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De molenaarsfamilie Van Maurik en
hun molens in zuidoost-Utrecht
Gerard van Woudenberg*
Inleiding
Op zoek naar meer gegevens over Adriaantje van
Maurik, de eerste vrouw van Pieter Lettinck, een
van de voorouders van mijn moeder, kwam ik via
trouw- en doopboeken terecht bij de molenaarsfamilie Van Maurik en vond ik het boek De Molens van
Zeist uit 1981 door K.W. Galis. Hoewel dit boek
interessante gegevens over de familie Van Maurik
bevat, blijkt de daarin gepubliceerde deel-genealogie
niet geheel juist te zijn. Een goede reden om dit stuk
familiegeschiedenis nader te onderzoeken en waar
nodig te corrigeren en aan te vullen.
Dit artikel bestaat uit een deel-genealogie van de in
Maurik geboren Jasper Tonissen en zijn nakomelingen die samen gedurende ruim een eeuw ( 16911794) a1s molenaars werkten op zeven verschillende
molens in zuidoost-Utrecht. Tevens is van e1ke
molen die een rol spee1de in het Ieven van deze
familie een beknopte historische beschrijving (tot en
met 1832) opgesteld. Om de lijst met noten niet nog
Ianger te maken dan deze nu a! is, zij vermeld dat,
waar niet anders is aangegeven, de data van dopen,
huwelijken en begraven zijn gevonden in de Doop-,
Trouw- en Begraafboeken (DTB-boeken) van de
betreffende dorpen. Omdat voor bepaa1de perioden
en plaatsen geen DTB-boeken aanwezig zij n, werden enkele data geschat op basis van wei beschikbare gegevens zoals bij voorbeeld notariele akten.
De beschreven korenmolens waren aan het eind van
de zeventiende eeuw nog allemaal vierkante, houten
standerdmolens. Bij dit type molen wordt de gehele
molenkast met de wieken rond een zware vertica1e
spil naar of van de wind gedraaid. Door ondermeer
het stijgen van de graanprijzen in de tweede helft
van de achttiende eeuw en een groeiende interesse
bij geldschieters om te investeren in nieuwe molens
werden, in navolging van de ontwikkelingen op dit
gebied in de steden, ook op het platteland een aantal
vierkante standerdmo1ens vervangen door modeme,
ronde stenen molens met een grotere capaciteit.
Rond 1770 werden de mo1ens in Doorn en Zeist het
eerst vernieuwd. De vervanging van de mo1ens in
De Bilt en Bunnik volgde rond de eeuwwisseling. In
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Cothen en Werkhoven werden omtrent de eeuwwisseling wei nieuwe molens gebouwd, maar dat bleven houten molens. Cothen kreeg pas in 1869 een
stenen stellingmolen en in Werkhoven werd de houten standerdmolen eerst in 1882 vervangen door
eveneens een stenen stellingmolen. Neerlangbroek is
een uitzondering, daar bleef de houten standerdmolen in gebruik tot eind negentiende eeuw om daarna
te worden vervangen door een stoommaalderij.

De molen Rijn en Weert in Werkhoven in oktober 2005.
Foto door W.R. Leeman, SAKRUH, Atlas Werkhoven
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Beroep stiefvader: de bakermat van een
molenaarsfamilie
De historie begint met Jasper Tonissen, molenaar te
Doorn, zijn vader Thuenis Jaspers en zijn stiefmoeder Marritgen Dircks van Bemmel. Na het overlijden van Thuenis Jaspers trouwt Marritgen voor de
derde keer en wei in mei 1672- vlak voor de inval
van de Franse troepen - met haar buurman Jelis
Huberts, molenaar te Maurik. Daar ligt de bakermat
van de molenaarsfamilie Van Maurik. Was Thuenis
niet zo vroeg overleden dan zou Jasper zeer waarschijnlijk net a1s zijn vader landbouwer zijn geworden. Nu leert hij van zijn stiefvader Jelis Huberts het
molenaarsvak en draagt dat weer over op zijn zoons,
die op hun beurt hun zoons de kneepjes van het vak
leren.

Deel-genealogie
I. Thuenis Jaspers, geb. voor 1640 te Maurik, over!.

voor 1672, tr. (1) Maurik voor 1662 Henrickgen
Geerlophs, geb. voor 1640, over!. voor 1664 tr. (2)
Maurik 24-1-1664 Marritgen Dircks van Bemmel,
geb. voor 1630 te Amerongen, weduwe van Willem
Claas van Hattem, landbouwer te Maurik.
Marritgen bezit in 1664 een huis, etc aan de
Moelenstraet te Maurik dat zij toegescheiden
krijgt na het maeghgescheyt tussen haar en de
mombers van haar kinderen uit het huwelijk met
Willem van Hattum C1aes' .
Uit het eerste huwe1ijk:
1. Marritgen , ged. Maurik (NH) 19-6-1659
2. Jasper (zie II)
Uit het tweede huwe1ijk:
3. Henricksken, ged. Maurik (NH) 13-11-1664
II. Jasper Tonissen (van Maurik), mo1enaar en schepen te Doom, ged. Maurik (NH) 28-3-1662, over!.
voor 1714, tr. (1) Maurik 23-7-1683 Jantgen Everts,
otr. (2) Maurik Baetien Gijsberts, geb. Rumpt, dr.
van Gijsbert Dirksz, korenmolenaar te Rumpt.
Jasper kent een bewogen jeugd; a1s hij 10 jaar
oud is hertrouwt zijn stiefmoeder en enkele
maanden later krijgt het dorp Maurik te maken
met een invasie van de Franse troepen die van
begin juni 1672 tot hun vertrek op 19 april 1674
het dorp regelmatig plunderen. Het Franse garnizoen bij Zoelen en doortrekkende troepen roven
op grote schaa1 kleding, voedsel, vee en paarden,
mishandelen dorpsbewoners en eisen dagelijks
25 dwangarbeiders om te werken aan de versterkingen van hun legerp1aats'; Jasper leert het
mo1enaarsvak bij zijn stiefvader Jelis Huberts,
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molenaar te Maurik' ; hij huurt omtrent 1691 en
opnieuw in 1697 van de graaf van Broeckxdorff
een "wintkoornmolen, huysinge ende hoff " gelegen aan de Moersberghsesteegh te Doorn; hij is
van december 1697 tot januari 1700 schepen van
Doorn' .
Uit het eerste huwelijk:
1. Mensia (Meynsje), geb. Maurik omtrent 1685 ,
over!. voor 1775, tr. Herman Langenberg, grossier
in rijst te Utrecht.
Meynsje en Herman stellen in 1735 een testament op; Herman koopt tussen 1740 en 1772
diverse woningen te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gijsbert (zie Ilia)
3. Anthoni (zie liTh)
4. Hendrik, ged. Doorn (NH) 25-1-1 691
5. Gerrit (zie Illc)
6. Hendrikje, ged. Doorn (NH) 2-6-1695, over!.
voor 1778, tr. Johan Conrad Schnieder, koopman in
wijnen te Utrecht, diaken van de Nederduits
Gereformeerde diakonie aldaar, geb. 1709.
Hendrikje en Johan maken in 1754 een testament
op de langstlevende; Johan koopt tussen 1758 en
1776 meerdere huizen te Utrecht; hij beheert
geld en goederen van zijn in 1769
innocent/krankzinnig geworden schoonzus Maria
van Maurik en treedt 1781 na Maria's overlijden
op als executeur testamentair.
7. Maegje (Maria), ged. Doorn (NH) 2-5-1 697,
over!. Bunnik 10-12-1780
zij blijft ongehuwd; maakt 1767 haar testament;
is in 1769 na het maken van haar testament "met
krankzinnigheid besorgt geworden"; is dan in de
kost bij Gijsbert van Viegen, molenaar te
Bunnik; laat in 1780 wollen, linnen, goud en silver" na a1smede een lijfrente ad 1.000 gulden,
twee obligaties van elk 1.000 gulden plus twee
schuldbekentenissen ad 400 gulden elk resp. t.l. v.
Johan Conrad Schnieder en Hendrik van Maurik,
na aftrek van de onkosten resteert een bedrag van
2.2 15 gu lden, 14 stuivers en 8 penningen t.b.v. de
levende kinderen van haar zusters Hendrikje en
Mensia, alsmede haar broers Bastiaan en Gijsbert
van Maurik (bron. HUA, inv. nr. U236a11, aktenr
8, dd 7-2-1781)
8. Johannes, ged. Doorn (NH) 16-6-1700
9. Steijntie, ged. Doom (NH) 9-4-1702
10. Marrigje (zie Illd)
11. Bastiaan (zie Ille)
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De korenmolen van Maurik
De heerlijkheid Maurik, en daarmee ook het windrecht en de korenmolen, behoort in de middeleeuwen aanvankelijk tot het bezit van de heren van
Maurik en later tot dat van de heren en graven van
Culemborg. Er is voor het eerst sprake van een
molen te Maurik als Henrie Doys van Mauderic,
knaap, in 1381 verklaart aan Gheryt, heer van
Culemborg en van der Lek, den halven wind te
Mauderic gegeven te hebben' . In 1466 en 1495,
maar ook nog later in 1661 en 1669, is er sprake van
een dwangmolen te Maurik6 . Een dwangmolen komt
voor in streken waar de molen bijvoorbeeld behoort
tot de heerlijke rechten van de landheer. In dit geval
betekent het dat alle inwoners van de heerlijkheid
Maurik, eigendom van de heren van Culemborg,
gedwongen zijn hun koren te Iaten ma1en op de
molen in hun eigen dorp.
Een interessant voorbeeld in dit verband is de brief
die Dirck Vonck op 9 januari 1495 aan "myne here
Joncker van Culenborch" stuurt en waarin hij
belooft zijn in de buurtschap Aelst en Meerten
(gem. Lienden) gebouwde rosmolen te zullen afbreken, dat hij daar nooit meer een molen zal bouwen
en dat hij en zijn erven "then ewigen daghen op
myns heren jonckeren moe! en mal en sell en indien
die moelen tot Lienden staet in kennisse"'.
Op 1 november 1494 huurt Dirck Gerritsen van
Willem van Hattem, rentmeester van Jasper, heer
van Culemborg etc, de wind- en rosmolen te
Maurik 8 •
Reparaties aan een molen leiden regelmatig tot
geschillen tussen de eigenaar en de pachter van de
molen . Zo ook in Maurik waar in oktober 1642 zo' n
geschil ontstaat tussen de Heer van Culemborg en
zijn pachter Jeriphaes Dircks "Mollenaer tot
Maurick". Het loopt zo hoog op dat Jeriphaes in juli
1643 de "Coorn Wint ende ros Moolen tot Maurick"
moet verlaten'.
In 1674 en 1683 wordt Jelisz Huybertsz, de stiefvader van Jasper Tonissen [van Maurik], genoemd als
"molenaar tot Maurick". In 1683 pacht hij de molen
voor 320 gulden per jaar 10 • Op deze molen leert
Jasper het molenaarsvak. De opvolger van Jelis is
zijn broer Dirck Huberts, molenaar, die na zijn overlijden in 1693 nog vier of vijf jaar pacht van de
molen van Maurik en pacht van het Molenlandt
schuldig blijkt te zijn aan de rentmeester van de
graaf van Waldeck (heer van Culemborg)''.
Op de kadastrale kaart van 1832 staat de korenmolen ingetekend aan de oostzijde van de Molenweg
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(vroeger de Molenstraat), welke het dorp verbindt
met de Rijnbandijk. Het perceel waarop de molen
staat is kadastraal bekend als Maurik, Het Dorp sectie B nr 341. De aanpalende perceelsnummers 342344 omvatten het molenhuis, erf en tuin. Eigenaar is
dan Jan Reehorst, molenaar".

De korenmolen van Doorn
Reeds in de twaalfde eeuw is er sprake van een
korenmolen in Doorn ". Deze molen staat voor het
huis van de domproosdij en wordt in 1389 door
domproost Ghisebrecht de Koc ten behoeve van de
proosdij gekocht en betaald uit de verkoop van hout
uit het bos van Amerongen' 4 • De wind- en rosmolen
blijft de eeuwen daarna behoren tot de bezittingen
van de domproosdij zoals blijkt uit pachtbrieven van
1551 en 1566". De laatstgenoemde pachtbrief vermeldt dat "den meulen met den huysinghe ende
hoffstede daer bij staende" voor een pachtprijs van
28 mud rogge per jaar is verpacht aan Jan Jansz.
Deze Jan Jansz of zijn zoon zou de Jan Jans kunnen
zijn die in 1596 molenaar te Cothen is'6 •
Rekeningen van reparaties aan de wind- en rosmolen uit 1601 en 1602 en acquitten wegens verschillende werkzaamheden aan de molen te Doorn, daterend uit 1602 en 1603, geven aan dat de molen een
flinke opknapbeurt heeft gehad". Maar de molen, is
in 1603, volgens een verklaring van de schout van
Doorn, los en op hoi geslagen tengevolge van een
"groten sware wynt"". De schade moet aanzienlijk
zijn geweest want kort daarna, in 1604, is de molen
gesloopt en heeft de domproosdij een nieuwe houten
standerdmolen Iaten bouwen op de hoek van de weg
naar Neerlangbroek en de Moersberghsesteegh".
Deze Moersberghsesteegh is omstreeks 1780 onderdee! geworden van de naar het zuiden verlegde
Achterweg.
Een kaart van de Ridderhofstad Doorn uit het eind
van de 18' eeuw waarop de "Koornmolen" is ingetekend, geeft de situering duidelijk aan 20 •
Door de eeuwen heen, in elk geval tot na 1832, blijft
de molen behoren tot de bezittingen van het Huis te
Doorn. De molen maalt zowel voor het dorp Doorn
alsook voor de boeren uit de buurdorpen Maarn en
Maarsbergen, Darthuizen en Overlangbroek. De
cijns op het gemaal en klein-zegel waarop de molen
is gesteld- in 1701 een bedrag van 1.204 guldenmoet door de vijf dorpen betaald worden naar rato
van het door hen aangevoerde koren. Uit de rekeningen blijkt dat ongeveer de helft van het aangeleverde
koren uit Doorn zelf komt. De rest wordt aange-
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De korenmolen van Doorn li gt linksonder op deze kaart van de omgeving van Huis Doorn, langs de weg van Langbroek
naar Doorn. Kaart uit ca. 1780-1792, Het Utrechts Archief, Huis Doorn, inv.nr 9, VA 1437, X 2066

voerd vanuit de genoemde buurdorpen" .
De eerste met naam genoemde molenaar op de nieuwe molen van Doorn is Wilm Aelten, overleden
voor 1614" . Dan volgt er een leemte in de informatie totdat Gijsbert Adriaensz te Sterkenburg in 1671
de korenwindmolen c.a. in het gerecht Doorn huurt
van de domproost en eigenaar van Huis Doorn,
Caius Laurentius Barthram, graaf van Broeckdorff".
Gijsbert wordt opgevolgd door Evert Gerrits
Bieshaar die van omtrent 1675 tot circa 1680 in
Doorn maalt 24 • Daarna wordt Jan Hermansz van
Essen tot 1688 genoemd als molenaar te Doorn tot
deze, waarschijn lijk in datzelfde jaar, de mol en verlaat" . De eigenaar van Huis Doorn verhuurt de
"wint coornmolen met huysinge en hof' dan voor
150 gulden per jaar aan Doris Rutgers, afkomstig uit
Amerongen waar hij in 1687 als "Goris
Rutgerssoon, molenaer" wordt vermeld 26 •
Kort daarna, waarschijnlijk in 1691 , huurt Jasper
Tonissen van Maurik de molen voor een periode van
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zes jaar voor een huurprijs van 155 gulden per jaar27 •
Tijdens de daarop volgende zesjarige huurperiode
wordt door Francois Bottenburgh, molenmaker te
Amersfoort, "een molenroede in de Doornse molen
gestoocken"" . Hoewel normaliter het onderhoud van
de molen voor rekening van de verhuurder komt,
blijkt dat in dit geval Jasper de 130 gulden kostende
reparatie betaalt, waar tegenover staat dat de jaarlijkse huurprijs met 12 gu lden wordt verminderd 29 •
Na 1706 verlaat Jasper de molen want in oktober
1706 verhuurt de nieuwe eigenaar van Huis Doorn,
ridder Frederik Willem van Diest, domproost te
Utrecht, aan Jacob Lammertsz vanderVoort "seeckere huysinghe ende erve met den Wint Coornmolen
staende onder desen gerechte tot nogh toe gebruykt
wordende bij Jasper Tonisz" voor de som van 165
Carolus guldens alsmede vier paar jonge hoenders
en honderd hoendereieren per jaar30 • De nieuwe
huurder krijgt Ievens de verplichting opgelegd om
de korenmolen deugdelijk te repareren. Deze ver-
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plichting en de vernieuwing van de molenroede in
1700 doen vermoeden dater sprake is van achterstallig onderhoud. Dat past bij het gegeven dat de
vorige eigenaar van de molen, de graaf van
Broeckhoff, die zeer waarschijnlijk financiele problemen had, de hierboven genoemde vernieuwing
van een molenroede in 1700 niet wilde of kon betalen .
Na twee jaar doet een nieuwe huurder zijn intrede
op de molen. Hendrick Evertsz van Dolre, in 1702
molenaar te Amersfoort, die in 1707 vergeefs probeerde de Loerickse molen in Houten te huren,
komt in 1708 met Van Diest tot overeenstemming
over de huur van de Doornse molen voor 155
Carolus guldens per jaar plus deal eerder genoemde
hoenders en hoendereieren" . De lijst van B uurlasten
Doorn vermeldt hem gedurende de periode 17121728 als molenaar; op 14 mei 1730 wordt hij begraven in Doorn".
Inmiddels is, na het overlijden van Frederik van
Diest, het Huis Doorn met bijbehorende landerijen,
huizen en de molen overgegaan op zijn dochter,
Anna Juliana van Diest douariere Hammerstein 33 •
Voor de afhandeling van de erfenis hebben schout
en schepenen van Doorn op 16 mei 1729 het bezit
getaxeerd en het "huys en erff met de molen onder
desen geregte" geschat op 650 gulden 34 • Een voor
die tijd nogal laag bedrag voor een huis met molen.
De wens van de erven om de waarde van de bezittingen in verband met de af te dragen successierechtende laag te houden, zal een rol gespeeld hebben.
Maar het !age taxatiebedrag geeft zeker ook aan dat
de molen in een tamelijk slechte staat van onderhoud verkeert.
De eerdergenoemde lijst van Buurlasten vermeldt
in 1731 Hendrick Hendricksz als molenaar.
Onduidelijk is hoelang hij als molenaar op de
molen van Doorn heeft gemalen. Voor het laatst in
1736 worden buurlasten geheven van "den molenaar" echter zonder dat deze bij naam wordt
genoemd.
Na het overlijden van Anna Juliana van Diest worden in 1761 de goederen van het Huis Doorn
opnieuw getaxeerd 35 • De waarde van de "steene
wint coorn molen en molen huys met hetland
groot circa 5 mergen gelegen in desen geregte
belent ten oosten den Proostenweg, ten westen met
een acker eyke hakhout en de acker else en eyke
hakhout van de Pol, strekkende van de Agterwegh
zuidwaarts op tot aan het Domproosdij Land"
wordt geschat op 3.000 gulden. De houten stan-
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derdmolen blijkt dus tussen 1729 en 1761 vervangen te zijn door een stenen molen.
Nadat de molen van Neerlangbroek in 1761 is verkocht moet de daar werkzame molenaar Otto de
Bruyn een nieuwe molen zoeken. Hij huurt de
korenmolen in Doorn en werkt daar a1s molenaar
van waarschijnlijk 1762 tot zijn overlijden in
november 1788 36 • Zijn vrouw en zijn zoon Willem
zetten het mo1enaarsbedrijf voort. A Is ook de weduwe van Otto de Bruyn is overleden verkrijgt Willem
in 1798 via uitkoop van zijn zusters ondermeer de
gehele inboedel van zijn overleden ouders, waaronder "vier zijlen" met een waarde van 53 gulden".
Willem de Bruyn wordt in 1803 voor het laatst in de
1ijst van Buurlasten Doorn venneld.
In 1832 geven de kadastra1e kaart van Doorn,
Mo1eneind en de bijbehorende OAT aan dat percee1
A318 bestaat uit "koornmolen en erf'; perceel A
320 is "huis en erf'. Eigenaar van de percelen is
A.C.W. Munter "rentenier te Doorn" die in de periode 1814- 1861 het Huis Doorn bezit" .

De tweede generatie molenaars Van Maurik
Deze generatie kent de meeste molenaarsgezinnen
Vier zoons van Jasper kiezen het molenaarsvak terwijl zijn dochter Marrigje met een molenaar trouwt.
Ilia. Gijsbert van Maurik, molenaar en schepen te
Werkhoven, geb. Maurik ca 1687, over!. Werkhoven
1752, tr. ca 1720 Adriaantje Cornelisse de Ronde,
over!. Werkhoven 1759 39 •
Gijsbert is 1720/1721 pachter van het gemaal
over de bakkers en broodslijters te Zeist; is in
1721/1722 molenaar te Zeist; koopt in 1722 de
molen van Kortenhoef, verkoopt deze in 1729
aan Rijck van Alphen en koopt dan in datzelfde
jaar de molen en het maa1recht van Huis
Beverweerd te Werkhoven waar hij tot zijn dood
op b1ijft werken••.
Uit dit huwelijk:
1. Jasper, ged. Zeist (Geref.) 11-2-1720
2. Maw·tie, ged. Zeist (Geref.) 11-5-1721
3. Jasper, (zie IVa)
4. Hendrikje, geb. Kortenhoef ca. 1725, over!. voor
1772, ondertr. De Bilt 11-11-1763, tr. ald. (Geref.)
27-11-1763 Camelis de Drijver, molenaar te
Werkhoven, geb. Buurmalsen.
Cornelis en Hendrikje huren in 1764 en 1767,
telkens voor drie jaar, van Jasper van Maurik de
"windkoornmolen met woonhuys c.a., erff en
grond bij huyse Beverweerd te Werkhoven4 ' .
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Camelis hertr. Werkhoven (NH) 5-4-1772 met
Claasje de Bruyn.
5. Camelis, (zie IVb)
6. Marrigje, geb. Kortenhoef ca 1729, tr. Cothen
(NH) 7-4-1749 Camelis van Eck, smid te
Cothen/Dwarsdijk, geb. ca. 1725, zn van Gerrit van
Eck, meestersmid tot Cothen, en Sophia van Oort.
Cornelis huurt in de periode 1751 - 1769 een
"huysinge, hoefstall, smitshuys, boomgaard en
weyde van een boomgaard" gelegen te
Dwarsdijk".
7. Pieter, (zie IV c)
8. Baatje, ged. Werkhoven (NH) 11-7-1734 (get.
Hendrikje van Maurik), tr. De Bilt (Geref.) 1-5-1774
Gijsbert van Garderen, ged. Driebergen 25-6-1750,
over!. voor 1781 , zn van Arien Otten van Garderen
en Maria Bouwens.

Korenmolen De Lelie in Kortenhoef
Een korte beschouwing van deze molen past in dit
artikel, niet aileen omdat hij een ro1 speelt in het
Ieven van Gijsbert van Maurik en enkele andere
Stichtse mo1enaars, maar ook omdat hieruit blijkt
dat er nauwe contacten bestaan tussen de verschillende molenaars in de provincie Utrecht. Daamaast
wordt ge"illustreerd dater ook zonder het bestaan
van heerlijke rechten sprake kan zijn van molendwang, in dit geval door het dorpsbestuur.
De gegevens zijn deels ontleent aan het door J.
Immerzeel geschreven artikel "De Kortenhoefse
Korenmolen" in het tijdschrift In de Gloriosa, februari 1990, 8-13.
Waarschijnlijk bestaat de molen al in de veertiende
eeuw omdat de rekeningen van de Grafelijkheid
Holland uit 1345 voor Kortenhoef al aanzienlijke
bedragen wegens korentienden vermelden. Een
geschrift over het onderhoud van waterwegen in de
Kortenhoefse polder noemt een "seecker eynde
vaerts leggende bij de corenmolen". De molen is
gelegen op de hoek van het Moleneind en de Raade
op de grens van Kortenhoef en Loosdrecht. Deze
grensligging heeft tot gevolg dat ook een aantal
inwoners van Loosdrecht gebruik wil maken van
deze molen. Buiten het dorp malen of brood kopen
heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor de inkomsten uit de belastingen op het gemaal. Een, met de
toename van het aantal korenmolens, groeiend probleem. Dus verordineren de bestuurderen van
Loosdrecht: "Alsoo verscheyde klachten dagelijks
komen aan schout, buyrmeester en die van den
gerechte van Loosdrecht alhier, noopende buyten
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Iaten maelen soo van backers als verscheyde onser
ingezetenen, waerdoor onse molenaer alhier tot
onser ingesetenen dienst is en oock een goedt moolen heeft, comt te declineeren en alsoo sijn jaerlyx
gelt 't welck hy aen den weled. heer van Mijnden
moet contribueren, niet can opbrengen; zoo is 't dat
schout, buyrmeester en die van den gerechte als
sijnde diegene die haere ingesetenen hunne klachten
niet comen te verwerpen maer aen te nemen ende
haer in de selve sooveel hun doenlijck is te hulpe
comen omme ' t selve veelvoudig buytenmaelen te
prevenieren, een yegelijck van onse ingesetenen,
wie het soude moge sijn, interdiceeren en verbieden,
gelijck wij interdiceeren en verbieden bij desen, dat
hem niemant en sal vervorderen eenige corn, van
wat natuyr ' t selve soude mogen sijn, te Iaten maelen als op den moolen alhier, vermits deselve tot
dienst onser ingesetenen is gemaeckt, op peine van
soodanige boete volgens 't placcaet daervan sijnde
alreede gestatueerd, off 't geen noch dienaengaende
gestatueerd mochte worden. Een yder sij hiermeede
gewaarschouwt en verhoede sijn schade, alsoo seer
scharpelijck daerop gelet sal worden" 43 •
Anderzijds beschermt ook het gerecht van
Kortenhoef zijn imposten en plakt aan het eind van
de zeventiende eeuw jaarlijks een
"Waarschouwinge" aan waarin wordt gesteld "dat
een sware boete jegens het inbrengen van buytenbrood bij de placaten is gestelt, zoo doen schout en
geregte van Cortenhoeff de ingesetenen en aile
andere bij desen waerschouwen dat niemand sich
verstoute om brood of wei van buyten inde jurisdictie van Cortenhoeff in te brengen en te consumeren". Op die manier ontstaat er toch een vorm van
molendwang.
Interessant is dat in Kortenhoef niet de toen algemeen gangbare standerdmolen is gebouwd maar een
wipkorenmolen. Dit is een kleiner type korenmolen
gebouwd naar het voorbeeld van de wipwatermolen
zoals die gebruikt worden voor de polderbemaling.
In 1716 tekent Camelis Jansz van Odijk- die in
1708 de molen c.a. van Bunnik koopt - een schuldbekentenis van 600 Carolusguldens aan de buurmeesters van Kortenhoef met als borg de korenmolen te Kortenhoef". Een jaar later nemen Camelis
van Odijck "molenaar tot Corthoeff' en zijn vrouw
Maria van Marcelle een hypotheek van 600
Carolusguldens op hun windkoren- en rosmolen met
huis en land gelegen te Bunnik45 • Camelis bezit dan
dus beide molens. Na diens overlijden omtrent
1721 I 1722 koopt Gijsbert van Maurik de mol en te
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Kortenhoef maar verkoopt deze al in 1729 aan
meestermolenaar Ryck van Alphen die in datzelfde
jaar zijn eigen molen in Westbroek heeft verkochr'6 •
Van Alphen werkt er zelf slechts twee jaar als molenaar en verhuurt de molen vervolgens in april 1731
voor 140 gulden per jaar aan Teunis Haermans
"meestermoolenaer". Deze Teunis Haermans is zeer
waarschijnlijk de vroegere molenaar van Cothen.
IIIb. Anthoni van Maurik, molenaar te Zeist, geb.
Maurik ca 1689, begr. in de Oude Kerk van Zeist
1733, ondertr. (1) Zeist 4-12-1724, tr. Zeist (Geref.)
25-12-1 724 Elisabeth Kornelisse van Scherpenzeel,
ged. Driebergen (NH) 8-2-1702, begr. in de Oude
Kerk van Zeist 1731 , dr van Cornel is Dirks van
Scherpenseel, landbouwer te Driebergen, en Adriana
Wouters van Uurbergen, ondertr. (2) Weesp en Zeist
27-3-1732, tr Zeist (Geref.) 4-4-1732 Kuynera van
Montfoort, geb. Weesp.
Anthoni is van 1721 tot zijn overlijden in 1733
molenaar op de sinds 1714 door zijn moeder
gehuurde molen bij de Driebergseweg te Zeist;
hij koopt in 1729 deze molen van zijn oom
Lambert Gijsbertse47 ; hij is in 1732/1733 pachter
van het gemaal over de bakkers en broodslijters
te Zeisr'' .
Uit het eerste huwelijk:
1. Jasper, ged. Zeist (Geref.) 21-7-1726
2. Ariaantje, ged. Zeist (Geref.) 15-2-1728
3. Komelis, ged. Zeist (Geref.) 4-12-1729
4. Kornelis, ged. Zeist (Geref.) 25-11-1731

De korenmolen aan de Molensteeg te Zeist
Zeist heeft in de loop der eeuwen meerdere korenmolens gekend. In het in de inleiding van dit artikel
a! genoemde boek De molens van Zeist gaat Gal is
uitgebreid in op de historie van de Zeister molens.
De molen waarop enkele generaties Van Maurik tussen 1714 en 1770 werken is gelegen aan de
Molensteeg nabij de aansluiting met de
Driebergseweg. Deze molen wordt voor het eerst
genoemd in 1461 als in een akte sprake is van "die
Molenstege mitter Wyntmolen, molenhuys ende aile
getymmerd dat dairop staet". Helaas is Galis' historische beschrijving van de molen over de periode
1680 tot 1832 op een aantal punten onvolledig en
soms onjuist. Omdat dit mede aanleiding was voor
mijn nader onderzoek naar de familie Van Maurik,
geef ik graag mijn visie op de molengeschiedenis
over die periode. Waar niet anders is aangegeven
zijn de gegevens ontleend aan Galis.
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In 1678 wordt Hendrick Jacobsen te Zeist als molenaar vermeJd49 • Enkele jaren later, in1684, blijkt
Claes Willemszen van Doorn molenaar op de molen
te zijn 50 • Als het huis Blikkenburg en de bijbehorende gronden en bezittingen, waartoe ook de molen
behoort, in 1687 door Mechteld, dochter van Johan
Adriaan van Renesse van Baer verkocht worden aan
Willem Adriaan graaf van Nassau, blijft Claes molenaar tot zijn overlijden om trent 170451 • Zijn jaarpacht in 1701 wegens het gebruik van "de moole en
huisinge" bedraagt 110 gulden. Zijn weduwe,
Neeltje Roelofs van Velpen, hertrouwt met Hendrick
Janssen van Alphen, zoon van Jan Everts van
Alphen, molenaar te Renswoude en eigenaar van
een windkorenmolen met huis onder
Achttienhoven" . Neeltje overleeft ook Hendrik en
trouwt voor de derde keer in 1713 te Zeist met
Govert van Stockum, meester-molenaar en eigenaar
van de halve korenmolen De Lelie te Utrecht" .
Omdat Govert sinds 1712 de rente van zijn schuld
van 850 gulden op molen De Lelie alsmede een
schuld wegens geleverd timmerwerk aan De Le1ie
niet voldoet wordt de Utrechtse molen in 1714 bij
decreet verkocht" . Deze gebeurtenis staat ongetwijfeld in verband met het feit dat Govert in datzelfde
jaar ook als molenaar verdwijnt uit de Zeister
belastingkohieren. Vanaf 1714 bestiert Baetien
Gijsberts "weduwe van Jasper Tonisz van Maurik,
molenaerse" de molen in Zeist. Ze zal hierbij zeker
hulp gehad hebben van haar oudste zoons Gijsbert,
Anthoni en Gerrit die in 1714 resp. om trent 27, 25
en 21 jaar oud zijn. Eigenaar van de molen is haar
broer Lambert Gijsbertsz te Weesp, zoon van
Gijsbert Dirckse die molenaar was op de korenmolen te Rumpt, eigendom van de Heer van Gellicum" .
In 1720 neemt de oudste zoon Gijsbert de huur van
de Zeister molen over. Nadat deze in 1721 naar de
mol en in Kortenhoef vertrekt volgt broer Antoni
hem op. Deze blijft tot zijn dood, eind 1733, molenaar, eerst als huurder en sinds september 1729 als
eigenaar nadat hij dan de molen van zijn oom
Lambert Gijsbertsz heeft overgenomen. Na het overlijden van Anthoni wordt de molen overgenomen
door zijn broer Bastiaan van Maurik (en niet zijn
zoon zoals Galis abusievelijk vermeldt). Bastiaan
had in 1733 een huurcontract getekend om per I
mei 1734 de molen in Bunnik te betrekken. Dat gaat
dus niet door en de huur van de Bunnikse molen
gaat over op zijn zwager Dirk van Wiggen.
Bastiaan blijft eigenaar totdat hij de Zeister molen
met bijbehorend huis in 1754 voor 4.000 gulden
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verkoopt aan zijn neef Pieter van Maurik. Maar het
gras aan de andere kant van het hek lijkt altijd groener, dus koopt Pieter in 1755 de standerdmolen in
De Bilt. Hij behoudt de Zeister molen en verhuurt
die voor een periode van twaalf jaar en een pachtsom van 280 gulden per jaar aan zijn broer Jasper.
In 1763 verkoopt Pieter de molen in De Bilt aan zijn
broer Jasper en keert zelf terug naar de Zeister
mol en. Een paar jaar later, per I mei 1767, verkoopt
Pieter de Zeister molen aan een driemanschap,
bestaande uit zijn zwagers Dirk de Waa1, Jan van
Oestrum (gehuwd met Hendrina de Waal) en
Comelis Schaly (gehuwd met Elisabeth de Waal),
die de molen dezelfde dag weer aan Pieter verhuren.
Medio 1769 wordt de molen nog getaxeerd op 4.200
gulden . Maar in 1770 verkopen de drie eigenaren
een nieuwe stenen korenwindmolen - die dus vee!
meer waard is dan 4.200 gulden - aan Claas van
Oestrum. Dat betekent dat de houten standerdmolen
tussen medio 1769 en begin 1770 moet zijn gesloopt
en vervangen door een stenen molen. Ga1is staaft dit
in zijn boek met nog enkele argumenten. Genoemde
Claas van Oestrum, geboren omtrent 1739 te
Woerden is sinds 1763 eigenaar/molenaar van de
stenen windkoren- en pe1molen "De Koning" te
A mersfoort" .
Hij koopt de Zeister molen als belegging en geeft
deze in huur aan Aart Vergeer, molenaar uit
Leerdam. Eind 1775 vertrekt Vergeer uit de molen
en krijgt Dirk van Amerongen, mo1enaarsbaas en
eigenaar van de Sandbrinckermolen te Leusden, de
molen in gebruik" . Tussen Dirk en Claas bestaat een
samenwerking, zij bezitten ieder een eigen molen
maar kopen en exploiteren ook andere korenmolens
zoa1s in dit geval de Zeister molen en later in 1779
molen de Meiboom op het Paardeveld te Utrecht" .
Opmerkelijk in dit verband is dat Dirk, die weduwnaar is, in 1776 zijn testament maakt waarin hij ,
behoudens enkele legaten, Claas van Oestrum en
diens vrouw benoemt tot zijn erfgenamen 59 •
Overigens overlijdt deze Claas van Oestrum niet
inl817, zoals Galis vermeldt, maar in 1782 te
Gouda.
In 1777 verkoopt Claas van Oestrum de Zeister
molen voor 9.000 gulden aan de Vrijvrouwe van de
Heerlijkheid Zeist, eigenaresse van de ridderhofstad
Blikkenburg. Tot 1797 wordt de molen bediend door
Maas Versteeg; in het eerste jaar bedroeg de huurprijs voor molen, huis en 4 morgen land 635 gulden
per jaar. Gal is noemt een Hermannus van Maurik als
molenaar in 1797; dit moet dan een zoon zijn van
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Jan van Maurik, molenaar te Neerlangbroek. Dit is
maar van korte duur want in 1798 wordt hij als
molenaar opgevolgd door Dirk van Viegen, zoon
van Gijsbert van Viegen, molenaar te Bunnik. In
1805 vertrekt deze om te gaan malen op de molen
van Bunnik die hij datzelfde jaar door zijn vader
geschonken krijgt60 • Vervolgens wordt de molen verhuurd aan Johannis van Altena, die in 1775 geboren
is op de molen van Renswoude. Hij blijft huurder
totdat hij de molen in 1818 uit een veiling koopt.
Ook in 1832 is hij eigenaar van de molen die dan op
het kadastrale minuutplan staat aangegeven als
"Zeist E Breul 101 Koornmolen". In potlood staat
op de kaart geschreven J v Altena Molenaar'".
lllc. Gerrit van Maurik, ged. Doorn (NH) 2-2-1 693
(get. Aaltje), molenaar, herbergier en schepen, overl.
Cothen omtrent 1755, ondertr. Delft 25-1 1-1722, tr.
Cothen (NH) 20-12-1722 Swaentje van Hattum,
ged. te Delft (NH) 20-1 -1 689 (get. Elsie Jans de
Kock), dr van Jan Jansz en Marijtje Dirx.
In 1722 koopt Gerrit van Jacob Woertman "een
wind ende rosmolen met haren toebehoren ende
vier hond !ants staande en gelegen tot Kothen" .
In de jaren 1730 tot en met 1751 wordt Gerrit
regelmatig genoemd als schepen van Cothen 62 • In
november 1749 koopt Gerrit van Dirck de Graaff
en Dirkie van Cooten een 'seekere huysinge en
erve' gelegen te Cothen tussen ten noorden de
Kromme Rijn en ten zuiden het Sandpadt6' . Op
24-3-1751 maken Gerrit van Maurik, presidentschepen van het gerecht Coten en zijn vrouw
Swaantje van Hattem hun testament. Na het overlijden van Gerrit blijkt dat hij en zijn vrouw in
het bezit waren van zowel een "huys met de
wintkoornmolen met den karssen boomgaard
daar annex alsmede de Huizinge met het erffe
zijnde tegenwoordig een Herberg daar het
Molentje uithangt". Na het overlijden van
Swaantje omtrent 1757 vindt de boedelscheiding
plaats en verkopen de erven in 1757 de bezittingen met een totale waarde van 4.178 gulden 64 • De
mo1en c.a. gaat naar Antony van Kooten "molenaar en smit tot Cooten".
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

De korenmolen van Cothen
In 1368 is er voor het eerst sprake van een molen te
Cothen. Het manuaa1 van de Johannieters te Utrecht
situeert in dat jaar hun bezit te Cothen, zijnde de
Rijsbrugghen hofstede, "infra molendinum et com-
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munitatem" [tussen molen en meent] 65 .
Bij de lenen van Abcoude, onder de lenen van de
hofstede Wijk, staat in 1389 genoemd een leen van
twee hont in Cothen dat boven grenst aan de gemene weg bij de windmolen66 • Op twee kaarten van de
kleine meent te Cothen uit ca.l560 en ca. 1640 staat
aan de Dorpsstraat, vlakbij de weg naar Langbroek,
een standerdmolen getekend 67 •

Utrecht. Volgens de lijst van lenen van de domproosdij wordt de windkorenmolen met rosmolen in
1666 in leen uitgegeven aan Antonie Sweertsz
Bouwmeester70 • Als zijn dochter Margaretha in 1676
te Cothen trouwt met Antoni Jans Haerman volgt
deze ook zijn schoonvader opals molenaar" . Het
overlijden van Antoni Haerman en de hertrouw van
Margaretha met Huybert Sicken de Vries is voor

De standerdmolen , gelegen aan de rechterzijde van de kleine meent te Cothen, nabij de weg naa.r Langbroek. Kaart uit ca
1560, Het Utrechts Archief, Domkapittel, 1800

De eerste bij naam genoemde molenaar van de
Cothense molen vond ik in de Kwartierstaat Lapikas
waarin vermeld staat dat Willem Jansz, molenaar te
Cothen, in 1588 van de Domproost 24 morgen in
Cothen gebru ikt6'- Vervolgens is bij de lenen van
Abcoude in 1596, bij de beschrijving van de leengoederen in Neerlangbroek, sprake van Jan Jansz,
molenaar te Cothen 69 •
De molen is een thinsgoed van de domproosdij te

Het Kromme-Rijngebied, 40-4 (2006)

haar en haar zuster Geertruydt aanleiding om in
1683 de boedel van hun vader Antonie Sweertsz te
scheiden" . Margaretha krijgt de "wintcoorn molen
c.a. met huysgen en 4 hond lands" alsmede twee
boomgaardjes en ruim drie morgen bouwland te
Cothen. Zo wordt Huybert de Vries de molenaar van
Cothen tot zijn overlijden rond 1695"- Margaretha
hertrouwt in 1695 met Theunis Roelofsen van
Ingen. Dit huwel ij k duurt slechts vijf jaar. Na het
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De Cothense molen aan de rechterzijde van de kleine meent met aansluitend het "molenaers !ant" . Kaart uit ca 1640, Het
Utrechts Archief, Dornkapittel, 1802

overlijden van Margaretha wordt de molen met huis
en hofstede en vier hond land in 1700 toegescheiden
aan haar oudste zoon Tonis Antonisse Haerman, die
dan reeds als molenaar op de Cothense molen
werkt74 • Tonis, die inmiddels door de Domproosdij
te Utrecht met de molen c.a. beleend is, en broer Jan
scheiden in 1711 de boedel van hun ouders waarbij
Jan, die molenaarsknecht is op molen De Gans in
Utrecht, als compensatie 500 gulden krijgt toebedeeld75. Voor het laatst in 1719 wordt Theunis
Antonisse Haerman in het doopboek aangeduid als
molenaar76 Maar in december 1721 blijkt hij de
molen wegens financiele problemen verlaten te hebben, want dan is Jacob Woertman aangesteld als
curator "over den geabandoneerde boedel van
Theunis Theunis Haarmans". Woertrnan verkoopt in
maart 1722 de molen met huis voor 1.460 gulden
aan Gerrit van Maurik die enkele maanden later met
de molen wordt beleend tegen een jaarlijkse tijns
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van "zes penningen Hollands geld"". Nadat Gerrit
omtrent 1755 overleden is, zet zijn weduwe
Swaantje van Hattem het molenbedrijf voort tot haar
eigen overlijden in 1757. Het leenboek van de domproosdij vermeldt dan dat de erven van Gerrit en
Swaantje de molen met molenhuis en kersenboomgaard in 1757 verkopen aan Antony van Kooten,
"molenaar en smit tot Cooten"".
In 1772 verkoopt Antony de molen, het molenaarshuis en zijn smidshuis aan Fredrik Bruyn - huurder
van de korenmolen in Schalkwijk en eerder korenmo1enaar in IJsselstein- voor het bedrag van 3.700
gulden "vrij geld" waarbij het transport op I maart
1773 plaats heeft79 •
Het gaat Fredrik, die op de molen c.a. een plecht
van 2.600 gulden heeft gevestigd, niet voor de wind
want in 1777 koopt Rijk van Eck, gerechtsbode te
Cothen, de molen uit de insolvente boedel van
Fredrik Bruyn'"· Met deze koop begint een tijdperk
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van twee eeuwen (tot 1980) waarin onafgebroken
een Van Eck molenaar is op de molen van Cothen .
Het gaat Rijk goed want de plecht van 1.500 gulden
die hij in 1777 op de molen vestigt ten behoeve van
Jan Jacob van Westrenen, heeft hij in 1783 geheel
afgelost.
Op 18 december 1782 verkoopt Rijk in "erfkoop"
aan zijn zoon Gerrit een "windkoorn en olymolen
mitsgaders molenwerf en boomgaard en smitshuysje
naast de molen zijnde tijnsgoed van de Domproost"
alsmede "zeker molenaarshuys met zijn achterhuys,
varkenshock, verder getimmerte en annexe erf,
boomgaard alsmede bepotinge en beplantinge". Dit
tweede perceel is !50 roeden groot en een landpachtgoed van het convent van Oudwijk, met een
jaarlijkse erfpachtsom van 7 gulden en 5 stuivers,
gelegen aan de Zandweg en de Cotherweg. Het

geheel wordt verkocht voor de som van 2.650 gulden onder de conditie dat Rijk het recht houdt om
brood te bakken en dat hij het oliemerk houdt in
compagnie met zijn vrouw en zoon Gerrit81 • Het is
aannemelijk dat Gerrit die een oomzegger is van
Cornelis van Eck - smid te Dwarsdijk en gehuwd
met Marrigje van Maurik - het molenaarsvak
geleerd heeft bij de familie Van Maurik. Rond 1800
vervangt Gerrit de oude standerdmolen door een
nieuwe houten molen, mogelijk een zogenaamde
grondzeiler'". Als Gerrit in 1822 overlijdt neemt
molenaar Jan van Eck de Ieiding over'". De
kadastrale kaart en OAT van 1832 vermelden dat de
molen en [molen]plaats gelegen zijn te Cothen,
kadastraal bekend Ossenwaard B64. Eigenaar is Jan
van Eck, molenaar"' .
Ille. Bastiaan van Maurik, korenmolenaar te Zeist

De molen Oog int Zeil in Cothen in oktober 1986. Foto door Studio Van Roekel en Henstra, SAKRUH, Atlas Cothen (236)
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en Neerlangbroek, schepen en diaken te Zeist, bakker te Zei st, ged . Doom (NH) 2-5-1 706, begr. Zeist
in de Oude Kerk 2-2- 1776, tr. Weesp 6-5-1731
Maria Mensch, ged. Weesp (NH) 6-3-17 10, dr. van
Jan Mensch en Steyntje Steen.
woont 1733 te Weesp, huurt 1733 van Hendrik
Dons, notaris en procureur te Utrecht, per I mei
1734 de "windkoornmolen, huysinge, erve en
grond c.a." te Bunnik metals borgen zijn broers
Gijsbert van Maurik te Werkhoven en Anthoni
van Maurik te Zeist" ; leent 1738 van zijn zus
Maria van Mauwerik 500 gulden'"; is van 1734
tot 1754 molenaar in Zeist; mag in 1739 tegen
betaling van 8 gulden per jaar bomen langs de
Nederlangbroekerdijk kappen om de windvang
van zijn molen te Nederlangbroek te verbeteren 81 ;
is 1741-1744 pachter van het gemaal over de
bakkers en broodslijters te Zeist; koopt december
1749 te Zeist een hui s op grond van de heer van
Zeist gelegen aan de Zeisterstraat'"; is in 1753
"eygenaer van de koornmolen onder
Nederlangbroek aan de Wetering staand" 89 ; staat
in 1753 borg voor Jannigje in den Engh bij de
verhu ur van haar korenmolen met hof en gedeelte van een waning te Schalkwijk90 ; wordt in 1754
genoemd als (mede)collecteur van de "impost op
de Rook en Snuyff Toebak over de Stad, Steden
en Landen van Utrecht" 91 ; wordt 1757 genoemd
als (mede)admodiateur (pachter) van de impost
op "gebrande wynen, gedestileerde wateren en
meede met het zeegel van dien over de Stadt,
Steeden en plattenlande van Utrecht" 92 •
Uit dit huwelijk:
I. Jan van Maurik (zie Vb)
2. Anthony, ged. Zeist (NH) 13-2-1735
3. Hermann us, bakker te Harmelen , ged. Zeist (NH)
24-3- 1737
4. Baatje, ged. Zeist (NH) 18-1-1739
5. Baatje, ged . Zeist (NH) 24-1-1 740
6. Hendrik, ged. Zeist (NH) 30-10- 1746
7. Lammert, ged. Zeist (NH) 23-5-1751

De korenmolen van Neerlangbroek
De historie van deze molen blijft gedeeltelijk in het
duister omdat een belangrijke bron, het archief van
het Dorpsgerecht Neerlangbroek, helaas grotendeels
verloren is gegaan en slechts een beperkt aantal
akten omvat.
Het oudste gegeven dat ik kon vinden over de molen
in Neerlangbroek trof ik aan bij de lenen van
Abcoude onder de lenen van de hofstede Wijk. Een
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in 1559 uitgegeven leen betreft een akker, groot I
morgen, waar een windmolen op staat, strekkend
van de Goyerwetering tot de eerste dwarssloot. In
dat jaar wordt het leen overgedragen aan Cornel isz
Cornelisz Vernoy de jonge93 • In 1594 gaat het leen,
dat dan bestaat uit een halve akker en een halve
windmolen, over aan Jan Eelgisz94 •
In hetjaar 1596 wordt het leen door Jan Jansz,
molenaar te Cothen, overgedragen aan Willem
Arnoutsz, " molenaar op de Snel" 95 Rond 1643 gaat
Peter Heyndricksz van Amerongen, voormalig
molenaar te Wijk bij Duurstede en later eigenaar
van de halve Sprokkelmolen te Utrecht, op de molen
van Neerlangbroek malen 96 . In het laatste kwart van
de zeventiende eeuw bezit Johan Gerard van
Oostrum - later ook bekend als baron van
Moersbergen - vee! onroerend goed, waaronder de
molen van Neerlangbroek. Omdat hij geld nodig
heeft geeft hij in 1679 zijn rentmeester procuratie
om een dee! van zijn bezittingen in Utrecht "door de
erfpachtheren van het Domkapittel te Iaten verbi nden tot hypotheek ten behoeve van Johan Boudaen
Courten te Middelburg 97 • Tot deze belaste goederen
behoort ook "acht morgen lands mede gelegen in
Nederlangbroek met de wint koornmolen daer op
staende". Vijftien jaar later transporteert Johan
Gerard van Oostrum in 1694 aan Johan Boudaen
Courten, voor het leenhof van de Staten van Utrecht
en voor het gerecht van Neerlangbroek, onroerende
goederen waaronder de windkorenmolen alsmede
het "reght van de wint" waarvoor de nieuwe eigenaar jaarlijks zes gulden moet afdragen aan de
Domeinen va n het land van Utrecht98 •
De molen wordt in 1702 door Boudaen samen met
een morgen land voor de somma van 125 gulden per
jaar verhuurd aan Peter Hendricksz Holterdijck
"molenaer buyten Tollesteeg" die overigens in 1703
a! weer afstand doet van de huur ten behoeve van
Dirck Petersz " molenaer op de Santbrinckermolen te
Aschath" 99 • Hoelang Dirck de molen heeft bediend
is niet bekend, maar tussen 1724 en 1735 is Hendrik
van Blommendaal de molenaar van
Neerlangbroek '00 •
Een notariele akte uit 1739 geeft aan dat Bastiaan
van Maurik, "molenaer tot Seyst", dan eigenaar is
van de molen. Omdat de windvang van de molen
wordt gehinderd door een rij bomen langs de
Langbroekerdijk sluit Bastiaan met Eduard Joseph
Ram van Schalkwyk, Heer van Weerdesteijn, een
akkoord om diens bomen over een lengte van 4 1
roeden te mogen kappen. Het recht om te kappen en

72

de toezegging van Ram om deze strook boomvrij te
houden kost Bastiaan een jaarlijkse vergoeding van
acht gulden '0 ' .
Omdat Bastiaan zelf de Zeister molen bedient, verhuurt hij de molen van Neerlangbroek aan Otto de
Bruyn die in elk geval van 1739 tot 1758 molenaar

is 102 •
Op 19 december 1761 koopt Jan van Maurik de
molen van zijn vader Bastiaan. Hij sluit daartoe in
1762 bij zijn neef Herman Schneider een hypotheek
voor 1.400 gulden tegen een rente van 3% per
jaar'"' . Blijkbaar stopt Jan in 1771 met malen want
dan woont hij met zijn gezin in De Bilt waar hij een
huis met bakkerij op erfpachtgrond van het
Vrouwenklooster van de Benedictenessen bezit'w.
Waarschijnlijk verkoopt hij de molen aan Harmen
Teunisz Tijsseling, eerder molenaar te
Hoevelaken ""· Na geruime tijd malen in
Neerlangbroek vertrekt deze rond 1787 naar Ede
waar hij de Doesburgermolen koopt, een houten
standerdmolen gelegen in de buurtschap
Doesburg'()('. De molen in Neerlangbroek doet hij in
datzelfde jaar over aan zijn oudste zoon Harmen

De Mol en.

Harmensz Tijsseling. Deze laat rond 180 l de oude
molen slopen en daarvoor in de plaats een nieuwe
houten standerdmolen bouwen op dezelfde plaats"".
Op de eerste kadastrale kaart uit 1832 staat de
korenmolen aangegeven op perceel Langbroek
Gooijwaarts genummerd A 64. Eigenaar en korenmolenaar is Hermanus Simon Tijsseling, de zoon
van Harmen Tijsseling, tevens bezitter van het
naastgelegen molenaarshuis'08 •
llld. Marrigie van Maurik, ged. Doorn (NH) 16-31704, overl. op 15-3-1759 te Bunnik, tr. voor 1738
met Dirk van Wiggen, korenmolenaar, schepen en
diaken te Bunnik.
Na het overlijden van Marrigie behoudt Dirk aile
roerende en onroerende goederen uit de boedel
en keert aan haar gezamenlijke erfgenamen een
bedrag van 3.500 gu lden uit.
Dirk is van 1738 tot 1765 eigenaar van de korenmolen in Bunnik'09 •
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Neer

De korenmolen nit 180 1 aan de Langbroekerwetering was de !angst overgebleven standerdmolen in het KrommeRijngebied. De molen is rond 1900 ges loopt, maar de naastgelegen molenaarswoning uit het midden van de 19de eeuw
staat er nog a ltijd (Langbroekerdijk A 92). Reproducties z.d. , SAKRUH, Atlas Langbroek (237) , Collectie Rijtma, album 2
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De korenmolen van Bunnik
In het begin van de zeventiende eeuw stond de
molen van Bunnik aan "de wech van Arrisbrenck"
(de huidige Molenweg). In 16 17 wordt in de
Dorpsgerechten voor het eerst gesc hreven over het
bestaan van een molen als daar de boomgaard van
molenaar Jacob Jansz wordt genoemd"". Yervolgens
wordt Jan Cornelis bij zijn huwelijk in 1638 vermeld als molenaar in Bunnik en bij de doop van zijn
dochter Beatris in 1647 als "de oude molenaar" "'.
Hij wordt opgevolgd door Genit Dirckssen die in
1646 molenaar te Bunnik is. En in 1685 wordt
Gerrit Slint genoemd als molenaar in Bunnik' 11
Daarna volgt Arien Genitsz van Eep, een zoon van
de eerder genoemde Genit Dirckssen. Hij maalt in
Bunnik tot hij in 1710 de mol en verl aat na aankoop
van een windkorenmolen te Breukelerveen' ".
Intussen heeft Cornelis Jansz van Odijk de molen
gekocht van de erven van Arnoldus de
Wijckerslooth en wordt op 19 mei 1708 aan hem
overgedragen een "wintkoorn en rosmolen met de
huys inge en verder geti mmer, erve en grond, groot
77 roeden". Jaarlijks moet "voor de wind" zes gulden betaald worden aan de Domei nen 's Lands van
Utrecht en drie gulden erfpacht aan de kosterij van
Bunnik. De molen is belast met een plecht van 500
gulden ten behoeve van Gerrigjen Griethuysen '". De
histori e van de molen tijdens de peri ode 1708- 1726

blijft vooralsnog onduidelijk, behoudens de vermelding in een notariele akte uit 17 17 van een plecht
van 600 Carolus guldens gesloten door Cornel is van
Odijk en zijn vrouw met a1s onderpand hun molen
c.a. te Bunnik. Cornelis blijft eigenaar tot zijn overlijden rond 1722, waarna de eigendom van de molen
overgaat op zijn weduwe. Bekend is dat zij de
molen in 1726 aan Jan de Cruijff verhuurt'". Maar
in 1727 blijkt Hendrik Dons, notaris en procureur
aan het hof te Utrecht, eigenaar en verhuurt hij de
molen voor de periode van I mei 1728 tot 1 mei
1734 en een huursom van 230 gulden per jaar aan
Bart Jakobs van Ek" 6 De huurder moet op zijn
kosten "de zeijlen, touwen, billen, mand en verder
gereetschap tot de voors. molen behorende" onderhouden. Deze bepaling komt bij veel molenverhuringen voor. Yaak ook blijken de zeilen en touwen
eigendom te zijn van de hurende molenaar.
In 1734 vertrekt Bart van Ek naar de dan door hem
gehuurde Linschoter Koornmoolen ' 17 Hij wordt vervangen door Bastiaan van Maurik die de molen per
1 mei 1734 heeft gepacht van Hendrik Dons te
Utrecht'". Of hij ook werkelijk aan de slag is
gegaan op de molen, is de vraag omdat hij in 1734
na het overl ijden van zijn broer Anthoni diens
molen in Zeist overneemt. Het meest waarschij nlijk
is dat hij de huur van de molen in Bunnik doorgeeft
aan zijn zwager Dirk van Wiggen, gehu wd met

De Bunnikse korenmolen aan de Arrisbri nk. Tekening " De Bunniker Koornmolen" door D. van der Burg uit 1769, Het
Utrechts Archief, cat.nr 200473, VA 69
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Marrigje van Maurik. Irnrners, als Dirk de rnolen
van Hendrik Dons koopt en in mei 1738 de "koornwindmoolen met huysinge, erve en grond daraen
behorende" gelegen te Bunnik op hem wordt getransporteerd blijkt hij het huis en de molen al in
gebruik te hebben' 19 • Uit een notariele akte van
1761 , opgemaakt te Kamerik, blijkt dat de waarde
van molen en huis tezamen op 4.400 Carolus guldens wordt geschat. Omdat Dirk en Marrigje geen
kinderen hebben verhuurt Dirk in 1763 het huis, erf,
korenmolen alsmede twee morgen weiland te
Bunnik voor 300 gulden per jaar aan Gijsbert van
Viegen die gehuwd is met Dirks nicht Seitje van
Wiggen, een dochter van zijn broer Gerrit van
Wiggen te Zoelen "". In 1765 verkoopt Dirk, die
inmiddels is hertrouwd en met zijn tweede vrouw
naar Utrecht is verhuisd, het huis, erf, grond met
standerdkorenmolen en een tijns uit de molen van
zes gulden aan de Domeinen van Utrecht en drie
gulden aan de kosterij te Bunnik , alsmede 2 morgen
weiland, genaamd De Nawee, en het aan de
Langstraat gelegen daggeldershuis, erf en grond met
de naastgelegen boomgaard, vanouds genaamd Het
Slot, voor een bedrag van 4.000 gulden aan Gijsbert
van Viegen " '. Op een tekening uit 1769, is de houten standerdmolen van Bunnik afgebeeld. Deze
wordt in 1800 door Gijsbert gesloopt en vervangen
door een nieuwe stenen korenmolen. In de voet van
deze stellingmolen wordt een steen gemetseld met
daarop de tekst "Gijsbertus van Viegen oud 64 jaar
heeft den eersten steen gelegt op den 23 mey
1800""'.
Na enkele jaren werken op de nieuwe molen
schenkt Gijsbert in 1804 het huis met de molen,
twee morgen weiland en twee morgen bouwland,
gezamenlijk belast met een plecht van 3.000 gulden,
alsmede een aantal stuks vee, en het bakkers-, molenaars-, bouw- en melkgereedschap aan zijn zoon
Souverijn van Viegen onder de voorwaarden dat
deze zijn vader en stiefmoeder zal onderhouden en
dat bij het overlijden van Souverijn de molen c.a.
terugvalt aan zijn vader"' . Wellicht wordt de tweede
voorwaarde gesteld omdat Souverijn dan al ziekelijk
is . In elk geval moet deze voorwaarde al snel worden geeffectueerd als Souverijn begin 1805 overlijdt. Bij de waardebepaling van de erfenis worden
huis, erf, grand en stenen korenmolen geschat op
7.000 gulden "' . Kort daarna schenkt Gijsbert het
gerestitueerde onroerend goed plus het daggeldershuis Het Slot aan zijn zoon Dirk, molenaar te Zeist,
op voorwaarde dat deze zijn vader en stiefmoeder
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levenslang kost en inwoning in Het Slot zal verschaffen. In verband met de toekomstige verrekening van de erfenis wordt de waarde van het onroerend goed getaxeerd op 12.500 gulden '" . Nadat Dirk
in 1831 is overleden wordt het malen overgenomen
door Gradus van Eden die in 1832 trouwt met Dirks
jongste docher Reijertje van Viegen.
Op de kadastrale kaart van 1832 staat de korenmolen aangegeven op het perceel genummerd Bunnik
A253 . Eigenaar is Reijertje van Viegen huisvrouw
van Gradus van Eden '" .

De derde generatie molenaars Van Maurik
Deze generatie Ievert drie molenaars Van Maurik
op, allen zoons van Gijsbert. Twee van hen, Jasper
en Pieter, slagen als molenaar. Maar bij zoon
Cornelis wil het niet erg lukken, hij lijdt zwaar
financieel verlies en moet in 1763 berooid zijn
molen in Werkhoven verlaten.
IVa. Jasp er van Maurik, molenaar van en op den
Biltse molen, geb. Kortenhoef omtrent 1723, begr.
wsl De Bilt december 1781 , tr. Zei st (NH) 9-111755 Baetje de He us, ged. Schalkwijk (NH) I 0-31720, dr. van Gerrit Mattheusse de Heus, Jandbouwer, en Jannetie Janse van Doorn.
Bij huwelijk in 1755 wordt vermeld dat Jasper
laatst in Werkhoven heeft gewoond en nu in Zeist
woont; in 1758 samen met zijn vrouw toegevoegd als lid van de Christelijk Gereformeerde
Kerk te De Bilt; leent 1763 van Christiaan
Sanderson, rentmeester St. Marie te Utrecht, een
bedrag van 1.000 gulden "'; krijgt in 1763 bij
scheiding van de boedel van zijn overleden
ouders de "windkoorenmolen, huysinge, erff en
grond te Werkhoven - in erfpacht van het Huis
Beverweerd- toegewezen'" ; verhuurt de molen
aan zijn zwager Cornel is de Dreijver' 29 ; leent
1772 van zijn aangetrouwde oom Dirk van
Wiggen een bed rag van 500 gulden 130 ; staat 1782
borg voor zijn aangetrouwde neef Pieter
Lettinck, bakker te Breukelen " '.
Uit dit huwelijk:
l. Arriaantje, ged. Zeist (NH) 13-6-1756
2. Gen·it, ged. Zeist (NH) 11-9-1757
3. Gijsbert, (zie Va)

De korenmolen aan de Steenstraat in De Bitt
De diverse molens die door de eeuwen heen in De
Bilt hebben gedraaid zijn door J.W.H. Meijer
beschreven in zijn artikel "Biltse molens" , gepubli-
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ceerd in februari 1993 in De Biltse Grift, het tijdschrift van de Historische Kring D'Oude School.
De molen aan de Steenstraat wordt daarin uitvoerig
beschreven. Sinds het verschijnen van dit artikel
zijn een aantal historische bronnen ontsloten die in
1993 wellicht minder gemakkelijk toegankelijk
waren. Daarom is inmiddels meer bekend over de
zeventiende en achttiende eeuwse geschiedenis van

Vredenburch, zeer waarschijnlijk een zoon van
Cornelis Aelbertsz Vredenburgh, eigenaar/molenaar
van de Rijnmolen aan de Vaartse Rijn in Utrecht'33 .
In 1674 wordt de Biltse molen, evenals zeven walmolens in het nabije Utrecht, door een orkaan valledig omver geblazen. De herbouw zal Merrichgen
een behoorlijk duit hebben gekost. De volgende
huurder is Jurriaen Reijnderts. Deze moet echter in

Middenrechts op de kaart "de Biltsche meulen", gelegen op de hoek van de "Meul en steegh" en de "Steen straet nae de
Bilth" . Kaart door A. van Vianen uit 1651 , Het Utrechts Archief, cat.nr Muller 2155, VA 1870

de molen. Mijn beknopte historische beschrijving is
gebaseerd op het hiervoor genoemde artikel en uitgebreid met nieuwe gegevens die ik heb gevonden.
Bij deze nieuwe gegevens zijn de bronnen vermeld.
AI in 1364 vermeldt het Cartularium van het
klooster Oostbroek deze molen: "daer die molenwerff op leyt aen den nyewen Steenwech". De eerste
afbeelding van de molen is te vinden op een kaart
gemaakt in 1651 waarop ondermeer de "De Biltsche
Meulen" gelegen op de hoek van de "Meulen
Steegh" en de "Steen Straat" getekend staat.
In 1630 is Hendrick Gerritsz Goldewyck, molenaar
en voor helft eigenaar van de molen op 't Zand te
Utrecht 132 , de eigenaar van de Biltse molen. Zijn
zoon Willem is in die tijd vrijwel zeker de molenaar
op de Biltse molen. Na het overlijden van Willem
verkoopt zijn moeder Anna Mode, die inrniddels
weduwe is, de molen in 1638 aan haar schoondochter (en niet dochter zoals in het artikel van Meijer
abusievelijk vermeld wordt) Merrichgen Hendricks
van Woonsell , weduwe van Willem Henrick
Goldewyck. Ten tijde van de verkoop is Merrichgen
a! getrouwd met Meijndert Jansz van Nulden. Na
het overlijden van Meijndert in 1658 verhuurt
Merrichgen de molen aan Andries Cornelisz
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1680 wegens schulden, waaronder achterstallige
pacht, de molen verlaten 134 • De schuldenlast ten
gevolge van de herbouw en het uitblijven van de
huurpenningen van Jurriaen zal er mede toe hebben
bijgedragen dater in 1680 sprake is van de "desolate" en "insolvente" boedel van Merrichgen en dat er
door de "gemeene crediteuren" een curator is aangesteld. Deze verhuurt de molen in april 1680 aan Jan
Jansen van Utrecht, molenaar te Amsterdam voor
280 gulden per jaar'35 • In 1681 wordt Gerrit Dircksz
"molenaar", met attestatie van Zeist toegelaten als
lidmaat tot de Hervormde Kerk in De Bilt, als molenaar genoemd "'. Inmiddels dragen de kinderen uit
het eerste en tweede huwelijk van Merrichgen zorg
voor haar onderhoud 137 • Na het overlijden van
Merrichgen verkoopt de curator de molen in 1685
aan de wederzijdse zwagers Anthony Godin en
Nicolaas Vivien. Door deze koop zijn de beide
heren in de gelegenheid op de molen een servituut
te vestigen waardoor het "recht op windvang" niet
geldt voor hun naast de molen gelegen bezittingen .
De molen verhuren zij voor 310 gulden per jaar aan
Rochus Gerritsz van Eepen, zoon van Gerrit
Dirckssen, molenaar te Bunnik 13 ' . Na het overlijden
van de beide eigenaren verkopen hun erven de
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molen in 1710 aan Rochus, die echter kort daarna
overlijdt zodat de koop overgaat op zijn vrouw
Maria van Odijk en de molen in 1711 op haar wordt
getransporteerd 139 • Omdat een molen een molenaar
nodig heeft trouwt Maria nog datzelfde jaar met de
22-jarige molenaarsknecht Anthony Jasperse van
Holten. In 1737 trouwt dochter Gijsberta van Eepen
met Gijsbert Schouten, die na het overlijden van
Maria in 1741 de zorg voor Anthony en de molen
op zich nemen. Uit dankbaarheid maakt Anthony in
september 1750 een testament waarin hij al zijn
goederen vermaakt aan Gijsbert Schouten die nauwelijks twee maanden later weduwnaar wordt'40 • In
1755 verkoopt Gijsbert de molen aan Pieter van
Maurik. Omdat Pieter ook eigenaar is van de Zeister
molen verhuurt hij die aan zijn broer Jasper. In 1763
gaat Pieter weer terug naar Zeist en verkoopt de
Siltse molen aan Jasper die tot zijn overlijden in
1781 molenaar is, waarna zijn weduwe samen met
zoon Gijsbert het molenaarsbedrijf voortzet. De
strijd tussen de Patriotten en Prinsgezinden treft ook
de Biltse molen, want in december 1787 melden
schout en schepenen dat de weduwe van Jasper van
Maurik een schade van 100 gulden heeft geleden
"door het cannonneren aan de molen en aan ' t huis
en wegens ' t gemis van ' t gebruik der molen, den
tijd van drie weeken , als ook weegens ontvreemde
goederen". Ook 1794 is een gedenkwaardig jaar in
de historie van de molen omdat deze dan voor 5.000
gulden wordt verkocht aan Floris Petrus van Ewijck,
de ambachtsheer van Oostbroek en De Silt, die de
houten standerdmolen meteen laat slopen en daar
voor in de plaats "eene agtkante windkoornmolen
( ... ) uyt de grond van steen opgemetzelt tot aan het
vlak" Jaat bouwen. De nieuwe molen wordt verhuurd aan Harmen de Ruijter- wellicht dezelfde als
de eigenaar van de halve korenmolen Rijn en Zon in
Utrecht en deken van het molenaarsgilde te Utrecht
- totdat deze in 1799 voor 12.000 gulden wordt verkocht aan Johannes van Wighen'". Deze Johannes is
een zoon van Gerrit van Wiggen, in 1750 gedoopt te
Zoelen, en een oomzegger van Dirk van Wiggen,
molenaar te Sunnik. Yoor zijn komst naar de Silt
woont hij met zijn gezin in Heukelum '"'.
Ook in 1832 is hij eigenaar en molenaar van de
molen die dan kadastraal bekend is als Koornmolen
staande op perceel De Silt, De Leyen D 283 '42 •
IYb. Camelis, molenaar te Werkhoven, geb.
Kortenhoef ca 1727, tr. Werkhoven (NH) 7-5-1752
Josijntje van lngen, geb. Cothen, ged. ald. (NH) 1-5-
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1729, dr van Theunis Roelofsen van Ingen,
landbouwer te Cothen (in 1700 weduwnaar van
Margaretha Souwmeester, eigenaresse van de
Cothense molen) en Adriana van Sroeckbergen.
werkt vanaf 1752 samen met zijn moeder op de
molen te Werkhoven ; koopt na het overlijden van
zijn moeder in 1759 de molen van zijn broers en
zusters; heeft 1763 een schuld ad 223 gulden, 17
stuyvers, 8 penningen plus kosten wegens resterende kooppenningen, randsoen, trekgelt, kerfgelt
en perceelgelt van de van Jacob Gijsbert
Woertman, ontvanger van ' t zegel van de provincie Utrecht, gepagte hoektiend te Odijk'" ; leent
1763 van Albert van Semmel 700 gulden' 44 ; heeft
1763 ook een schuld van 223 gulden 7 stuivers
en 8 penningen wegens geleverde granen, waarvoor zijn broers Jasper, molenaar aan De Silt, en
Pieter, molenaar tot Seyst, samen borg staan'" ;
naast deze schulden blijkt Cornelis in 1763 ook
nog een schuld van 1.600 gulden aan de weduwe
Van Dijk te hebben en heeft hij de koopsom van
de molen nog steeds niet betaald; Cornelis kan
het allemaal niet bolwerken en geeft de molen
terug aan de boedel van zijn overleden ouders.
Na 1763 zijn er geen gegevens betreffende
Cornelis en zijn gezin meer gevonden.
Uit dit huwelijk :
1. Adriana, ged. Neerlangbroek (NH), 5-11-1752
2. Adriaantje, ged. Neerlangbroek (NH) 2-2-1755
3. Anthonia, ged. Werkhoven (NH) 9-1-1757
4. Gijsbert, ged. Werkhoven (NH) 26-11-1758
5. Cornelia, ged. Werkhoven (NH) 18-10-1761

De korenmolen van Werkhoven
Ter gelegenheid van de restauratie van de molen gaf
de Stichting Korenmolen Werkhoven een boekje uit
waarin ook vee) aandacht is besteed aan de geschiedenis van de molen 146 • Maar er zijn, in elk geval tot
het jaar 1783, als Gijsbertus de Souter de mol en
overneemt, meer historische gegevens bekend dan in
deze uitgave staan. Mijn relaas beperkt zich zoveel
mogelijk tot die niet in het boekje genoemde feiten.
Waar niet anders is aangegeven, zijn de gegevens
ontleend aan de genoemde uitgave van Broekman.
De molen in Werkhoven is altijd onderdeel geweest
van het, later tot ridderhofstad verheven, leengoed
Beverweerd en wordt voor het eerst genoemd in een
oorkonde uit 1395 waarbij Jan van Yianen van
Severweerd door de bisschop van Utrecht beleend
wordt met het hoofdleen bestaande uit het huis
Severweerd en 40 morgen plus enkele kleinere
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lenen waaronder " ... XII morgen !ants gelegen
beneven Bevenweerde over den Rijn, dair die moelen op staet ende geheten is den Weert. .. " '" . In
1441 verklaart Anna van Bossu, vrouwe van
Brigdam en Duveland, als lijftocht van Jan van
Bouchout en diens vrouw Johanna van Vianen,
vrouwe van Beverweerd, een aantal percelen land te
hebben ontvangen waaronder een weerd groot 12

plicht zijn hun koren te Iaten malen op deze molen.
Gedurende de periode 1688-1690 wordt Brant
Hendrixce Slunt (Flunt), afkomstig uit Rhenen, als
molenaar genoemd"' · Hij wordt rond 1693 opgevolgd door Geurt Willems van den Burchwal, die
v66r 1689 op de Sandbrinckse molen maalt en in
1689 te Amersfoort de helft van de Walsche (of St.
Anna's) molen met huis en erf koopt' 52 • Omdat hij

Links op de kaart Kasteel Beverweerd met aan de overzijde van de Kromme Rijn de weerd met de standerdmolen. Kaart
door J.R. van den Berch uit 1606, Het Utrechts Archief, S. Jan , inv. nr. 328-40, VA 849

morgen waar de molen op staat' 48 • Als Daniel van
Bouchout, heer van Boelaar, in 1525 door Hendrik,
elect van Utrecht en hertog van Beieren, beleend
wordt met het huis Beverweerd dan hoort daar ook
bij twaalf morgen land naast Beverweerd over de
Rijn waar de molen op staat'49 • Een kaart uit 1606
toont de oudst bekende afbeelding van de molen " 0 •
Het maalbedrijf bestaat uit een windmolen en een
rosmolen om, zoals de heer van Beverweerd dat eist,
te allen tijde voor hem te kunnen malen, ook als het
niet waait. De molen is overigens een dwangmolen.
Dat betekent dat aile inwoners van Werkhoven ver-
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problemen krijgt met zijn compagnon Jacob
Wulphertsz Keyser, die hij beschuldigt van malversaties en diefstal van meel, verhuist hij naar de
molen in Werkhoven'" .
Jacob Joosten de Cruyff is de volgende molenaar,
maar ook hij blijft niet lang in Werkhoven want in
1703 koopt hij de helft van de Sprokkelmolen aan
de Tollesteegpoort te Utrecht'54 •
Van 1707 tot 1727 is Jan Willems van Weesenberch
korenmolenaar te Werkhoven'". In 1717 koopt Jan
voor 1200 gulden en een jaarlijks erfpachtcanon van
40 gulden de wind- en rosmolen, het maalrecht en
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het huis c.a. In dat jaar tekent hij , mede namens zijn
onmondige zoon, een schuldbekentenis ad 800 gulden wegens de koop van de "koornwintmoolen by
Beverweert onder Werckhoven" " 6 . In 1727 verhuurt
Jan Willems van Weesenberch de molen nog aan Jan
Dirksen Kraan voor een peri ode van zes jaar en een
huurprijs van 195 gulden per jaar, maar in 1729 moet
hij wegens hoge schulden de molen verkopen' 57 • Hij
vertrekt daarna als huurder naar de korenmolen te
Zuilen, Swesereng, eigendom van Elbert van Rijn,
landbouwer op hofstede De Brake! te Zeist'"·
Gijsbert van Maurik, die in datzelfde jaar zijn molen
in Kortenhoef had verkocht, koopt de mol en voor
1500 gulden. Volgens het boekje In ere hersteld
botert het niet tussen de Hervormde molenaar en de
RK boeren van Werkhoven omdat deze laatsten liever naar RK molenaars in de omliggende dorpen
zouden gaan. Deze conclusie is waarschijnlijk
getrokken omdat Gijsbert, in het rekest dat hij in
1736 aan de Staten van Utrecht richt, een verband
legt tussen het verschil in geloof en het "gaan naar
molens buiten haar district". Echter in de periode
1729-1736 zijn in de direct omliggende dorpen geen
RK molenaars. De vraag is dan ook of hier een
geloofskwestie speelt. Het lijkt er eerder op dat de
boeren de concurrentie tussen de molens in de verschillende dorpen hebben gebruikt om Gij sbert in de
tang te nemen en hem zo te dwingen zijn maalloon
steeds verder te verlagen tot zelfs twee stuivers per
mud. En dat terwijl een maalloon van gemidde1d
zo' n zes stuivers per mud in die tijd in Utrecht
gebruikelijk is" 9 • Opmerkelijk is dat zijn voorganger,
Jan Willems van Weesenberch, die overigens wei
rooms was, ook a! problemen had om zijn hoofd
boven water te houden. De nood van Jan stijgt zo
hoog dat hij tot ver buiten Werkhoven klanten zoekt.
Hij wordt er dan ook in 1708 door de korenmolenaar
van Thll en 't Waal van beschuldigd dat hij in de
omgeving koren ophaalt en dat gemalen weer aflevert'"'.
Gijsbert overlijdt in 1752, maar zijn vrouw zet
samen met zoon Cornelis het molenaarsbedrijf voort.
Na het overlijden van zijn moeder in 1759 koopt
Cornelis voor 3.300 gulden zijn broers en zusters uit
zodat hij eigenaar wordt van de molen en het huis.
Doordat hij hoge schulden heeft en in 1763 nog
steeds de koopsom van de molen niet heeft betaald,
komt hij in ernstige financiele problemen. Daarom
wordt besloten dat broer Jasper van Maurik de "wintkoornmolen, huysinge, erff en grond, erfpagtgoed
van den Huyse en Ridderhofstadt Beverwaerdt"
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koopt voor 3.300 zodat de broers en zusters hun erfdeel kunnen krijgen; tevens neemt hij een schuld van
1.600 gulden van Cornelis over. Voor de vier jaren
dat Cornelis de molen en het huis gebruikt heeft, is
hij nog 200 gulden per j aar verschuldigd 161 •
Jasper heeft zojuist de Biltse molen gekocht en
besluit de molen van Werkhoven in 1764 voor een
peri ode van drie jaar en een pachtprijs van 250 gulden per jaar te verhuren aan zijn zwager Cornelis de
Drijver, gehuwd met Hendrikje van Maurik. De huur
wordt in 1767 voor drie jaar verlengd' 62
Waarschijnlijk is Cornelis ook na 1770 molenaar te
Werkhoven gebleven want Jasper bleef malen op zijn
molen in De Bilt.
Enkele jaren nadat Jasper is over! eden, verkopen zijn
weduwe en zoon Gij sbert in 1783 "zekere Wind
Koornmolen met zijn Erve, als meede een Erv daar
weleer een Ros mol en op ghestaan heeft. .. mitsgaders een Molenaars Huys en Bakhuys met hunne
Erven met de Bepooting en beplanting en het verder
getimmer daar op staande" inclusief "het regt van de
Maalderije" en een erfpachtlast van 45 gulden per
jaar voor de somma van 2.650 gulden aan
Ghijsbertus Bouter' 63 • Hij zorgt ervoor dat de in
slechte staat verkerende molen gerepareerd wordt en
laat zijn zoon Jan het zware molenaarswerk doen.
Vanaf 1783 blijft de molen in bezit van de familie De
Bouter. Op de kadastrale kaart van 1832 staat de
korenmolen aangegeven op het perceel genummerd
Werkhoven A 404. Eigenaar is dan de weduwe van
Jan de Bouter'64 .
lYe. Pieter van Maurik, molenaar te Zeist en De
Bilt, geb. Werkhoven, ged. ald. (NH) 4-2-1731 , tr. (1)
Werkhoven (NH) 7-11-1751 Arriaentje van Maurik,
tr. (2) Zeist (NH) 4-8-1754 Willemina de Waal, ged.
De Bilt (NH) 1-6-1727, dr. van Jan de Waal,
gerechtsbode van Oostbroek en De Bilt, en Maria
van de Wetering.
koopt in 1754 van zijn oom Bastiaan de Zeister
molen met bijbehorend huis; koopt in 1755 de
standerdmolen c.a. te De Bilt en verhuurt zijn
molen te Zeist aan broer Jasper van Maurik; leent
in 1763, met als borg zwager Dirck de Waal, bakker te De Bilt, een bedrag van 300 gulden van Jan
van Dam, secretaris van Zeist en Driebergen '6' ;
verkoopt in 1763 de Biltse molen aan broer Jasper
en keert zelf terug naar de Zeister molen; verkoopt in 1767 de Zeister molen en huurt deze tot
omtrent 1770 van de nieuwe eigenaren; koopt
1770 een huysinge c.a. en herberg genaamd De
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Groenekan, gelegen te Oostveen aan de
Groenekan '66 ; woont in 1788 buiten de
Tolsteegpoort en krijgt in datzelfde jaar, na het
overlijden van zwager Dirck de Waal, een bedrag
van 751 gulden toegescheiden '67 •
Uit het eerste huwelijk:
I. Elisabeth, ged. Zeist (NH) 4-3-1753
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan, geb. De Bilt, ged. Blauwkapel (NH) 1-61755
3. Adriaantje, geb. De Bi1t, ged. Blauwkapel (NH)
27-6-1756
4. Maria, geb. De Bilt, ged. Blauwkapel (NH) 25-91757
5. Merritje, ged . De Bilt (NH) 22-10-1758
6. Geijsbert, ged. De Bilt (NH) 25-11-1759
7. Aletta, ged. De Bilt (NH) 18-1-1761
8. Steijntje, ged. De Bilt (NH) 8-8-1762
9. Dirck, ged. Zeist (NH) 11-3-1764
10. Gerrit, ged. Zeist (NH) 14-6-1767
II. Gerrit, ged . Zeist (NH) 23-11-1769

De vierde generatie molenaars Van Maurik
Per generatie neemt het aantal molenaars in de familie Van Maurik af. Telt de tweede generatie nog vijf
molenaarsgezinnen, in deze vierde generatie zijn het
er nog maar twee, Gijsbert een zoon van Jasper, en
Jan, een zoon van Bastiaan. Dit is tevens de laatste
generatie van deze tak van de familie Van Maurik
waarin molenaars voorkomen.
Va. Gijsbert van Maurik, molenaar te De Bilt, ged.
Zeist (NH) 29-4-1759, tr. Blauwkapel (NH) 6-71783 Maria Flooren, ged. Blauwkape1 (NH) 16-121783, dr. van Jochem Cornelisz Flooren, landbouwer, en Steventje Cornelis van Doorn.
doet in 1781 belijdenis in de Gereformeerde kerk
te De Bilt; is in 1785 diaken van de Geref. kerk
te De Bilt'68 ; verkoopt in 1783 samen met zijn
moeder de korenmolen te Werkhoven aan
Gijsbartus de Bouter; verkoopt in 1794 samen
met zijn moeder de Biltse molen aan mr. Floris
Petrus van Ewijck .
Uit dit huwelijk:
I. Ariaantje, ged. De Bilt (NH) 16-1-1785
2. Steventje, ged. De Bilt (NH) 12-3-1786
3. Jasper, ged . De Bilt (NH) 4-2-1789
4. Jochem, ged. De Bilt (NH) 20-2-1791
5. Berendina , ged. De Bilt (NH) 25-11-1792
6. Cornelia, ged. De Bilt (NH) 24-11-1793
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Vb. Jan van Maurik, molenaar te Neerlangbroek,
bakker te De B ilt, ged. Weesp (NH) 30-10-1732,
begr. De Bilt (NH) 31-5-1806, tr. De Bilt (NH) 195-1766 Teuntie van Woerden , ged. De Bilt (NH) 265-1737, begr. ald. (NH) 7-10-1802, dr. van Teunis
Woutersen van Woerden, landbouwer te De Bilt, en
Aaltje Cornelissen Schoonhorst.
koopt 19-12-1761 van zijn vader de korenmolen
c.a. te Neerlangbroek ; leent van zijn neef
Hermannus Schneider 1.400 gulden ter betaling
van de door hem gekochte molen; trouwt op
huwelijkse voorwaarden; krijgt in 1771 (renversaal) van het RK Vrouwenklooster te De Bilt in
erfpacht een stukje grond met twee huizen, gelegen op de hoek van de Steenstraat en de
Veenweg te De Bilt' 69 ; bezit een huis met bakkerij en vijf kameren, gelegen op de punt van de
driehoek tussen de Steenstraat en de Veenweg te
De Bilt"0 ; wordt in 1774 en 1795 genoemd als
bakker te de Bilt'" ;
Uit dit huwelijk:
I. Bastiaan, geb. Neerlangbroek, ged. ald. (NH) 203-1768
2. Bastiaan, geb. Neerlangbroek, ged. ald. (NH) 53-1769
3. Antoni, geb. Neerlangbroek, ged. ald. (NH) 1-51770
4. Maria , ged. De Bilt (NH) 2-2-1772
5. Hendrik, broodbakker te Doorn, geb. omtrent
1773
6. Jan , ged. De Bilt (NH) 19-3-1775
7. Hermanus, mo1enaar te Zeist (1797), ged. De Bilt
(NH) 5-1-1777
8. Martinus, ged. De Bilt (NH) 16-5-1779
9. Maria Baatje, ged. De Bilt (NH), 15-5-1781
Van een vijfde generatie molenaar lijkt niet echt
sprake. Immers Hermanus bedient in 1797 maar
gedurende ongeveer een jaar de mol en in Zeist. Met
hem komt er een einde aan een periode van ruim
100 jaar waarin het malen van koren in het Sticht
zo'n belangrijke rol speelde in deze familie Van
Maurik.

* lng. G.B.H. van Woudenberg ( 1941) is deskundige
op het gebied van internation.aal toerisme. Sin.ds
1990 doet hij als amateur-genealoog onderzoek
naar zijn famili ehistorie; van.af 2003 werkt hij als
vrijwilliger voor het Streekarchief te Wijk bij
Duurstede.
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