


Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 n 1832- gebouwen N. eigendom van Frans^ Schrijvershof enlater Frans jr. enJohannes Schrijvers-hof weg perceelscheiding zag als de oude Loerikse molen, en die in 1804 dooreen stenen is vervangen (3). Na het overlijden van Frans Schrijvershof sr. (op30-9-1880) en zijn vrouw Dina Maria de Bie (12-11-1874)komen hun onroerende goederen onder Houten sectie A aande drie kinderen Johannes, Johanna en Frans jr. DezeFrans was ondertussen zelf al weduwnaar van Johanna van



Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 1894-1909 0\ eigendom vanJohannesSchrijvershof oude situatie r « Soest die een testament had gemaakt en daarin 1/8 vanhaar bezit had nagelaten aan Anna Schols, de weduwe vanJan van Soest (4). Het onroerend goed bestond uit depercelen 212bis en 244-249, zijnde de Molen op 249. hetoude huis op 246. een nieuw huis dat ze vergeten wirenaan het kadaster op te geven, ruim 4 ha. land en dewegen die er doorheen liepen met het perceelnummer 248.De percelen 245, 249 en 212bis zijn ongeveer 5x zo langais op de kaartjes aangegeven. In 1881 gaan ze over tot deling en scheiding. Johanna







Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 een precies jaar te noemen? We moeten daarvoor evenkijken naar de grondbelasting. Daarin staat dat zo-lang de eigenaar niet aan het kadaster heeft door-gegeven dat een gebouw is gesloopt, hij er nog grond-belasting over moet betalen. De eigenaar heeft er dusbelang bij om veranderingen zo snel mogelijk door tegeven. We mogen er dus ook van uitgaan dat er tussenmoment van notering en afbraak weinig tijd zat. In het archief van de hulpkaarten van het kadasterbevindt zich een tekening uit Augustus 1909 waarin deafbraak van de molen is getekend en een vergrotingvan het oude molenhuis. Op kaartje 2 zijn deze wij-zigingen aangegeven. We kunnen dus het einde van deLoerikse molen dateren op begin 1909. Henk ReindersNoten 1. Het minuutplan van kadaster, de oorspronkelijkekaart uit 1832. Deze is aanwezig op het kadaster-kantoor in Utrecht, maar is niet

kosteloos te raad-plegen. Vraag op het kadaster dus eerst naar dekosten! Een fotocopie kost er geen kwartje, maar f.3,25. Mede hierdoor heb ik geen fotocopie van dekaartjes gemaakt, maar deze overgetekend. Thuis hebik ze zelf van schaal 1:2500 2x vergroot. Het kaartjeis hierdoor overzichtelijker maar ook minder nauw-keurig geworden. Van de percelen 212bis, 245 en 249is slechts 1/5 genoteerd. 2. Tussen Rijn en Lek 3 (1984) p.11. 3. Op de Bunnikse molen is de gevelsteen uit 1804nog aanwezig. Hiervan is een fraaie ets gemaakt doorde Bunnikse schilder Johan de Kruijf. 4. Kadaster, kantoor Amersfoort, Register van Over-schrijvingen 232 No.21. 5. Veldwerk landmeters op het kadaster hulpkaartHouten No.27. 6. Register van Overschrijvingen 254 No.4. 7. Idem 450 No.43.


