1699 de molen reeds 
aan Gerrit Willems Varekamp uit Baarn. 
 
In de lijst met beschadigde huizen door de overstroming in 1702 komt het Mole-
naarshuijs voor ’t merendeel geruïneerd voor. Na de hevige storm in 1703 wordt 
daar aan toegevoegd t’ achterhuijs ingevallen en beschadigd. De molen wordt in 
beide lijsten niet genoemd, en heeft beide rampen kennelijk zonder veel proble-
men doorstaan. Het water spoelde er, door de constructie, vrijwel zeker onder-
door. 
 
Gerrit Willems Varekamp en Aaltje Jansdr. van der Haar, echtelieden en woonach-
tig op de Zandvoortse molen te Baarn kopen op 17 augustus 1699 de windkoren-
molen  staande te Eemnes Buitendijk van Albert van Alphen voor 2625 gulden. Dit 
zijnde een dwangmolen voorzien met twee paar stenen en huis met erf en alles 
daaraan behorende. De koper was hiermee bekend en de molen was laatst bij hem 
gebruikt. Het transport daarvan vond echter pas op 25 februari 1707 plaats.  
 
Willem Volkense Varekamp getrouwd met Hendrikje Rijken Mourik, koopt op 11 
december 1714 van zijn neef Gerrit Willems Varekamp, de korenmolen staande te 
Eemnes Buitendijk voor 2700 gulden. Willem en Hendrikje waren afkomstig uit 
Soest. Willem betaalt voor molen, huis met erf en daaraan behorende, 1500 gul-
den contant en 1200 gulden in termijnen van 100 gulden per jaar met een rente 
van 4% over het resterende bedrag. Daarbij jaarlijks de lasten van drie gulden tot 
windgeld aan de Domeinen van Utrecht, alsmede drie gulden en vijftien stuivers 
tot erfpacht ten behoeve van de kerk van Eemnes Binnendijk. Bij deze wordt ook 
het recht op  naasting vastgelegd en leggen verkoper en koper vast dat zij in el-
kaars district of bedrijf  elkaar niet zullen benadelen, hetzij met kar, wagen of paar-
den op verbeurte van 500 gulden van de gene die zulks komt te doen. Dit ten gun-
ste van de armen van de plaats waar zulks voorvalt. 
 
Kort na elkaar, overlijden in 1727 Hendrikje en in 1728 Willem. Willems broer, 
Gerrit Volkense Varekamp, molenaar te Soest, werd toen voogd over hun drie on-
mondig nagelaten kinderen. 
Nadat ook in 1728, Gerrit Willems Varekamp overleed namen zijn erfgenamen, 
weduwe Aeltje Jansdr. en haar dochter Jaapje Gerrits, van de erfgenamen van  Wil-
lem Volkense Varekamp het bewind op de Eemnesser korenmolen over. De beide 
dames Varekamp maken daarbij gebruik van hun naastingrecht*. Zij betaalden 
toen  2700 gulden voor de korenmolen en al het daarbij behorende. De drie kin-
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deren van Gerrit Volkense Varekamp behouden daarbij hun erfrechten op de mo-
len. 
* Op grond van het naastingrecht mag in sommige gevallen iemand een verkochte 
zaak terug kopen, mits hij dit weer contant terug betaalt. 
Douwe Sijmonse uit Bunschoten, in 1726 te Baarn getrouwd met Jaapje Gerrits 
Varekamp werd van 1728 tot 1733 de volgende molenaar te Eemnes. Jacob Brand-
sen was in diezelfde periode de molenaarsknecht. 
 
In 1728 vindt er een boedelscheiding tussen de beide families Varekamp plaats. 
De officiële afrekeningen uit de  inventarisatie daarvan vonden echter pas plaats in 
oktober 1735; dan verdelen de nu volwassen kinderen van Willem Volkense Vare-
kamp de erfenis.  
De erfgenamen van Gerrit Willems Varekamp hebben dan nog recht op een rest 
van 400 gulden vermeerderd met 16 gulden rente die Willem Volkense Varekamp 
hen jaarlijks uit de kooppenning van 1714 nog schuldig was. 
Molenaarsknecht Jacob Brandsen verkreeg nog 11 gulden, 17 stuivers en 8 cent 
voor verdiend loon, en  molenmaker Anthony de Koningh had nog recht op 7 gul-
den, 13 stuivers en 8 cent voor arbeidsloon en geleverde materialen. Uit de voor-
delige inschulden des boedels blijken nog 46 landbouwers maalloon verschuldigd 
te zijn. Dit tot een totaal bedrag van 74 gulden, 16 stuivers en 7 cent. 
 
Vooruit lopend op de totale afrekeningen uit de boedelscheiding werd in decem-
ber 1733 de windkorenmolen met huizinge, grond, hof en hofstede in Eemnes 
Buitendijk met alle gereedschap tot en aan de molen behorende bij een openbare 
veiling ingebracht. Cornelis Wiggerts Brakel, getrouwd met Jannetje Teunisse en 
wonende te Huizen, koopt de molen met toebehoren voor 1367 gulden. Hij be-
taalt de helft, zijnde 683 gulden en 10 stuivers. De andere helft tegen 3½ % rente 
bij de totale boedelscheiding.  
Bijna acht jaar later op 21 augustus 1742 verkopen de kinderen van Willem Vol-
kense Varekamp, onder dezelfde voorwaarden als in 1714 en 1728 aangaande erf-
pacht en windrecht, maar nu gebruik makend van hun recht op naasting, het gehe-
le molenbedrijf aan de erven Brakel. Nu ontvangen zij echter voor het gehele mo-
lenbedrijf 4375 gulden en 10 stuivers. 
 
In 1742 is Teunis de Lange, na het eerder overlijden van Cornelis Wiggerts Brakel, 
de tweede echtgenoot van Jannetje Teunisse. Op 21 augustus van datzelfde jaar 
verklaart Jannetje Teunisse, inmiddels wonende te Amsterdam,  te weten dat zij en 
haar erfgenamen wel degelijk schuldig zijn aan Gerrit Jacobse Snijder wonende te 
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Huizen, een kapitale som van 2000 gulden tegen 4% rente per jaar. Het gehele 
molenbedrijf diende daarbij als onderpand. Bijzonder aan deze lening was dat als 
de rente betaald werd binnen drie maanden na de verschenen betaaldag kon wor-
den volstaan met 3½ % rente.  
Reeds van 1741 tot en met 1743 komt Hendrik den molenaar in de belastingregis-
ters van Eemnes Buitendijk voor als molenaar. Hij betaalt dan 21 gulden per jaar. 
Matje Cornelisse Brakel is getrouwd met Hendrik van Voorthuijzen. Hendrik den 
molenaar blijkt dus de schoonzoon van Jannetje Teunisse.  
Van 1743 tot en met 1751 betaalt Teunis de Lange als molenaar het windrecht, dat 
nog steeds 3 gulden bedraagt. Hij heeft dan, met de erven van Cornelis Wiggerts 
Brakel, ook het recht van naasting volgens een erfpachtbrief van 21 november 
1744.  
In 1748 verkoopt Jannetje Teunisse 1/6 part van haar aandeel in de molen voor 
een bedrag van 700 gulden aan haar schoonzoon Hendrik van Voorthuijzen. In 
deze akte komt bij de beschrijving van het gekochte goed het volgende voor: 1/6 
part van het houtgewas op de voorschreven hofstede en een steeg daarvoor te 
oosten leggende, zijnde een steeg afgegraven rondom met een sloot samen bij el-
kaar staande. Dit zijn later de Molenweg en het Vierkante bosje. 

De Molenbuurt, nu Molenweg, omstreeks 1912. Molenaar Wulfert Pas staat op de voor-
grond met naast hem Jan Blom. Korenmolen ‘De Hoop’ stond achter de toenmalige mole-
naarswoning. 
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Hendrik en Matje Cornelisse bezitten nu 2/6 van het gehele molenbedrijf. In 1752 
en 1753 betaalden zij het recht voor het gebruik van de wind. 
Op 15 november 1752 verkoopt Jannetje Teunisse haar 3/6 part van het molenbe-
drijf voor een bedrag van 250 gulden aan Hendrik van Voorthuijzen. Gelijktijdig 
verkoopt ook Aaltje Cornelisse haar 1/6 part van de molen voor een bedrag van 25 
gulden aan haar zwager Hendrik. Beiden  doen zij dit uit consideratie omdat Hen-
drik in de  plaats van de molen, die in het jaar 1750 door onweer tot op de grond 
toe is afgebrand, geheel  te zijner kosten  een andere molen heeft doen zetten 
daar de grond nog belast was met een schuld van 2000 gulden.  
 
 
KORENMOLEN ‘DE HOOP’ VAN EEMNES 
 
De houten korenmolen die in 1751 opnieuw werd gebouwd kreeg nu de naam De 
Hoop. Het was een achtkantige bovenkruier met riet gedekt. Ook deze molen was 
voorzien van 2 paar molenstenen. De kap was beweegbaar en op de wind te krui-
en met behulp van het staartwerk. De vlucht van het wiekenkruis was 22 meter en 
elke wiek droeg 26 heklatten. De molen had een eikenhouten as. Een beproefde 
constructie die al eeuwen de krachten van wind en maalstenen kon trotseren.  
 
Op 25 november 1752, tien dagen nadat Hendrik van Voorthuijzen het gehele 
molenbedrijf in zijn bezit heeft verkregen, koopt Harmen Gerritsz. Pas, meerderja-
rig jonkman tegenwoordig alhier woonachtig, een zekere hechtsterke achtkantige 
windkorenmolen zijnde een dwangmolen, in het voorleden jaar 1751  opnieuw 
uit de grond opgebouwd. Hij betaalt Hendrik voor het gehele molenbedrijf met 
toebehoren en na aftrek van de lening van 2000 gulden, daarboven een bedrag 
van 2436 gulden en 5 stuivers. Harmen voorheen wonende in Neede is getrouwd 
met Evertje van Altena, afkomstig uit Soest.  
Harmen betaalt van 1753 tot en met 1797 steeds 3 gulden voor het gebruik van de 
wind. Op 10 maart 1798 koopt hij voor 75 gulden de belasting op het windrecht 
af. 
Harmen Pas heeft het bedrag van de overgenomen lening van de erven Brakel, op 
1 augustus 1780 aan de erven van Gerrit Jacob Snijders voldaan. Volgens het be-
lastingregister van Eemnes betaalt Harmen Pas van 1752 tot en met 1797 29 gul-
den per jaar aan belastingen. Van 1798 tot en met 1805 betaalt Willem Pas ditzelf-
de bedrag. 
Het molenaarsgeslacht wordt in 1798 na het overlijden van Harmen voortgezet 
door zijn zoon Willem Pas, getrouwd met Hendrikje Hendriks Tiemens.  
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Na het overlijden van Willem in 1825 zet zijn vrouw Hendrikje het molenaarsvak 
voort. Zij wordt verschillende malen genoemd als molenaarster, waarbij zij wordt 
bijgestaan door haar zoons Hendrik en Tijmen. 
Volgens het kadaster zijn in 1832 de erven Willem Pas eigenaars. Dit waren Hen-
drik en Harmen. Zij bezaten  daar op ca. 900 m² grond de molen en  plaats, huis 
en plaats, stukjes bos, tuin, boomgaard en een laan als weg.  Ook Grietje van Thiel 
getrouwd met Hendrik Pas komt nu tot rond 1850 als molenaarster voor. Dan 
wordt Willem Dunk tot rond 1860 als molenaarsknecht genoemd. Willem woonde 
op B 84, nu Laarderweg 4. 
Als Hendrik Pas in 1842 overlijdt, is zijn zoon Willem nog te jong voor het mole-
naarsvak. Zijn weduwe  Grietje en Harmen Pas zetten de zaak voort. Het kadaster 
meldt in 1843 dat door successie eigenaars zijn geworden: Hendrik, Willem en 
anderen. Harmen getrouwd met Willemijntje Verweerd, had geen kinderen zodat 
bij zijn overlijden in 1873 de molen weer terug ging naar de kinderen van Hen-
drik en Grietje. Willem Pas was daar reeds vanaf 1860 de volgende molenaar in 
de familie Pas. Hij  was getrouwd met Grietje van Essen, dochter van Wulfert van 
Essen en Geertje Veldhuisen. 
Op 26 april 1871 verzoekt Willem Pas de gemeente Eemnes het Molenpad te mo-
gen bestraten en hem daarvoor een bijdrage van 200 gulden te verlenen. Of hij dit 
bedrag ook verkreeg is niet bekend.  

Graf van Willem Pas (1836–1916) op de Ge-
meentelijke Begraafplaats, Laarderweg.  

Wulfert Pas (1865–1934), een der laatste mole-
naars uit de 164 jaar waarin de familie Pas de 
korenmolen beheerde. 
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In 1878 en 1896 vinden er door successie en schattingen weer verdelingen van de 
eigendommen plaats. Willem blijft eigenaar van de molen en het huis met de daar-
bij behorende erven. 
In 1887 vraagt Willem vergunning aan voor de overgang naar een stoomwerktuig. 
Dat werd  hem in november van dat jaar verleend. De inwonerslijst van Eemnes 
geeft dan tussen 1891 en 1908 aan, dat Willem Pas eigenaar is van de windkoren-
molen en een stoomkorenmolen. Willem overlijdt in 1916 op 80-jarige leeftijd. 
Van 1915 tot 1920 wordt Hendrik Pas in de inwonerslijst als korenmolenaar ge-
noemd. Als daarna Harmen Pas de molenaar is geworden, raakt de molen steeds 

Blauwdruk uit april 1909 die de Apeldoornse machinefabriek maakte voor Willem Pas. Links de door 
de gemeente Eemnes geëiste machinekamer en in het midden de dubbele maalstoel in de maalderij. 
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meer in verval. De wieken waren reeds in 1916 van de molen gehaald. Dit omdat 
de familie Pas hiermee vermindering van belastinggelden verkreeg. 
Het kadaster vermeldt in 1929 dat de opstallen van de molen reeds in 1923 zijn 
afgebroken en de korenmolen zelf in 1929 is gesloopt.  
 
 
MAALDERIJ 
 
Vanaf eind 1800 had Willem Pas reeds een groot deel van zijn beroep als koren-
molenaar langs mechanische weg verricht. Hierbij een korte opsomming tot de 
dag dat ook zijn kinderen daarmee stopten. 
Willem Pas heeft als laatste eigenaar van de korenmolen de molenstenen met ge-
bruik van windkracht laten rondgaan. Op 4 november 1887 vraagt Willem aan de 
gemeente Eemnes een vergunning tot het plaatsen van een stoomwerktuig met 
twaalf paardenkracht. Hij beoogt daarmee een geregelde uitoefening van zijn be-
roep als molenaar te bewerkstelligen zodat hij bij windstilte niet langer verhinderd 
is te malen. Op 24 november 1887 wordt hem daartoe vergunning verleend. De 
woning staande op sectie G 626 (nu Molenweg 8a) wordt dan een lokaal voor de 
korenmolen en een bijgebouw daaraan de machinekamer. 
Dat er nu geen windkracht meer nodig was voor het laten ronddraaien van het 
wiekenkruis is niet helemaal waar want een kleindochter van Willem (mevr. 

Zo zag men in 1980 bij bouwbedrijf Blom het uitzicht vanaf de Molenweg op de molen en zijn bijge-
bouwen, indien deze zouden worden herbouwd. 
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Huijser-Endendijk) zag tot omstreeks 1910 nog wel eens de wieken ronddraaien. 
Hiermee spaarde hij brandstof uit, olie nodig voor de petroleummotor. 
Kennelijk vond Willem Pas ook het op stoom houden van het stoomwerktuig kost-
baar en tijdrovend want op 9 oktober 1899 vraagt hij de gemeente Eemnes zijn  
locomobiel van (nu) acht paardenkracht te mogen vervangen door een petroleum-
motor van elf paardenkracht. Het lokaal voor de korenmolen wordt weer ver-
bouwd en aangepast en nu maalderij genoemd. De petroleummotor staat daarin in 
een afzonderlijke kamer en er zijn nu twee maalstenen gesitueerd. De vergunning 
hiervoor wordt Willem op 23 oktober 1899 verleend. 
 
Dat het sporadisch koren malen met de oude windmolen en de inzet van de ma-
chinale graanmalerij Willem Pas geen windeieren legde, blijkt alweer enige jaren 
later. Willem vraagt nu in een niet gedateerd verzoek aan de gemeente Eemnes 
hem toestemming te verlenen voor het plaatsen van een zuiggasmotor in zijn ko-
renmalerij welke toen bestond uit een dubbele zestiender maalstoel. Dit hield in 
dat er twee maalstenen in gebruik waren met een omtrek van 16 voet, een diame-
ter van circa 155 centimeter. Op 6 april 1909 stelt de gemeente als eis dat hij daar-
toe tegen het bestaande stenen gebouw op sectie G 626 een nieuw te bouwen ste-
nen gebouw moet plaatsen. Op 15 mei 1909 werd hem vergunning verleend tot 
het plaatsen van een zuiggasmotor van dertig paardenkracht. 
Twintig jaar later op 24 oktober 1929 vraagt de Firma Gebroeders Pas toestem-
ming tot het plaatsen van een elektromotor in de korenmalerij. Het districtshoofd 
der arbeidsinspectie verklaart op 18 november 1929 dat de inrichting van de Firma 
Pas voldoet aan de eisen der Veiligheidswet. Daarop verleent de gemeente Eem-
nes, mede gelet op de eisen der Hinderwet, op 19 november 1929 vergunning tot 
het plaatsen van een elektromotor van drieëndertig paardenkracht ter vervanging 
van een zuiggasmotor. 
 
Van 1937 tot en met 1941 was Willem van Veldhuisen, de molenaar en graanhan-
delaar. Hij woonde in Laren, Hilversum en tenslotte in Eemnes. Hij verleende de 
kinderen van Willem Pas (Hendrik, Harmen, Wulfert en Geertruida) levenslang ge-
bruik en inwoning van de molenaarswoning. 
 
 
TEN SLOTTE 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat zoals in de inleiding is genoemd alleen een kasteel- of 
ambachtsheer in staat was een korenmolen te exploiteren en te onderhouden. Ook 
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in de 350 jaar dat Eemnes een dergelijke molen rijk was waren het vooral mole-
naarsfamilies die hier de molen exploiteerden.  
Zo vredig als in dit artikel beschreven, ging het in die jaren mogelijk niet. De mo-
lenaars in de provincie Utrecht betaalden tot viermaal minder aan windrechten 
dan hun collega’s aan belastingen in Holland. De ‘sytwint steeg’ die rechtstreeks 
naar de molen leidde, lijkt dan ook vooral bedoeld om Gooise landbouwers hei-
melijk hun graan in Eemnes te laten malen wat voor hen voordeliger was. Maar 
ook de molenaars zelf en de bakkers uit de omgeving werden wel van kartelafspra-
ken beticht. 
Rond 1980 was bouwbedrijf Blom uit Eemnes vergevorderd met plannen voor de 
herbouw van de korenmolen op zijn vroegere plaats aan de Molenweg. In januari 
1981 was een plan voor de molen bestekklaar met de medewerking van het ge-
meentebestuur. Maar ook nu waren de exploitatiekosten een probleem. De her-
bouw van het molenaarshuis en de exploitatie daarvan werden niet toegestaan, 
waarna het plan in de lade belandde. 
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