


Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 11 Utrecht verklaart erin 'dat voor mij ende thinsgenotennaebeschreven gecomen ende gecompareerd is Peter Frans,ende heeft opgedragen ende overgegeven in mijnen handenals in hooffs handen, den wint ende mole van Houten opLoerick, also hij zelvige op ten eersten februarij 1594ontvangen heeft, staande in mijnen eerste register foll.XXXIIII...' Na de overdracht van het wind- en maalrechtwordt gesproken over degene die het eigenlijke werkdeed: '...Dit aldus gedaen zijnde rechtenoort ende terzelver tijt, soo verlijde ick Cornelis Both als rent-meester voornoemt, verleende, verlije ende verleene mitsdezen mijnen tegenwoordige brieve, Cornelis Cornelisz.Vernoij, zijnen erfgenamen ende nacomelinge als dat hij devoorsegde wint ende molen van Houten in erffpacht hebbenende behouden zal, mits jaerlix telcken in meije betaelendezal ten comptoir van

den rentmeester telcken in ijder tijtzijnde tot een erffpacht de somme van drije pont van 40grooten Vlaems stuck, ende voorts op conditien als de inde brieff gepasseert op ten eerste februarij 1594 verhaeltis...' Over het tarief voor het malen worden geen absolutebedragen genoemd, maar wordt er alleen vergeleken met anderemolens: '...voorts dat hij van de luijden aldaer te malencomende nemen ofte doen nemen zal, gelijck van molter alsdoen ander molenaers daerontrent ofte naestgelegen (zondermeer). . . ' Detail van een kaart uit 1626, getekend door Hendrik Verstrale RAU, archief Oudmunster, nr 933-98



Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 12 Het Oudschildboek van het overkwartier van het gewestUtrecht geeft als eigenaar in 1599: 'Arien Jansz., schoutten Dom, een mergen daer de molen tot Houten op staat...'Dit perceel maakt deel uit van een aparte sektie in hetOudschildboek, getiteld 'Novalia, landen onder den voor-noemde gerechte (te weten in 't jaar 1536) niet aangebracht(maar in 't jaar 1599 allereerste op den voorseijde blaf-fard gecomen en op oudschildgeld gestelt)'.(2) Gezien hetvoorgaande lijkt het niet erg waarschijnlijk, dat de molenin 1536 al bestond. In deze periode wisselden de molenaars elkaar snel af.Na Cornelis Cornelisz. Vernoij kwam Willem Aelten (1603) enna hem Hendrick Eelgisz. (160A) (3). Op 18 mei 1609 gaf deeerdergenoemde rentmeester de helft van het wind- en maal-recht in erfpacht aan Gosen Meyndersz. van Ermelen, 'jegen-woordich molenaer aldaer' (A). Naar de naam te

oordelenwas deze man afkomstig uit het dorp Harmeien tussenUtrecht en Woerden. Omdat er van later tijd geen aktenbekend zijn, waarbij het wind- en maalrecht wordt ver-pacht, mag aangenomen worden dat Gosen Meyndersz. inde decennia na 1609 de molen in vrije eigendom heeftgekregen. Een en ander valt op te maken uit de inhoudvan de volgende transportakte, gepasseerd voor schout enschepenen van het gerecht Houten en 't Goy (5). Zij maak-ten in de akte, die is gedateerd 24 januari 1660, bekend'dat voor ons kwam in 't gerechte Dirckjen Peters, huys-vrouw van Aert. Bartsz. molenaer wonende tot Houten, methanden ende toedoen van Jan Goossenz. haren zoon, endeheeft in dier qualite voor haer ende hare erfgenamengecedeert, getransporteert ende overgegeven gelijck sijcomparante cedeerde, transporteerde ende gaff over bijdeze aen en ten behoeve van Evert Gossensz., haere

jongstesoon, den vrije eijgendom van de wintcoorenmolen met sijnseijlen ende allen sijne toebehooren, mitsgaders eenenmergen landts met alle geboomte, bepotingen ende beplan-tighe daer op staende, sulks de selve staende ende gelegenis in dese gerechte op Loerick, daer de voornoemde wint-corenmolen op staende is...' Het patroniem van de zoonsvan Dirkje Peters wijst erop, dat zij Goosen Meyndersz.'weduwe was; Aert Bartsz. was dan haar tweede man en Evert



Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 13 Goosensz. de jongste zoon uit haar eerste huwelijk. Overhet windrecht op de molen wordt gezegd, dat het jaarlijkszes gulden en zes stuivers bedraagt, te betalen aan dedomeinen van het gewest Utrecht; de molen was tenslottenog belast met een hypotheek van f. 1100.-. Evert Goosensz.kon naast de molen over nog meer onroerend goed beschikken,want het onderpand van een geldlening van 600 gulden,waarvoor hij 5 mei 1666 een overeenkomst aanging met ThonisJansz., wonende te Zeist, was 'seeckere huysinge ende hoff-stede en omtrent een mergen boomgaard, geheten De LegeFocx...' (6). Een staat die de bedragen geeft van de belasting op hetgemaal op alle molens in het gewest Utrecht in 1693, geeftde mogelijkheid een relatief idee te krijgen van de hoe-veelheid graan die in Houten werd gemalen (7). Het bedragvoor Houten was 1394

gulden, in vergelijking met enkeleandere molens: Werkhoven 1346 gulden. Schalkwijk 993,Jutphaas 2589 en Abcoude 4006. Inmiddels was in 1689 of 1690 Evert Goosensz. alsmolenaar opgevolgd door zijn zoon Goosen Evertsz., diein een koopakte van 25 november 1700 waarbij hij eenhoekje van een boomgaard verkoopt, de familienaam deCruyff draagt (9); zo was de naam 'van Ermelen' die zijngrootvader droeg, na twee generaties vervangen door eennieuwe familienaam. Goosen Evertsz. de Cruyff komt opde lijst van de familiegelden die door het gerecht werdengeheven het laatst voor in 1706 (10); hij is naar schat-ting niet ouder geworden dan 50 jaar. Zijn kinderen wer-den bij rechtshandelingen in de volgende jaren vertegen-woordigd door een voogd of een procureur. In 1708 en 1709sloten zij geldleningen af van respectievelijk 400 en 300carolus gulden met de molen als onderpand

(11). Kennelijkwas geen van de kinderen in staat of bereid om in vadersvoetsporen te treden, want 27 augustus 1716 werd de molendoor de voogden verkocht (12). Naast de molen zelf werdenverkocht 'het molenhuys', twee morgen boomgaard waar demolen op stond en tenslotte zes akkers en een boomgaardje,samen groot 2 morgen en vier hond. Verder wordt gezegd,dat het windgeld van 3 gulden en 10 stuivers per jaarverschuldigd was aan de ambachtsheer. De koper was Peter



Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 IA Jansen van Schalkwijk, molenaar te Utrecht; dat hij in diestad een molen bezat 'op de wal aan het Paardevelt',blijkt uit een akte van geldlening uit 1719, waar de molenals onderpand wordt genoemd (13). Nog in hetzelfde jaarverkocht Peter Jansen van Schalkwijk de Loerikse molenmet de stukken land, die ook in de akte van 1716 genoemdwerden, aan Anthony Verkerk 'molenaar wonende onder dezegerechte' (14). 20 juni 1740 verkocht de curator over deboedel van laatstgenoemde de molen met het land aan Corsvan Maarschalkerwaardt (15). In de transportakte werd noggememoreerd welke lasten op het onroerend goed drukten:'...ende dit op de last van 't voorseijde wintgelt en's heeren ongelden, buur- en polderlasten daar op staandeen uijtgaande als buuren boven ende beneeden...' In de maanden hierna is de bestaande molen waarschijn-lijk afgebroken en is er een

nieuwe op zijn plaats gebouwd;20 juni 1741 sloot Cors van Maarschalkerwaardt een over-eenkomst van geldlening met mr. H. van Asch van Wijck,lid van de vroedschap van Utrecht, en zijn echtgenote,'...tot betalinge van de na te noemene nieuwe wintkoorn-molen...' (16). Het onderpand was '...een huyzinge enwintkoornmolen, vanouds genaamt de Loerikse molen, endedat met alle hetgeene in den voorschreven moolen aert-ende nagelvast is, soo met sijne steenen en sijlen daar-aan behorende, niets van 't gereedschap uijtgesondert,en met twee morgen soo boomgaart als bouwlandt daar demoolen en huijsinge op staat...' De nieuwe molen werd15 januari 1745 voor het eerst verkocht (17), en hierbijwerd ook het type van de molen omschreven: '...den agt-kantige windkoornmolen met twee paar steenen, zij Hen,touwerk, met een huijzinge, bergh en schuer, met 2morgen weijland daar de molen en verder

getimmerte opstaat...' Het perceel grond waar de molen op stond, werdbelend door de Binnendijk in het oosten. Klaas Haasberghin het westen en 'Het Paradijs' in het zuiden. Naast demolen ca. werden nog drie stukken land verkocht, teweten de al eerder genoemde zes akkers groot twee morgenen vier hond, een weiland groot vier hond vanouds genaamd'Het Paradijs' en tenslotte een morgen bouwland (vroegerboomgaard) genaamd De Langen Boomgaard. Op dezelfde dag



Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 15 verstrekte mr. Willem van Cleeff, ordinaris raad bij hethof van Utrecht, de nieuwe molenaar een geldlening van1800 gulden tegen 4% rente (18). De nakomelingen van dekoper Bernardus van Schrijvershoff zouden de molen ge-durende zijn verdere bestaan in hun bezit houden enlaten draaien. Het moet rond 1770 geweest zijn, datBernardus werd opgevolgd door zijn zoon Johannes, wantin 1773 en 1779 verscheen deze voor schout en schepenenvan het gerecht Houten en 't Goy voor het doen passerenvan akten van geldlening, in deze tijd plechten genoemd (19)In 1808, toen op instigatie van de landdrost van hetdepartement Utrecht door het gerechtsbestuur een over-zicht werd samengesteld van de bezittingen van de inwonersvan het gerecht, bezat de molenaar een huis, de molen envijf morgen land, waarvan twee morgen en vier hond bouw-land

en twee morgen en twee hond weiland, en aan vee tweekoeien, een pink en een schaap. In het patentrecht,een recht dat iedereen moest betalen die een ambachtof een nering uitoefende, werd hij aangeslagen voortien gulden en twaalf stuivers; dit was de hoogste aan-slag van alle beroepen en werd alleen benaderd door dievan iemand die herbergier en bakker tegelijk was (20).Hij werd in 1813 hoog genoeg in de belastingen aange-slagen om het stemrecht te kunnen uitoefenen (21). Deknecht die hij in dienst had, moet G. de Heus geweestzijn, die in 179A in Rijswijk was geboren (22). Ook dezoon van Johannes, Franciscus, die in 1831 molenaar wasgeworden nadat zijn vader op 87-jarige leeftijd wasoverleden, was gegoed genoeg voor het stemrecht (23).Het kohier van degenen die het patentrecht waren ver-schuldigd over 1848/18A9, vermeldt dat Franciscus 'nietvoor eigen rekening'

werd aangeslagen (24); het is nietduidelijk uit welke eigendomsverhoudingen deze opmerkingvoortvloeide. De in 1834 geboren zoon van Franciscus, Johannes, wasvolgens de bevolkingsstatistiek van 1849 molenaarsleer-ling (25), terwijl hij in 1859 (26) molenaar werd genoemd;vader en zoon hebben dus tot het overlijden van eerst-genoemde in 1880 samengewerkt. Het adres waar Franciscuswoonde was wijk H nummer 95 (27). Het is opvallend, hoe in






