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Vereeniging tot Verbetering van Volkshuisvesting „Driebrugge"
Kroniek van een plattelandswoningbouwvereniging, 1919-1921

door W.R.C. Alkemade

Inleiding1
Woningbouwverenigingen ontstonden in Nederland al rond de tweede helft van de negentiende
eeuw. Onder meer in Amsterdam, Arnhem en Den Haag werden verenigingen opgericht, die
zich met name bezighielden met de bouw van huizen voor de „arbeidende klasse". Deze
woningbouwverenigingen kregen echter aanvankelijk weinig steun van de overheid en de resultaten
van hun werkzaamheden bleven daardoor beperkt.
In 1901 kwam de Woningwet tot stand. Deze wet betekende een belangrijke vooruitgang op
het gebied van de huisvesting. Behalve een beter toezicht op de woningbouw met het oog op
gezondheid en hygiëne van de bewoners, dat zich bijvoorbeeld uitte in de oprichting van
Gezondheidscommissies en de verplichting tot het aanvragen van bouwvergunningen, werden
er ook betere mogelijkheden geboden tot het financieren van woningbouw. De Woningwet voorzag
in de toelating bij Koninklijk Besluit van „verenigingen, uitsluitend in het belang der volkshuisvesting
werkzaam". Zo'n toegelaten vereniging kon steun van de overheid krijgen bij het bekostigen
van de woningbouw en bij het verkrijgen van grond daarvoor.
Aanvankelijk was de animo tot het oprichten van woningbouwverenigingen nog niet groot. Er
stond initiatiefnemers een lange weg van ambtelijke procedures en beslommeringen te wachten
voor een woningbouwvereniging door de Kroon als toegelaten vereniging geregistreerd was.
Pas toen deze procedures wat werden versoepeld steeg het aantal woningbouwverenigingen.
Rond 1913 waren er ongeveer driehonderd.
Vanaf het begin van deze eeuw was de woningbehoefte aanzienlijk gestegen. De woningbouwverenigingen
hadden een belangrijke taak in de bestrijding van de woningnood. Vooral in en vlak na de
Eerste Wereldoorlog groeide het aantal woningbouwverenigingen in Nederland hard: bijna 750
woningbouwverenigingen werden in de periode 1918-1920 toegelaten. Deze woningbouwverenigingen
waren uiteraard niet allemaal even succesvol in hun streven.
Als voorbeeld van een dergelijke enthousiaste, goedwillende maar onsuccesvolle woningbouwvereniging
geldt de Vereeniging tot verbetering van Volkshuisvesting „Driebrugge", waarvan hier de korte
geschiedenis beschreven wordt.
1919: een enthousiast begin
Op 11 april 1919 kwam in het lokaal Amicitia in Driebrugge een aantal inwoners van Lange
Ruige Weide bijeen. De bijeenkomst was een initiatief van Matthijs van Driel, een 33-jarige
metselaar, directeur van de „Betonfabriek Driebrugge"; het doel was te komen tot de oprichting
van een woningbouwvereniging.
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De initiatiefnemer zette zijn plan uiteen en wist op die avond in Amicitia nog negen ingezetenen
van Lange Ruige Weide voor zijn idee enthousiast te maken. Met tien leden ging de Vereeniging
tot verbetering van Volkshuisvesting „Driebrugge", hierna te noemen de Woningbouwvereniging
„Driebrugge", van start.2
Enkele dagen later, op 16 april, kozen de leden een bestuur. Van Driel, de initiatiefnemer,
werd de eerste voorzitter. Tot secretaris en penningmeester werden respectievelijk de brievengaarder
Aart de Kramer en de timmerman Jan Kastelein J.Pz. gekozen; de laatste nam zijn benoeming
niet aan, waarna de metselaar Marinus Gijsbertus Middelman die functie op zich nam. De
timmerman Gerrit de Hoog Gz. en de winkelier en fietsenmaker Jan Willem Boerefijn completeerden
het eerste bestuur.
Aan de hand van een voorbeeld van een andere vereniging werden vervolgens de statuten voor
de woningbouwvereniging „Driebrugge" opgesteld. De vereniging stelde zich, blijkens die statuten,
de verbetering van de volkshuisvesting te Lange Ruige Weide ten doel en wel „door het oprichten
en het in stand houden van woningen, die voldoen aan de eisenen van hygiëne en gerieflijkheid,
inzonderheid ten behoeve van personen uit de arbeidersklasse en die, wat huurprijs betreft,
binnen het bereik van bedoelde personen vallen, hetzij op zoodanige andere wijze als met het
oog op het bij uitsluiting gesteld doel wenschelijk voorkomt."
De vereniging werd opgericht voor 29 jaar en 11 maanden. Leden waren aan ballotage onderhevig;
men kon pas lid worden als driekwart van de overige leden van de woningbouwvereniging
accoord was. De gemeenteraad van Lange Ruige Weide en de Gezondheidscommissie van
Bodegraven mochten ambtshalve een lid benoemen. De contributie bedroeg minimaal een gulden
per jaar.3
Deze statuten werden door de vergadering goedgekeurd, waarna het bestuur gemachtigd werd
actie te ondernemen om de toelating en erkenning van de vereniging door de Kroon te regelen.
De vereniging was nu definitief van start gegaan. Vooruitlopend op de toelating van de vereniging
werd op 1 augustus 1919 in Amicitia besloten om als eerste projekt de bouw van tien woningen
te realiseren. De Voorburgse architect J. Schelling, die bij de leden gunstig bekend stond, zou
verzocht worden een bouwplan hiervoor te ontwerpen en een begroting te maken.
De toelating en erkenning van de woningbouwvereniging werd eind november 1919 officieus
bekend. Het bestuur was toen al druk bezig grond te zoeken voor het bouwen van de tien
woningen. Aanvankelijk werd gedacht aan een perceel grond aan het Laageind, nabij de voormalige
openbare school.
Het ledental bedroeg nog altijd tien en om een wat breder (financieel) draagvlak voor de plannen
te krijgen werd gedacht om ook inwoners van de gemeente Waarder te interesseren. In plaats
van het werkgebied van de vereniging uit te breiden tot die gemeente meende het bestuur kennelijk
dat het eenvoudiger zou zijn om de gemeente Lange Ruige Weide uit te breiden met Waarder
(om zo aan de noodzaak te ontkomen de statuten te moeten wijzigen???). Er waren toendertijd
plannen om een gemeentelijke herindeling in het oostelijk deel van Zuid-Holland door te voeren
en in aansluiting hierop wilde het bestuur een adhesiebetuiging aan Gedeputeerde Staten zenden.
Dit voornemen zou echter niet tot het gewenste resultaat leiden.
1920: moeizame voortgang
Bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1920 werden de statuten van de woningbouwvereniging
goedgekeurd en op 20 maart 1920 volgden de definitieve toelating en erkenning van de vereniging.
Nu kon er officieel een verzoek gericht worden aan het gemeentebestuur om financiële steun
voor realisering van het door architect Schelling gemaakte bouwplan.
De belangstelling voor de vereniging was echter wat verslapt, want toen er op 28 mei 1920
in het café De Lindeboom vergaderd werd, waren slechts vier leden aanwezig. Nadat voorzitter
Van Driel enkele leden nog eens verzekerd had dat de vereniging „financieel nooit geen last
zou krijgen" werd gediscussieerd over het aankopen van grond langs de Kerkweg van Joh.
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de Hoog uit Waarder. De vraagprijs was 3500 gulden, een bedrag dat het bestuur wel wat
hoog vond. Toch besloot men architect Schelling opdracht te geven om op basis van deze grondprijs
een definitieve begroting en exploitatieopzet te maken.
Op 29 juli 1920 was die gereed en werd een officiële subsidieaanvraag aan de gemeenteraad
van Lange Ruige Weide opgesteld. De woningbouwvereniging vroeg een voorschot van maximaal
f 63.500,— voor de grondaankoop en de bouw van de tien woningen aan de Kerkweg.
In de toelichting bij de aanvraag komen we wat meer te weten over de achtergronden van
de oprichting van de woningbouwvereniging. „De vereeniging meent dat den bouw van volkswoningen
met het oog op den heerschenden woningnood dringend noodig is. Als gevolg toch van den
oorlogstoestand en van het feit dat zoowel hier als overal elders gedurende den oorlog de particuliere
bouw geheel is stop gezet, zijn vele huwelijken uitgesteld moeten worden waarom in de eerstvolgende
jaren een grooter aantal huwelijken is te verwachten dan in vorige jaren. De verkorte arbeidsduur
brengt voorts mede dat vanzelf grooter aantal arbeiders noodig zijn om bepaalde arbeid te
verrichten. Bovendien kunnen door gebrek aan woningen geen arbeiders genoeg worden aangenomen
om tot uitbreiding van allerlei zaken over te kunnen gaan, een belemmering die juist in dezen
tijd verlammend werkt op de zoo noodige verhooging van de productie zoowel op land en
tuinbouwgebied als op gebied van de fabriekage den handel en de bedrijven. Wordt niet in
behoorlijke woongelegenheid voorzien dan dreigt bovendien nog dat de arbeiders die in grootere
plaatsen hooger loon kunnen bedingen en waar beter in woning wordt voorzien van hier wegtrekken
en het platteland geheel verstoken raakt van arbeidskrachten."4
Duidelijke en houtsnijdende argumenten, die de gemeenteraad van Lange Ruige Weide in eerste
instantie echter niet overtuigden. In de raadsvergadering van 6 augustus werd besloten om een
speciale commissie in te stellen, die het bouwplan zou bekijken en de raad daarover van advies
zou dienen.5 Deze bouwcommissie, bestaande uit de raadsleden A. Hoogendijk, B. van Vliet
en A. Zaal, kwam op 14 augustus d.a.v. met het bestuur bijeen in de betonfabriek. De bouwcommissie
zette vraagtekens bij de grondprijs en bij de feitelijke woningnood in de gemeente en toonde
zich dus niet razend enthousiast over het plan.
Ook in het bestuur liep alles niet op rolletjes. Dit bleek op de ledenvergadering van 19 augustus.
Op deze vergadering deelde voorzitter Van Driel mede zich niet meer herkiesbaar te stellen
„omrede het bestuur niet prettig samenwerkt." Hij wordt opgevolgd door J. Kastelein J.Pz.,
die aan het eind van de vergadering nogmaals bezweert dat het bestuur eendrachtig zou moeten
optreden in verdere besprekingen met de Bouwcommissie van de gemeente. Sommige leden
van de vereniging zijn aan het twijfelen geslagen over het bestaan van woningnood in Lange
Ruige Weide. Voorzitter Kastelein echter meent dat er wel degelijk behoefte aan woningen
is. Zijn argumenten zijn echter niet zo sterk.
Weliswaar heeft de firma Kastelein en Kok aan de Hogebrug gepleit voor het bouwen van
een aantal woningen aldaar voor de werknemers van die firma6, maar het feit dat de directeur
van die firma tevens voorzitter van de woningbouwvereniging is, plaatst dit verzoek wel in
een ander licht. Ook het noemen van personen die volgens de voorzitter in Driebruggen zouden
moeten wonen, maar daar nog niet wonen (zoals de burgemeester of een rijksveldwachter)
lijkt niet erg overtuigend.
De scheurtjes in het bouwwerk van de jonge vereniging werden daarentegen steeds groter. Op
2 september werd er een nieuwe ledenvergadering gehouden, waarbij het besluit van 28 mei
1920 om het gemeentebestuur om een financieel voorschot te vragen door de aanwezige leden
met vijf tegen twee stemmen niet werd goedgekeurd. Het aantal aanwezige leden op de vergadering
van 28 mei 1920, vier, was blijkens de statuten te weinig om een rechtsgeldig besluit te kunnen
nemen.
Hoewel niemand het vooralsnog wilde erkennen was dit in feite de genadeklap voor de woningbouwvereniging. Als gevolg hiervan besloot de gemeenteraad van Lange Ruige Weide op
16 september 1920 het verzoek van de woningbouwvereniging „Driebrugge" om een voorschot
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van maximaal f 63.500,— voor kennisgeving aan te nemen. Wel wordt het raadslid Hoogendijk
een maand later namens de raad tot lid van de woningbouwvereniging aangewezen.8
De Gezondheidscommissie te Bodegraven (waaronder Lange Ruige Weide ressorteerde) besloot
op 29 oktober 1920 zich niet in de vereniging te doen vertegenwoordigen. De Gezondheidscommissie
was bang dat de woningbouwvereniging te veel zou gaan steunen op de adviezen van het door
de commissie afgevaardigde lid.9
1921: een roemloos einde
Door het niet toekennen van een voorschot voor de bouw van het complex van tien woningen
aan de Kerkweg was het eerste concrete doel van de vereniging verdwenen. De architect Schelling
wist echter nog van niets en schreef begin 1921 een brief. Hij betuigde zijn spijt over het feit
dat het bestuur hem niet had gekend in de problemen, die de woningbouwvereniging met het
gemeentebestuur had gemaakt: men had zich naar zijn mening te veel vastgelegd op woningbouw
aan de Kerkweg en geen andere terreinen in overweging genomen. Met de opwekking nu krachtig
aan het werk te gaan om te voorkomen dat het bestuur zelf voor de architectenkosten zou
moeten opdraaien besloot Schelling zijn schrijven.10
Schelling's brief heeft het gewenste effect. De ledenvergadering besloot op 21 januari 1921 actie
te ondernemen: er zou een advertentie geplaatst worden in het Weekblad van Woerden, waarin
gegadigden voor eventueel door de vereniging te bouwen woningen werden opgeroepen zich
te melden.
Financieel stond de vereniging er al niet zo best meer voor. Het dreigende hoge architectenhonorarium,
de kosten van een advertentie en enkele kleinere uitgaven zouden de schamele kas van de
vereniging (circa twintig gulden) aanzienlijk belasten. Besloten werd om het gemeentebestuur
om financiële steun te vragen. De gemeenteraad voldeed op 25 januari 1921 aan het verzoek
van de woningbouwvereniging om een subsidie van veertig gulden te verlenen.
Het bestuur, dat om kosten te besparen niet meer in café De Lindeboom, maar bij bestuurslid
Boerefijn thuis vergaderde, ging zich nu richten op woningbouw aan de Hogebrug. In die buurt
was namelijk enige behoefte aan woningen gebleken; meer reacties had de advertentie in het
Weekblad van Woerden niet opgeleverd.
Maar voordat men daar serieus aan kon beginnen moest een ander probleem opgelost worden.
Daar het bouwplan-Schelling vooralsnog niet uitgevoerd kon worden zond de ontwerper op
16 juni 1921 zijn onkostendeclaratie ten bedrage van 388 gulden en 3 cent met een stekelige
opmerking over het falen van het verenigingsbestuur en het verzoek om nu wel zo snel mogelijk
te betalen.
Het bestuur zag deze rekening met angst en beven tegemoet en probeerde onder betaling uit
te komen door te ontkennen dat Schelling ooit een officiële opdracht had gekregen het plan
te maken. Men schoof de schuld op oud-voorzitter Van Driel, die op eigen initiatief het plan
van Schelling namens de vereniging aanvaard zou hebben.
Dit was geen erg sterk argument en de architect wist dit eenvoudig te weerleggen: door de
gemeenteraad op basis van het plan om een voorschot te verzoeken had de vereniging het
plan geaccepteerd.
Intussen zou op 4 juli 1921 de jaarvergadering van de woningbouwvereniging plaatsvinden.
Hier bleek dat nog maar weinig mensen vertrouwen hadden in het woningbouwavontuur van
de vereniging. De secretaris en penningmeester, die aan de beurt waren om af te treden, zagen
de bui al hangen en wilden geen van beide meer voor herbenoeming in aanmerking komen.
De verkiezing eindigde tenslotte met de benoeming van een secretaris, die zijn benoeming nog
even in beraad wilde houden, en van een penningmeester, die bij verstek werd gekozen. Toen
bestuurslid Boerefijn vervolgens voorstelde de vereniging maar op te heffen kreeg hij een onverwacht
groot aantal medestanders. De woningnood was kennelijk niet zo hoog en de particuliere woningbouw
zou spoedig weer op gang komen met het oog op de dalende kosten van bouwmateriaal.
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Een besluit hierover werd uitgesteld tot een nieuwe ledenvergadering, die werd uitgeschreven
op 18 juli 1921. En op die dag kwam het tot een definitief einde: na een discussie over het
eventueel „slapend" laten voortbestaan van de woningbouwvereniging werd met acht stemmen
voor en een stem blanco besloten de vereniging op te heffen en het bestuur te belasten met
de liquidatie.
Dit laatste werd de taak van voorzitter Kastelein en waarnemend secretaris De Kramer. De
architect Schelling kreeg een beleefde brief, waarin nogmaals bestreden werd dat hem officieel
opdracht gegeven was een bouwplan te ontwerpen, maar waarin ook verzocht werd hierover
nog eens met elkaar te spreken. Hoe deze kwestie afgelopen is blijkt niet meer uit het archief;
vermoedelijk is het door de heren in der minne geschikt.11
Op 22 juli 1921 tenslotte deelden Kastelein en De Kramer (krachtens artikel 28 van de statuten)
aan de Minister van Justitie mee dat de „Vereeniging tot verbetering van Volkshuisvesting
Dricbrugge" was ontbonden. Een opmerkelijk initiatief van een aantal Driebruggen aars was
gestrand op gebrek aan activiteit, gebrek aan overheidssteun maar vooral op gebrek aan woningnood.

Noten:
1. Deze inleiding is gebaseerd op „De Woningbouwvereniging" door J. Bomraer in „50 jaar Woningwet
1902-1952" (Alphen a/d Rijn, 1952), p. 56-64.
2. Voor zover niet anders vermeld is dit artikel gebaseerd op de notulen van de Vereeniging tot verbetering
van volkshuisvesting „Driebrugge", hierna te noemen „Archief Wbv". Het archiefje van de vereniging
is een onderdeel van de archieven van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide (thans gemeente
Reeuwijk), welke momenteel geïnventariseerd worden. Het archief is na opheffing van de vereniging
bij de gemeente gedeponeerd.
3. Archief Wbv, Statuten.
4. Archief Wbv, Toelichting bij het verzoek om voorschoot, 29 juli 1920.
5. Gemeentearchief Lange Ruige Weide, Notulen gemeenteraad 6 augustus 1920.
6. Archief Wbv, Ingekomen stukken 1920.
7. Gemeentearchief Lange Ruige Weide, Notulen gemeenteraad 16 september 1920.
8. Als voren, 18 oktober 1920.
9. Archief Gezondheidscommissie Bodegraven, inv.nr. 6, Notulen.
10. Archief Wbv, Ingekomen stukken 1921.
11. Archief Wbv, Minuten van uitgaande stukken, 1921.
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De Rietveldse molen
door E. Stoop*

Inleiding.
Op de kaart van de gebroeders Joan en Justus Vingboons van het Groot-Waterschap van Woerden
uit 1670' staat in het gebied ten westen van de stad Woerden en ten noorden van de Oude
Rijn op regelmatige afstand van elkaar een aantal molens. Deze molens hebben elk één van
de afzonderlijke polders (Meijepolder, Weijland, de Bree, Zegvelderbroek en Rietveld) droog
gehouden. Het moet een schitterend gezicht zijn geweest deze molens bij een flinke wind te
zien malen: dat is Holland op zijn mooist. Dit geldt tenminste voor de huidige beschouwer;
voor onze voorouders zijn het slechts werktuigen geweest. Het esthetische aspect is waarschijnlijk
alleen door kunstenaars gezien.
Eén van deze molens is die in Rietveld, gelegen aan een ±300 meter lange voorboezem op
de Rijn, midden in de gelijknamige polder. Het is deze molen, die hier onderwerp is van historisch
bronnenonderzoek.
De polder Rietveld.
In het „Ontwerp Bijzonder Reglement voor den Polder Rietveld"2 uit 1856 worden de grenzen
van de polder Rietveld nauwkeurig beschreven in de volgende bewoordingen: „De polder is
begrensd ten Westen den polder de Bree, ten noorden de gemeente Zegveld, ten oosten den
Zegveldschen uitweg, neven het water de Grecht of grens van de gemeenten s Gravesloot en
Woerden en ten zuiden den lagen Rijndijk", waarna een zeer uitvoerige beschrijving volgt van
de precieze grenzen. In eerste instantie zijn hierin nogal wat fouten gemaakt, die in de kantlijn
verbeterd staan met de vermelding dat „Dit Renvooi is goedgekeurd" gevolgd door de handtekeningen
van voorzitter en secretaris van het polderbestuur.
De oppervlakte van de polder besloeg in 1795 400 morgen, zoals blijkt uit de omslag van
de rekening van dat jaar.3 Omgerekend is dit 344 hectare (1 morgen = 0,86 hectare) en dit
komt redelijk overeen met de 328 hectare die worden opgegeven in de Provinciale Almanak
voor Zuid-Holland van 19874.
Rietveld ligt ten opzichte van de omringende polders wat hoger en dat zou vooral in de negentiende
eeuw tot talloze discussies leiden over de mogelijkheid van het al dan niet afwateren op één
van de buurpolders. Zo ligt de polder Zegveld ongeveer 10 cm lager, De Bree 20 cm en Weijland
zelfs 35 cm lager dan Rietveld, zoals omstreeks 1920 opgegeven door Adrianus Kok, fabrieklandmeter van het Groot-Waterschap van Woerden.5 Het polderpeil is nu NAP -2,00 m, behalve
een deel in het oosten van de polder ter grootte van 55 ha dat 15 cm hoger ligt. Deze hoogteverschillen
vinden we nu nog terug in het jaarverslag van het Groot-Waterschap6, maar ze zijn ook te
zien in het landschap zelf.
De ontginning van dit gebied is al omstreeks het jaar 1000 begonnen. De polder Rietveld heeft
ten tijde van de grote ontginning in de elfde eeuw zijn huidige vorm gekregen.7 Het bestaat
uit kavels van ongeveer 30 Rijnlandse roeden (±115 meter) breed, zoals in het Stichts-Hollandse
grensgebied gebruikelijk is. De lengte is zes voorlingen, ongeveer 1250 meter, gemeten vanuit
de Rijn die de ontginningsbasis vormde. Alle kavels liggen in zuid-noord richting.

Vanuit de molenwerkgroep der SHHV bestaande uit: H. van Houwelingen (f), G.J. van Pelt, E. Stoop,
C. Timmerman en R. Tito.
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Gemeentekaart van Rietveld door J. Kuijper, 1867.
Aan het eind van de verkaveling is een middelwetering gegraven van oost naar west. Deze
hoofdwatergang loopt van de Grecht over een afstand van ruim vijf kilometer door de polders
Rietveld, de Bree en Weijland en eindigt in de achterwetering van de Meijepolder. Alle sloten
die het overtollige hemelwater moeten afvoeren eindigen in deze wetering.
De molen werd aan deze middelwetering gesticht, in het westelijk deel van de polder Rietveld.
Op het eerste gezicht niet de meest logische plaats, omdat het laagste punt van de polder aan
de westgrens is gelegen. Om de ligging van de molen in de polde'r te kunnen begrijpen moet
eerst naar de bodemkundige gesteldheid worden gekeken. Aan weerszijden van de Oude Rijn
ligt een strook van ongeveer 300 meter klei op zand, daarna bestaat de bodem uit veen. De
molen is precies op deze grens van klei- en veengrond gebouwd. Het is gemakkelijker een
voorwaterloop (de watergang tussen molen en de Oude Rijn) over de kleibodem te laten lopen
dan er een uit te graven tot op het niveau van het veen. Hierbij kan loopzand parten gaan
spelen. Tevens blijkt dat op dit punt de afstand van de wetering tot de Rijn, die hier een scherpe
bocht maakt, het kleinst is. Zou de molen meer naar het westen zijn gesticht, hetgeen voor
de hand zou hebben gelegen, dan zou de voorvliet veel langer geworden zijn.
De plaats is ook om andere redenen goed gekozen: hier wordt geen last meer ondervonden
van "loopzand", dat het gevaar van verzanden van de voorwaterloop met zich zou hebben
meegebracht. Bovendien ondervindt de molen op deze plaats geen windbelemmering van de
lintbebouwing langs de Rijn.

De molen.
Wanneer de polder Rietveld voor het eerst een molen heeft gekregen is niet meer vast te stellen;
er zijn tot nu toe geen bronnen gevonden waaruit zelfs maar bij benadering een stichtingsjaar
blijkt. Mogelijk heeft het polderbestuur pas relatief laat een molen gesticht, vanwege de vrij
hoge ligging van de polder. Lozing zal nog lang op natuurlijke wijze hebben kunnen plaatsvinden.

In ieder geval staat op de kaart van Rijnland van Balthasar Florisz.8 uit 1615 in Rietveld een
molen afgebeeld. Zoals de meeste molens in het Stichts-Hollandse grensgebied is ook deze molen
een wipmolen, als er tenminste van uit wordt gegaan dat op de kaart van Vingboons en op
die van anderen de juiste soort is afgebeeld. Het lijkt ook zeer aannemelijk dat dit een wipmolen
is geweest, omdat er in die tijd zeer weinig achtkante molens waren.
De eerste geschreven bron is een verklaring van schout en schepenen van Rietveld en De Bree
dat het normale „molengelt ofte anders genoemt het binnenlants mergen geit" ongeveer één
gulden bedraagt. In 1665 bedraagt dit echter ƒ 4-13-0, „veroorsaeckt door het rijsen van de
molen ende andere nieuwe wercken aen deselve molen gemaeckt".9 De capaciteit van de molen
is waarschijnlijk te klein geworden. Om deze te vergroten moet dan de molen omhooggevijzeld
worden. Op die manier kan de wieklengte worden vergroot, hetgeen een forse verbetering van
het rendement betekent.

De Rietveldse molen, circa 1914.
Coli Stadsarchief Woerden.
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In 1672 sneuvelt de molen in de strijd tegen de Fransen, zoals blijkt uit een verklaring die
in 1674 geschreven is. Hierin wordt verzocht de polderlasten niet te hoeven betalen in verband
met het afbranden van de molen in 1672.10 Over de afmetingen en andere technische gegevens
van de oude molen is niets bekend.
Na de verwoesting van 1672 wordt de molen herbouwd; dit is opnieuw een wipmolen. Het
is een vrij grote, zoals valt af te leiden uit de lengte van een roede (wiek zonder heklatten)
die in 1876 door de bekende firma Pot wordt geleverd. Deze roede heeft een lengte van 25,42
meter en deze afmeting kan worden vergeleken met de vluchten van de nog bestaande molens
van Weypoort (27,00 m)11, Kockengen (23,76 m)11 en Spengen (23,68 m)12; alleen de molen
van de Weypoort is dus groter. Uit de rekeningen van de timmerman blijken eveneens de globale
afmetingen. De diverse constructie-onderdelen die vervangen moeten worden zijn alle vrij fors,
zodat ook hieruit geconcludeerd kan worden dat het om een vrij grote molen gaat.
De Rietveldse molen is een wipmolen met duidelijke kenmerken van het oorspronkelijke type.
Dit type is in het deltagebied van de grote rivieren vanaf Zaltbommel tot in Schieland ontstaan.
Deze molens in het „Waardengebied" worden gekenmerkt door een vrij steile kap. In het Utrechtse
deel van Amstelland worden de molens gekenmerkt door de ui-vormige kap.

Molenkappen van (links) het Utrechtse en (rechts) het algemene type.
Tekening: J. den Besten.
De molen is een kostbaar bezit voor de polder en als zich in 1819 de mogelijkheid voordoet
om zich tegen calamiteiten te verzekeren doet het bestuur dit direkt. Rietveld sluit zich aan
bij de „Onderlinge Brand-Waarborg-Maatschappij, Enkel Voor Polder-Watermolens". Voor het
verzekerde bedrag van/10 300,- moet een premie worden betaald van ƒ5,15 per jaar. Daar
bovenop kan een bedrag komen als er in een jaar veel schades aan molens zijn uitbetaald.
Het schadebedrag wordt dan per deelnemende molen naar rato van het verzekerde bedrag
omgeslagen.
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Rekeningen
Jammer genoeg is er in het polderarchief weinig voorhanden van de vroege geschiedenis, daar
de oudste in het archief aanwezige gegevens van deze polder stammen uit 1763.
De oudste rekeningen van de polder dateren uit 1779, waardoor een zeer beperkt beeld ontstaat,
waarbij nog komt dat van een aantal jaren hierna de rekeningen ontbreken. Deze omissie wordt
slechts ten dele opgeheven door de aanwezigheid van de bijlagen tot de rekeningen; vanaf 1809
zijn de rekeningen compleet aanwezig. Hieruit is onder andere een veelheid aan informatie te
halen over het wel en wee van de molen en de molenaar.
De grootste kosten in een polder hebben altijd betrekking op het onderhoud en de reparaties
aan de molen, en Rietveld vormt hierop geen uitzondering. Er kan zodoende een redelijk beeld
verkregen worden van de kosten die de ingelanden ten behoeve van de molen moeten betalen.
Men krijgt een goed inzicht in het inkomen van de molenaar, dat door de eeuwen heen niet
sterk is toegenomen. In 1828 bedraagt het jaarloon ƒ84,- tegenover ƒ110,- vijftig jaar later.
Nog weer vijftig jaar later (1927) heeft de molenaar een jaarinkomen van ƒ400,-.
Onderhoud13
Verreweg de grootste kosten waarvoor een polder komt te staan, worden veroorzaakt door
het onderhoud aan de molen. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van slijtage van molenonderdelen
en ook van weersinvloeden. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur c.q. de ingelandenvergadering
slechts dan tot reparatie over zal gaan als er echt geen andere mogelijkheden meer zijn.
De rekeningen geven een duidelijk beeld van wat er zoal in een jaar moet worden gerepareerd.
De grafiek (fig. 1) laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de jaarrekeningen van de
verschillende jaren.
De kosten over het jaar 1794 bedragen „slechts" ƒ317-10-0; omgerekend is dit ƒ0,79 per morgen
(0,8 hectare). Het jaar 1807 spant de kroon met ƒ2462,- en dat betekent een bedrag van ƒ6,16
per morgen!

POLDER RIETVELD

1790 1800 1910 1920 19
Flo

0 1910 1920
Polder lasten vanaf 1779

Om een duidelijker beeld te krijgen zijn de bedragen van 1920 (f 5.745,-) en 1927 (f 15.465,-) weggelate
De overige open plaatsen worden veroorzaakt door de afwezigheid van de rekeningen.
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Het is duidelijk dat er in 1807 zeer veel aan de molen moet hebben gemankeerd. De hoogste
rekening komt van de timmerman, die het formidabele bedrag van ƒ934,- in rekening brengt.
Helaas ontbreken juist hier de bijlagen bij de rekeningen, zodat niet is vast te stellen wat de
timmerman voor werkzaamheden heeft moeten verrichten. Wel bekend is dat het scheprad moest
worden vernieuwd en dat kostte ƒ237.-.
Dat het hier inderdaad om grote reparaties gaat is te zien als er een vergelijking wordt gemaakt
met het jaarinkomen van molenaar Thijs Brak, dat ƒ100,- bedraagt. Dat inkomen geniet hij
al sinds zijn aanstelling in 1790 en hij krijgt dit nog als hij in 1823 wordt opgevolgd door
Cornelis Versloot (die direct terugvalt naar een inkomen van ƒ84,- per jaar!).
Zeer duur zijn ook de jaren 1873 en 1874 met ƒ1560,08 respectievelijk ƒ1597,12. In 1873
moet een nieuwe ijzeren bovenas worden aangeschaft, vandaar dat op 10 maart in „het Advertentieblad"
een annonce wordt geplaatst. Hierin „wordt opgave gevraagd van prijs, tijd van garantie, enz,
van een voor dien polder benoodigden IJZEREN MOLENBOVENAS". Een gegadigde is de
bekende Haagse firma de Prins van Oranje.

IJzeren Molenboveoas.
Ten behoor* ran den polder Rietveld, .wordt,
opgave gerraagd ran prya, tijd ran guarantiee
ene., ran een roor dien polder benoodigden
IJSBKltKlv
ftlOI'RWIlOlKlYAS,
geheel
lang, buiten roor uit den kop, tot het achtereinde ran de pin, behalve de taati 6.60 el. De
iraten voor de roeden moeten lang sgn 50 duim,
wyd 40 duim.
Franco te lereren aan dan Molen ran den
polder Rietveld.
(0400)
Opgaren worden franco ingewach*: onder
letter A, aan het Po*i kantoor te WOHRDEN.
Advertentie uit „Het Advertentieblad" van 10 maart 1873.

Secretaris W. Paling Lz geeft op 20 maart 1873 opdracht aan deze firma de as te leveren
onder opgave van de exacte maten in Nederlandse ellen14. Op 11 juni 1873 levert Uzergieterij
de Prins van Oranje voor ƒ466,79 as nummer 859, met de daarbij behorende acte van garantie
voor een periode van 25 jaar15.
Dat deze garantieperiode niet overdreven is, moge blijken uit het feit dat as 853 uit het zelfde
jaar nog steeds dienst doet in molen De Bachtenaar in Vlist.
Waar de hoge kosten van het volgende jaar door worden veroorzaakt is niet duidelijk. Metselwerk
komt op ƒ440,93, maar er wordt niet aangegeven wat er aan metselwerk is verricht.
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Gietijzeren as zoals deze ook in de Rietveldse molen heeft gezeten.
Tekening: N. van Doornik.
Het polderbestuur heeft het niet altijd gemakkelijk; de notulen van de vergadering (die pas
vanaf 1851 voorhanden zijn) geven inzicht voor welke problemen het komt te staan.
Zo moet in 1872 een nieuw scheprad worden aangeschaft, waarbij een keuze gemaakt kan
worden tussen een ijzeren en een houten exemplaar. De keuze is moeilijk, want een ijzeren
scheprad is met ƒ 729,-- weliswaar duurder, maar daar staat tegenover dat de fabrikant van
het ijzeren scheprad een garantie van 15 jaar geeft. Voor een houten hoeft echter slechts ƒ 460,te worden betaald. „Over het een en ander gedelibereerd wordende, wordt met algemene stemmen
besloten tot de aanschaffing van een hout scheprad."16 Het scheprad wordt geplaatst en gesteld,
waarvoor in de rekening een bedrag a d / 325,- wordt opgevoerd.17 Gelukkig houdt het scheprad
zich langer dan 15 jaar goed, want pas in 1898 wordt het onderwerp opnieuw ter tafel gebracht:
timmerman H. Verweij is „in onderhandeling over een ijzer scheprad voor ƒ 100,- of daaromtrent".18
In het daaropvolgende jaar staan in de begroting "de kosten van aanschaffing van een nieuw
hout scheprad met ijzerwerk, aangezien men het vorige jaar met een ijzer scheprad niet is kunnen
slagen en men nu toe gekomen is om een eikenhout scheprad met ijzerwerk aan te schaffen,
aangezien zulks beter voor de molen is en ook goedkoper uitkomt, daar een ijzer scheprad
nog al bezwaren medebrengt, aangezien dan de molen zwaarder loopt, meer werk moet verrichten
en meer kracht moet aanwenden, welk gevoelen algemeen door de ingelanden gedeeld wordt."19
Het wordt dus opnieuw een houten scheprad! Na de discussie in 1872 over dit onderwerp
is dit een opmerkelijk conservatief besluit, vooral in het licht van wat in andere polders gebruikelijk
is. Daar is het al zo'n dertig jaar gebruikelijk ijzeren schepraderen te plaatsen.
Al in eerdere jaren blijkt dat het geld niet over de balk wordt gegooid. In 1850 is een nieuwe
bovenas noodzakelijk, maar de oude as blijkt nog bruikbaar als as voor het scheprad. De bovenas
kost ƒ264,-, zodat het opnieuw gebruiken van de oude as een flinke besparing oplevert.
Het meest kwetsbaar blijken de molenroeden* te zijn: tussen 1811 en 1920, het laatste jaar
dat er een nieuwe roede moet worden aangeschaft, is er zestien keer een nieuwe roede gestoken.
Gemiddeld ging zo'n houten roede dus zeven jaar mee.
Omdat houten roeden minder lang meegaan dan ijzeren wordt in 1864 bij de firma Pot te
Elshout (aan den Kinderdijk zoals Pot er altijd ter verduidelijking bij vermeldt) een prijsopgave
gevraagd voor een ijzeren. Deze prijsopgave zelf is verloren gegaan, maar er is een brief bewaard
gebleven waarin als leveringsvoorwaarde wordt gesteld dat normaal gesproken de rekening veertien
dagen na levering van de roede betaald dient te worden. De firma is echter coulant waar zij
schrijft dat als dit „niet mogelijk is, zoo stellen wij Ued: voor, de eene helft te betalen te betalen
veertien dagen na de levering en de andere helft in Nov. 64".20 Uit de rekening van 1864
blijkt dat er echter weer een houten roe is aangeschaft en het duurt nog tot 1876 voor er
voor de eerste maal een ijzeren exemplaar wordt aangekocht. Deze ijzeren roe houdt het inderdaad
lang vol, maar desondanks is de houten binnenroede tussen 1876 en 1920 nog vier maal vervangen.
Een roede bestaat uit twee tegenover elkaar liggende wieken.
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Pas in 1920 wordt weer een ijzeren roede (ditmaal tweedehands) gestoken. Ook nu waren
de directe kosten kennelijk van doorslaggevende betekenis.
In de tijd dat de molen nog houten roeden heeft, liggen er altijd twee roeden in reserve. Zo
kan er bij roedebreuk direct met snelle vervanging worden begonnen. Voor de opslag van deze
reserveroeden wordt een huur betaald, die jaarlijks in de rekening terugkomt.21 De huur is
in 1779/24,- en loopt op t o t / 4 5 in 1837. Van 1847 tot en met 1851 bedraagt de huur ƒ46,-,
maar het volgende jaar daalt dit bedrag tot precies de helft. In 1858 wordt voor het laatst
huur betaald. Vermoedelijk worden er voor 1852 twee roeden gehuurd en daarna nog maar
één. Wat er de reden van is dat daarna geen huur meer wordt betaald is niet meer na te
gaan. Het is nauwelijks voor te stellen dat het polderbestuur het risico heeft genomen geen
reserve-exemplaren voorhanden te houden. Bij roedebreuk zou dan veel te lang gewacht moeten
worden voor er weer gemalen kon worden. Het duurt evenwel nog tot 1876 voor er een ijzeren
roede wordt aangeschaft, waarbij het risico van breuk inderdaad sterk afneemt.
Een andere veel voorkomende hoge onkostenpost betreft de zeilen: een nieuw zeil met toebehoren
komt in 1806 op het niet onaanzienlijke bedrag van ƒ46,-22. Vrijwel jaarlijks komt deze post
weer in de rekeningen naar voren.
Alles moet zo goedkoop mogelijk worden opgelost. Het enige waarop blijkbaar niet wordt bezuinigd
is het etentje van het bestuur. Ieder jaar wordt door de herbergier een flink bedrag gedeclareerd
(in guldens, stuivers en penningen) „weegens verteeren kosten door den Heer Schout poldermeesters
en ingelanden"23. Slechts bij uitzondering is de rekening gespecificeerd. Gelukkig vormen de
jaren 1819 en 1858 deze uitzondering, zodat te zien is hoeveel mensen er aanwezig zijn èn
hoeveel zij nuttigen.
In 1819 krijgt de polder de volgende rekening:24
"De polder van Rietveld debet Aan C. Vermeulen aan verteerde koste op de moolenreekening
Van 1800 Agtien Gedaan Den 19 Januwary 1800negentien
17 man koffie en tee
6 - 16 0
an Sterken drank
3 - 4 0
17 man ten eeten
23 - 16 0
36 flesse Wijn
36 - 0 0
somma
67-36-0
In 1858 stuurt C. Vermeulen een rekening van ƒ62-10-0, voor veertien man die gezamenlijk
goed waren voor 34 flessen wijn."25 Deze bedragen mogen we gerust als zeer hoog beschouwen
als we in aanmerking nemen dat het inkomen van de molenaar in beide genoemde jaren ƒ100,bedraagt!
De molenaar
In Rietveld was het gebruikelijk een vaste molenaar aan te stellen. In andere polders (met
name buiten het Groot-Waterschap van Woerden) was dat vaak anders, daar benoemde men
een molenaar voor één jaar. Dit hangt samen met het al dan niet bewoond zijn van de molen,
zodat hieruit voor Rietveld de conclusie kan worden getrokken dat de molen al zeer vroeg
voor bewoning is gebruikt.
De eerste molenaar waarvan de naam bekend is, is Jan Lelievelt, die in de oudst aanwezige
rekening van 1779 wordt genoemd. Zijn opvolger was Jan van den Dool, die in de rekening
van het daaropvolgende jaar wordt genoemd. Door het ontbreken van enkele jaarrekeningen
is niet precies na te gaan tot wanneer hij molenaar is geweest.
Matthijs Brak treffen we in 1790 in de rekeningen aan als molenaar. Opvallend is dat hij dit
twee keer is geweest op Rietveld, en wel met een onderbreking van tien jaar. Eerst is hij molenaar
van 1790 tot 1809, om opnieuw op de Rietveldse molen te komen van 1821 tot 1823. Als
zijn zoon het molenaarsvak in Rietveld uitoefent, werkt hij tevens als boer in Zegveld.26
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In 1793 verdient Brak ƒ100,- als molenaar „voor het bemaalen van de molen deeses polders,
't teeren van alle 't geene aan en om de molen onder de teer is leggende en 't draagen van
de plank op de waterschouwen in den voorz(egde) jaare gedaan volgens aanbesteedinge van
schout en heemraden".27 Behalve zijn normale werk als molenaar moet hij dus bij de jaarlijkse
schouw een plank dragen, zodat de schout en de heemraden niet hoeven slootje te springen!
Na de familie Brak komt in 1824 Cornelis Versloot, een telg uit een oud molenaarsgeslacht
op de molen. Hij blijft hier tot 1840, als hij opgevolgd wordt door zijn broer Dirk. Zelf gaat
hij dan de molen van Zegvelderbroek bemalen.28 Dirk Versloot blijft de molen van Rietveld
trouw tot aan zijn dood, zoals tot uiting komt in de notulen: „De voorzitter (A.Knijff Hz)
zegt dat daar de watermolenaar van deze polder is overleden, het noodig is, onverwijld in
die betrekking te voorzien; dat zich echter bij hem nog niemand voor die betrekking heeft
aangemeld. De beide heemraden geven als hun oordeel te kennen, dat zij voor die betrekking
niemand beter geschikt weten, dan Cornelis Versloot, en die ook genegen is, om die betrekking
te vervullen." Met algemene stemmen wordt Dirks zoon Cornelis benoemd en hij blijft malen
tot hij op 67-jarige leeftijd niet meer kan. „De voorzitter zegt, dat door de voortdurende ongesteldheid
en zwakte van den watermolenaar dezes polders Cornelis Versloot, en de daardoor veroorzaakte
ongeschiktheid voor de waarneming zijner betrekking als zoodanig, genoemde Versloot een eervol
ontslag uit zijne genoemde betrekking heeft verzocht en het dus noodig zal zijn om een anderen
watermolenaar voor dezen polder te benoemen; dat z.i. als 't ware de aangewezen persoon
voor de vervulling van dien betrekking is, Gerrit Streefland in deze gemeente, die sedert eenige
maanden den watermolenaar Versloot getrouw heeft bijgestaan als molenaar, of liever gezegd,
al de werkzaamheden als molenaar heeft verricht en daarbij getoond heeft, een allesints bekwaam
molenaar te zijn, die ten volle voor dien taak berekend is, daarbij een jong, sterk en geschikt
persoon, die alle aanbeveling verdiend". Met algemene stemmen wordt besloten Versloot eervol
ontslag te verlenen en met ingang van 1 november 1898 Gerrit Streefland te benoemen tot
watermolenaar van de polder. Tevens wordt met algemene stemmen besloten „de jaarlijkse som
te bepalen als van zijnen voorganger, alzoo op ƒ114,-"29

W A T E R M O L E N A A R S VAN D E R I E T V E L D S E M O L E N
Molenaar

Molenaar
van/tot

Jan Lelieveld

7-1779

Jan van den Dool

1780-?

Matthijs Brak

17907-1809

Gedoopt

Overleden

Gehuwd met

Opmerkingen

16-01-1757
Zegveld

01-11-1833
Zegveld

Helena de Gruyter
18-11-1785 Zegveld

van 1810-1820 boer te Zegveld

zoon van Mathijs Brak

1821-1823
Willem Brak

1810-1820

14-04-1790
Rietveld

06-04-1856
Bodegraven

Maarigje Burggraaf
07-04-1821 Zegveld

Cornelis Versloot

1824-1840

10-08-1802
Rietveld

17-02-1881
Rietveld

Neelije Citeur
22-04-1827 Zegveld

Dirk Versloot

1841-1872

22-11-1805
Bodegraven

30-01-1873
Rietveld

Hendrikje Fokker
29-11-1827 Rietveld

Cornelis Versloot

1873-1898

09-03-1831
Bodegraven

07-01-1909
Rietveld

Annigje van der Zwaan zoon van Dirk Versloot
27-12-1878 Rietveld

Gerrit Streefland

1898-1927*

14-04-1873
Harmeien

03-06-1941
Rietveld

Cornelia van Dommeier
15-06-1900 Rietveld

* daarna tot zijn overl j'den in 1941 machi nist te Rietveld
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broer van Cornelis Versloot

Verhogingen van salaris worden niet zonder strijd door de ingelanden aanvaard. In 1878 vraagt
Cornelis Versloot om verhoging van zijn inkomen. Het bestuur vindt dit redelijk en vraagt aan
de ingelanden hoe zij hier over denken. Ingeland Van Dommelen gunt de molenaar een loonsverhoging
van ƒ 15,- (op jaarbasis!), maar ingeland Oskam stelt eerst ƒ 10,- en daarna ƒ4,- voor. De voorzitter
laat stemmen, en het resultaat hiervan is:
" 68 stemmen voor verhooging van ƒ4,34 stemmen voor verhooging van ƒ15,26 stemmen voor verhooging van ƒ10,zoodat aan de molenaar eene verhoging van tractement van ƒ4,- is toegekend." Hierdoor wordt
het inkomen ƒ 114,- per jaar.
Veel verandering komt er niet in het salaris in de twintig jaar dat Versloot de polder bemaalt.
Een vetpot was het molenaarssalaris dus niet en de molenaar mocht daarom tevens andere
werkzaamheden verrichten, zolang dit niet ten koste ging van zijn werk als molenaar. Zo stuurt
Mathijs Brak in 1806 een rekening aan de polder van ƒ11-14-0 omdat hij onder andere op
11 februari een dag de timmerman heeft geholpen en in juni helpt hij een aantal dagen „de
verver".30
Cornelis Versloot blijkt in 1841 als bijverdienste vier stuks rundvee van ouder en zes jonger
dan twee jaar te houden.31 Daarnaast heeft hij ook twee schapen om zijn levensomstandigheden
iets te verbeteren. Versloot woont op dat moment niet meer op de Rietveldse molen, maar
is in oktober van het voorgaande jaar verhuisd naar de molen van Zegvelderbroek. Binnen
de gemeente Rietveld is hij slechts een honderdtal meters verderop gaan werken, zodat aangenomen
mag worden dat hij ook bij zijn vorige molen vee zal hebben gehouden.
In 1903 is de zomer echter zo slecht dat molenaar G. Streefland verzoekt om „eenige tegemoetkoming
voor het drukke malen, dat hij de afgelopen zomer heeft moeten doen en de daarvoor door
hem geleden schade, doordien hij vele zijner particuliere werkzaamheden niet heeft kunnen
verrichten". De vergadering is het hier wel mee eens en besluit met algemene stemmen „aan
genoemden G. Streefland, voor dit jaar eene gratificatie te verleenen van ƒ25,-"32
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Molenaar Gerrit Streefland met zijn echtgenote Cornelia van Dommelen.
Coli: G. Streefland, Driebruggen.
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In 1909 vraagt Streefland opnieuw „om verhoging van salaris en tegemoetkoming voor de door
hem te verrichten bijwerkzaamheden."
De voorzitter geeft in de vergadering van 27 mei te kennen hier voor te voelen, maar bij
goedvinden de molenaar de verplichting op te leggen „de voorvliet 2 maal per jaar schoon
te maken, de beide kanten der vliet goed te onderhouden, waarvan een keer met de beugel
bewerkt moet worden, waarop het bestuur ten allen tijde controle zal houden."
De voorzitter wil het salaris verhogen met ƒ25,- en voor de extra werkzaamheden ook ƒ25,toekennen. De ingelanden vinden dit laatste echter te hoog en besloten wordt hier ƒ20,- van
te maken; gelukkig voor de molenaar wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1909.
Vanaf 1913 gaat het inkomen snel omhoog. Het zijn dure tijden, want ook de toeslag gaat
omhoog tot deze in 1916 zelfs ƒ50,- bedraagt. In 1920 wordt voorgesteld het salaris op ƒ500,te brengen en tevens „de kosten van aanschaffing van zeilen en smeer voor rekening der polder
te nemen. De Voorzitter meent dat het niet gaat de kosten van zeilen en smeer ten laste van
den molenaar te brengen. De kosten van zeilen zijn zoo hoog dat dit, in verband met de grootte
van het salaris niet door den molenaar kan worden betaald. Evenmin is dit 't geval met het
benodigde smeer. Het belang van den polder brengt dan ook mee dat de polder daarin voorziet.
De Heer D. van Dieën en P. Rijlaarsdam vinden het niet wenschelijk de jaarwedde voor vast
op ƒ500,- te bepalen. Zij wenschen deze te zien bepaald op ƒ400,- met een duurte toeslag
van ƒ100,-. De voorzitter brengt het voorstel om de jaarwedde van den molenaar te bepalen
op ƒ500,- in stemming.
Met 24 stemmen vóór en 35 stemmen tegen wordt dit voorstel verworpen. Het voorstel van
den Heer Rijlaarsdam om de jaarwedde te bepalen op ƒ400,- met een duurtetoeslag van ƒ100,wordt met algemeene stemmen aangenomen."33 Tijdens de vergadering van 25 april 1921 wordt
besloten het salaris van de molenaar te verhogen tot ƒ500,-, zonder enige toeslag.

INKOMEN WATERMOLENAAR VAN DE RIETVELDSE MOLEN
Molenaar
Jan Leliveld
Jan van den Dool
Matthijs Brak

Molenaar
van/tot

Willem Brak
Cornells Versloot

?-1779
1780-?
17907-1809
1821-1823
1810-1820
1824-1840

Dirk Versloot

1841-1872

Cornelis Versloot

1873-1898

Gerrit Streefland

1898-1927

* inclusief ƒ 100,- duurtetoeslag
97

Jaarsalaris
ƒ76,ƒ 76,ƒ100,ƒ100,ƒ 84,ƒ95,ƒ100,ƒ84,ƒ100,ƒ100,ƒ110,ƒ114,ƒ114,ƒ125,ƒ150,ƒ200,ƒ250,ƒ500,-*
ƒ400,-

Jaar
1779
1780
1790-1809
1821-1823
1810-1820
1824-1836
1837
1838-1840
1841
1842-1872
1873-1876
1877-1878
1879-1898
1898-1899
1900-1908
1909-1912
1913-1915
1916-1917
1918-1920
1921-1927

Op 29 april komt de vergadering hierop terug. "De Heer W.D. van Dieen zegt dat het niet
noodig is de jaarwedde van den molenaar te verhoogen. De duurtetoeslag kan er thans wel
af. De lasten zijn toch al hoog. Zijn lastgeefster klaagt van de hooge lasten van dezen polder.
Bovendien is de jaarwedde veel hooger dan in andere polders. Te Kockengen heeft een molenaar
/165,-. De Heer P. Rijlaarsdam acht het niet noodig de jaarwedde te verhoogen. Ook de duurtetoeslag
is niet meer noodzakelijk. Alles is al veel goedkooper geworden, bovendien heeft de molenaar
weinig werk, terwijl hij met de bemaling soms veel te lang wacht."
De voorzitter neemt het op voor de molenaar en wil in alle gevallen de duurtetoeslag handhaven
als de jaarwedde niet wordt verhoogd. Het voorstel het salaris te verhogen wordt verworpen
en dat om de toeslag ad ƒ100 te laten vervallen wordt aangenomen. „De Voorzitter zegt het
een onchristelijke daad te vinden in dezen op het loon van een molenaar te bezuinigen."
Geschillen
Dat er zo nu en dan verschillen van mening zijn tussen het polderbestuur en leveranciers mag
onvermijdelijk heten. Ook tussen de molenaar en de ingelanden boterde het niet altijd even
goed.
Aan de molen moet altijd wel wat gerepareerd of aangepast worden en hiervoor heeft de polder
een aantal vaste leveranciers. Een van deze leveranciers is aan het einde van de zeventiende
eeuw Jacobus van Cralingen, over wiens leven weinig meer bekend is dan dat hij in 1647
„op Honthorst na de eerste quakel" een schuur koopt34 en verder dat hij in of vlak voor 1669
is overleden35.
Jacobus van Cralingen levert de zeilen voor de molen van Rietveld "uijt erachte van seecker
appoinc(temen)t, bij de Hoogh Ed. en Achtb. Hren Dijckgrave ende Hooge Heemraden 's lants
ende Groote Waterschap van Woerden verleent op requeste bij Jacobgen wede van Jacobus
van Cralingen in sijn leven zeijlmaecker buijten Woerden".36
De vraag is nu of weduwe Jacobgen Aertsdr. Glimmer de zeilen mag blijven leveren en hiertoe
gaan schout Gerrit Huijgen Swanenburg en heemraad Pieter Ariensz Verburgh „van huijs tot
huijs off te vragen, haere wille ende méninge off de voorn, zeijlmaeckers weduwe in leverantie
en dienst tot de polder te continueren, off een ander in desselffs plaetse te eligeren *."
Keurig worden de voor en tegenstemmers genoteerd waarbij het meest opvallend is dat vijf
stemmen voor continuatie en vijf (waaronder die van de schout) voor „verleggen" zijn. Toch
is het geen gelijke stand, omdat drie anderen „daer mede tevreden te sijn, dat Schout ende
Heemraden doen". Pieter Jansz Cassenaer vindt dat schout en heemraden de zeilen zelf maar
moeten kopen en laten maken „ten meesten proffijten". Alleen Jan Korsz Cassenaar stemt anders:
hij schuift zijn zoon naar voren als kandidaat! „Aldus de voorsz buijrstemmen gecolligeert ende
geannoteert, mitsgaders desen geteeckent den 24e January 1671" door de secretaris van Rietveld,
B. Costerus.
Op 7 maart schrijft de secretaris van het Groot-Waterschap van Woerden, A. Costerus, dat
Rietveld „bij provisie voor dit jaer hare seijlage te coopen daer sij raetsaeme sullen vinden".
Waarschijnlijk zal de keuze wel op Jan Glimmer zijn gevallen, want hij kan de zeilen leveren
voor ƒ33-2-0, terwijl de weduwe het veel hogere bedrag van ƒ43-14-0 vraagt. Opmerkelijk
hierbij is dat uit een verervingsakte van 1 juni 1661 blijkt dat Jan Glimmer en de weduwe
van Jan van Cralingen, Jacobgen, broer en zus zijn!37
Niet veel later zijn er weer problemen in de polder; in 1685 is Joost Havercamp „Mr Smits
tot Woerden" werkzaam voor de polder, met name ten behoeve van de molen.38 Dat is hij
overigens al jaren, want hij heeft „eenige jaren herwaerts deselve polder... het iser ende spijekers
tot dienst van de poldermoolen van tijt tot tijt gemaeckt ende gelevert".
* verkiezen
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Maar dan komt er concurrentie uit Bodegraven, want de daar wonende smid geeft aan dat
hij „de spijckers tot laeger prijs soude willen geven niet considererende de tijt vant lopent jaer
van de leverantie". Joost voelt zich in zijn goede naam en eer aangetast en klaagt „als off
hij de polder niet vroom en had bedient". Hij laat het er echter niet bij zitten en richt zich
tot „de Hoogh Ed: en Achtbare Heeren Dijckgraeff ende Hooge Heemraden s'Lants en Groote
Waterschap van Woerden". Hij verzoekt „hem, suppliant*,.... te mainctineeren** in de voors(egde)
sijn aengestelden dienst ende voorn(oemde) Schout en Croosheemraden te belasten ende bevelen
hem suppliant in deselve sijne dienst te continueren". Hij zal daarbij het „isserwerck ende spijckers
... soo goet en goetcoop" leveren dat niemand „eenige redenen ter Contrarie" zal hebben.
In hun reactie aan het polderbestuur van Rietveld op 7 maart 1685 „laste, ordonneren ende
bevelen" de „Dijckgrave ende Hooge Heimraden 's landts ende groote Waterschappe van Woerden"
„de vers. Croosheemraden den Suppl(ian)t (op een poene*** van vijftigh gulden tegens den
Hre Dijckgrave te verbeuren) in sijn molendienst te continueren als smit". Zou het polderbestuur
de smid alsnog willen ontslaan dan moet de smid hiervan op de hoogte worden gesteld middels
„een behoorl. convocatie ende buyrstemminge van alle buyren ende ingelanden". Er zou dus
door alle inwoners van de polder netjes over gestemd moeten worden!
Het dienstverband blijft in ieder geval bestaan tot 1689, maar dan gaat het weer mis, want
op 10 oktober 1689 sturen Dijkgraaf en hoogheemraden hun bode naar Rietveld om het bestuur
mede te delen dat „sij binnen den tijt van 14 dagen ter secretarije bij rescriptie sullen hebben
te allegeren alle soodanige redenen ende motiven als sij vermeijnen te hebben om den suppl(ian)t
van de molendienst haren polders te renoveren als smit".39
Het polderbestuur kan zich hiermee niet verenigen en stuurt een uitgebreide missive naar het
Groot-Waterschap van Woerden, waarin ze mededelen, „gesien ende geexamineert hebbende
sekere impertinente, irrelevante en onwaragtige, ongeteijkende copije requeste op den naem van
Joost Havercamp, meester smit alhier te Woerden" het niet eens te zijn met „een seer voorbarige
ordonnantie", die bovendien „nog een gantsch ontijdig provisioneel vonnisse ofte sententie" behelst.40
Het bestuur vindt dat zij, net nieuw benoemd zijnde, bevoegd is „volgens de natuurlijcke Godlijcke
ende burgerlijcke wetten, .... sonder bekroon ende moeienisse van een iegelijck .... timmerluyden,
smidts, seijlmakers ende molenaers" in dienst te houden, aan te nemen of te ontslaan. Het
polderbestuur zal daarom in den vervolge door „drije ofte vier meester smidts" offerte laten
uitbrengen. Zij doen dit „onder de belofte van dat die gene die de laagste inschrijver is als
meester smidt ten dienste van de voorz. polder sal aengenomen werden".
Tenslotte geeft het bestuur de Dijkgraaf en Hoogheemraden een veeg uit de pan door ze voor
te houden dat uit geen enkel „privilegiën, octroijen ofte andere wettige bescheyden" blijkt „dat
uwe hoogh Ed. ende Achtbar, gequalificeert souden sijn in de voorz(egde) saecke vande voorn(oemde)
smit Joost Havercamp ende andere diergelijcke saken meer, vande voorn, berichters redenen
ende reekenschap te vorderen".
Helaas zijn er geen offertes of andere gegevens met betrekking tot deze affaire bekend die laten
zien dat het polderbestuur zich aan zijn woord heeft gehouden. Evenmin weten we of Havercamp
later de polder nog zijn diensten heeft aangeboden. Het is hem overigens goed gegaan, want
van 1710 tot zijn overlijden in 1719 (hij is dan waarschijnlijk 69 jaar oud) is hij lid van de
vroedschap en ook enige malen schepen van de stad Woerden geweest.41
Conflicten zijn van alle tijden; zo verhalen de notulen over een aanvaring tussen de molenaar
en één van de ingelanden in 1892.
Op 25 januari 1892 komt het bestuur in een extra zitting bijeen42 naar aanleiding van een
apostille van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden dd 22 januari
* indiener van een verzoekschrift
** handhaven
*** boete
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1892. Het Groot-Waterschap heeft een brief ontvangen van zeven ingelanden van de polder
Rietveld, waarin deze zich beklagen over plichtsverzuim van het bestuur en over een verregaand
plichtsverzuim van de molenaar. Wat is er aan de hand. De klagers zeggen dat de molenaar
„geheele nachten niet maalt, niettegenstaande het bepaald noodig is en de wind gunstig is, alsmede
over het geheele dagen van huis zijn van den molenaar om verloskundige hulp te verlenen
aan het vee bij de veehouders en ook over het malen met gescheurde onvoldoende zeilen enz,
terwijl hunne klacht tegen het bestuur daarin bestaat, als zoude het bestuur zich niet laten
gelegen liggen aan hunne klachten". Een ernstige zaak dus waar uitgebreid over moet worden
gedelibereerd, te meer daar de zich ingelanden noemende personen dit niet allen zijn. In het
antwoord aan het Groot-Waterschap43 meldt het bestuur dan ook: „De onderteekenaars van
het stuk zouden, indien zij allen Ingelanden waren, nog niet een vierde der stemhebbende Ingelanden
vertegenwoordigen; de eigenaars onderteekenaars nog niet een tiende, zoo althans de namen
van J. Verklei] door die persoon zelf is gesteld, daar diens gewone handteekening geheel anders
is; verder zijn de onderteekenaars huurders, uitgenomen de eerste {A.J. Verklei/) die noch eigenaar
noch huurder is, maar slechts inwonende zoon bij /. Verklei] en dus in de aangelegenheden
van de polder geen recht van spreeken heeft."
Het bestuur gaat in zijn brief verder op de laatste klacht in, die bij haar is binnengekomen
omstreeks half december 1891 en die als volgt luidde:
„De huurder W.D. van Dommelen, buur en vijand van den watermolenaar, begaf zich op een
avond naar een der poldermeesters, om klacht te doen, dat de molenaar niet maalde; welke
poldermeester zich op weg naar den molen begaf tot onderzoek; de klager begaf zich daarop
naar den Voorzitter van het bestuur en naar den tweeden poldermeester, welke terstond medeging
met klager en op haren togt naar den molen, den eersten poldermeester ontmoette, die hun
mededeelde, dat de molenaar ziek te bed lag; dit was reeds na tien uur des avonds.
Den volgende morgen stond de molenaar weer op post en te malen.
Bij onderzoek is gebleken, dat de molenaar op den avond dat de klacht is geschied en ingekomen,
den molen in zeil had gehouden tot half zes uur; het peil toen vijf centimeter beneden voorschrift.
Door zwaren dienst de laatste dagen en door ongesteldheid, was de man „op", en had zich
te bed begeven. Omstreeks zeven is het weder begonnen te regenen, als slechts zelden voorkomt,
en veel meer dan een decimeter water, terwijl de lucht bij buijig weer gevaarlijk stond om
den molen bij nacht er aan te wagen." Kortom het bestuur staat volledig achter zijn molenaar
en schrijft als conclusie: „Het bestuur verklaart, dat de klachten in bijgaand stuk ter uwer kennis
gebracht, zijn onwaar, het bestuur heeft op iedere klacht gehandeld zooals dat moet; de molenaar
is niet in verzuim; het is o.m. bepaald een leugen, dat de molenaar zich dagenlang van den
molen verwijdert; het geheele stuk is ingegeven door vijandschap van een der onderteekenaars
tegen den molenaar, welke vijandschap herhaaldelijk genoeg gebleken is".
Uit de notulen blijkt dat de beslissing tot het schrijven van deze brief unaniem is genomen,
zodat de molenaar zich volkomen gerehabiliteerd mag noemen.

Het einde van de molen
De kosten van molenreparaties blijven hoog, vandaar dat de ingelanden uitkijken naar andere
mogelijkheden van bemaling. Een mogelijkheid is een stoomgemaal, dat sinds ± 1860 als alternatief
bestaat. Het meest gaan de gedachten echter uit naar een gezamenlijke bemaling met Zegveld.
Daartoe worden door de voorzitter van het bestuur in het begin van deze eeuw diverse besprekingen
gevoerd met Zegveld. Deze verlopen stroef en de voorzitter meldt de ingelanden dat als deze
buurpolder al genegen is de bemaling van Rietveld over te nemen zij hoge eisen stellen. Een
andere mogelijkheid is het water af te voeren naar Weyland en de Bree daar die polders aanmerkelijk
lager liggen. Het bestuur zal ook deze mogelijkheid vóór de volgende vergadering in 1904 nagaan.44
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De Rietveldse molen in zijn nadagen met rechts het nieuwe machinegebouw, ca. 1928.
ColLR. Tito, Woerden.
Een halfjaar later laat de voorzitter weten dat Zegveld er helemaal niets voor voelt „voortdurend
of tijdelijk" de bemaling van Rietveld over te nemen. Weyland en de Bree zijn positiever en
melden dat zij met hun stoomgemaal het overtollige water uit de polder willen lozen tegen
een vergoeding van ƒ90,- per vol etmaal dat het gemaal voor Rietveld heeft moeten werken.
Na de gebruikelijke discussie wordt besloten op eigen kracht verder te gaan. Wel wordt het
bestuur gemachtigd nadere informatie in te winnen „naar sommige watermachines, naar de
kosten, lasten, toestand enz".45
Pas in 1919 komt het onderwerp gemaal opnieuw ter sprake, maar tot besluitvorming komt
het nog niet.
„De voorzitter acht het wenschelijk in deze nog af te wachten daar spoedig in deze gemeente
electriciteit komt en dan kan worden onderzocht of een electrisch gemaal ook mogelijk is.
Wordt besloten het bestuur op te dragen in dezen een onderzoek te doen." Er worden nog
andere plannen naar voren gebracht: „De voorzitter deelt mede dat de Heer Verweij een plan
heeft gemaakt om aan den molen een of meer pompen te verbinden waardoor het mogelijk
zou zijn om ook met weinig wind te malen. De Heer Verweij ter vergadering aanwezig doet
een uitlegging van de wijze waarop hij zich voorstelt door aanbrengen van zuigpompen de
bemaling van den polder te verbeteren. Een teekening waarop de voorgestelde werktuig is aangeduid
verklaart hij op duidelijke wijze. De voorzitter zegt de Heer Verweij dank voor zijne moeite
in dezen gedaan en zal deze zaak in de vergadering bespreken.
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De meeste ingelanden zijn van oordeel dat den wijze van bemaling nog niet afdoende zal zijn,
terwijl er veel kosten mee zijn gemoeid; bovendien vervalt de woning in de molen zoodat
de kosten veel te groot zullen worden."46
Wederom wordt het stil rond dit onderwerp, om in 1924 weer op de agenda te worden opgevoerd.
„De Heer Rijlaarsdam klaagt over den hoogen waterstand, waardoor veel schade wordt berokkend
en acht een andere wijze van bemaling in het belang van den polder. De Heer C. van der
Wind zegt, dat de molen nog slecht is niettegenstaande er veel aan is verdiend. De Voorzitter
deelt mede, dat het bestuur het electrisch gemaal van den polder Snel heeft bezien, eveneens
het bemalingswerktuig van Middelland. Een electrisch gemaal is zeer practisch, doch de kosten
zijn hoog. De Heer D. Vroege zegt, dat de molen thans veel aan reparatie heeft gekost en
zou voorloopig willen afwachten."
Rietveld twijfelt zo jarenlang of de molen vervangen moet worden door mechanische bemaling.
De omliggende polders hebben dit reeds lang gedaan en gezien de slechte staat van de molen
moet er snel een beslissing worden genomen.
Op 15 januari 1926 wordt een vergadering belegd om een betere bemaling te bespreken. Hiertoe
zijn een tweetal in de molenwereld belangrijke mensen uitgenodigd, die een pleidooi zullen
houden voor het behoud van de molen.47
Mr. Van Tienhoven, één der oprichters van de Vereniging de Hollandse Molen, heeft (kosteloos)
een begroting gemaakt van het maken van een „machinale installatie" in de molen. Deze begroting
wordt door de secretaris voorgelezen. Het blijkt dat de kosten voor een elektrische hulpbemaling
ƒ5.000,- zullen bedragen en de jaarlijkse exploitatiekosten/1.790,-. Het rapport is mede samengesteld
door molenmaker Dekker, die aanwezig is om vragen te beantwoorden. Er komen vragen van
de heren Van der Wind en Rijlaarsdam. De eerste gaat in op de huidige toestand van de molen,
die niet erg rooskleurig blijkt: „de onderbouw is verrot, het scheprad staat te lucht en kan
geen voldoende onderwater wegnemen ....aan den molen zal bovendien veel moeten geschieden".
Rijlaarsdam zegt „dat, als de molen het voor het scheppen heeft en de Rijn niet te hoog is,
hij veel water wegmaak, doch bij sommige winden doet zij niet veel."
Dekker geeft als zijn mening dat „bij mechanische windbemaling de kosten lager zullen zijn
dan bij uitsluitend mechanische bemaling". Hij vindt dat de molen nog in goede staat is, „zoodat
hij nog zeer langen tijd voor bemaling kan dienen". Als er een hulpbemaling komt hoeft er
door de polder geen risico te worden gelopen, want indien deze niet zou voldoen dan zal hij
zonder kosten weer worden verwijderd.
De heer D. Vroege zegt daarop dat een Amerikaanse windmolen ƒ10.000,- kost. Hiervan is
echter volgens Dekker de levensduur kort, maar hij is, als molenbouwer, nauwelijks objectief
te noemen.
De vergadering wil graag stemmen over de vraag of de molen moet blijven. „Uit 33 stemmen
voor en 49 stemmen tegen blijkt, dat de vergadering niet is voor behoud van den molen".
Het zal duidelijk zijn dat de dagen van de molen geteld zijn. Op 26 april komt de vergadering
opnieuw bijeen, ditmaal om definitief vast te stellen wat voor bemaling in de toekomst zal
worden toegepast.
Architect Van Lokhorst heeft een rapport opgesteld waarin de kosten van een oliemotor en
een elektromotor naast elkaar zijn gezet:
I
een ruwe oliemotor met centrifugaalpomp en gebouw ƒ 16.500,II een electrische motor met centrifugaalpomp en gebouw ƒ 12.500,De exploitatiekosten van het gemaal sub I
ƒ2.254,80
De exploitatiekosten van het gemaal sub II
ƒ2.300,Een ander punt is dat volgens de voorzitter de bediening van een ruwe oliemotor meer kennis
eist, maar Van der Wind is het hier niet mee eens. Er worden nog meer bezwaren tegen de
ruwe oliemolen naar voren gebracht. De voorzitter stelt voor de aanschaf van een electrisch
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Doorsnede van een molen met „Dekker-pomp".
gemaal met centrifugaalpomp in stemming te brengen. Met algemene stemmen wordt het voorstel
aangenomen.
De bouw van het gemaal zal publiekelijk worden aanbesteed en deze vindt plaats op 25 juni
1927. De notulen vermelden:
„Wordt overgegaan tot aanbesteding van het bouwen van een machinegebouw, het maken van
fundamenten, watergangen, beschoeingswerken enz., waartoe de volgende biljetten zijn ingeleverd.
D. Verweij
ƒ5.700,voor
J.C. van Staveren
7.400,G. Gosman
8.439,Griffioen en Havelkamp
8.789,W. Beukers
8.835,J.B. Scholten
7.945,G.S. van Balen
6.300,A. Voordouw
6.950,C. van den Berg
6.850,C. van Leeuwen
8.080,Met algemeene stemmen wordt besloten aan D. Verweij te Rietveld dit werk voor den som
van ƒ5700,- op te dragen."48 Stroom zal worden geleverd door Gouda, daar "het electrisch
bedrijf der gemeente Woerden niet voldoende stroom kan leveren"49
Toch betekent dit nog niet het directe einde van de molen, want in plaats van het bouwen
van een woning voor de molenaar zegt het bestuur voorlopig de molen te willen behouden.
Het einde van de molen blijkt toch dichterbij dan aanvankelijk is gepland: de molen wordt
voor afbraak te koop aangeboden. Hierbij wordt o.a. bepaald dat de koopsom drie dagen na
de gunning moet zijn betaald, nog voor met de sloop wordt begonnen.
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Situatieschets van de molen en het gemaal, 1926.
Archief polder Rietveld, invnr. 119.

Tegeltableau uit de Rietveldse molen.
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Onderschrift van het tegeltableau uit de Rietveldse molen.
De inschrijving moet vóór 29 februari 1928 worden ingeleverd, waarna de gunning nog die
dag zal plaatsvinden. De hoogste inschrijver is P. van der Vooren, aannemer te Woerden voor
een bedrag van ƒ720,-. 50 Bepaald is dat de sloop binnen vijf weken moet zijn voltooid en dat
alle afkomende materialen dan van de molenwerf moeten zijn verwijderd. Een uitzondering
hierop zijn de stenen met het puin en de aanwezige tegels.
De tegels vormen een tableau, zoals in veel molens wordt gevonden boven de schoorsteenmantel
of de schouw. Zij zijn in opdracht van J. Versloot, metselaar-aannemer te Nieuwerbrug door
J. de Bleker op 3 maart „losgemaakt en schoongemaakt, meteen genummerd en in een kistje
in het machiengebouw geborgen". 51 Aan arbeidsloon wordt op 31 december 1928 ƒ6,40 in
rekening gebracht.
De tegeltjes zijn bij de bouw van de machinistenwoning boven de schoorsteenmantel aangebracht
en bevinden zich daar nu nog steeds. Dit is het enige wat is overgebleven van de in 1928
gesloopte molen; de laatste ten noorden van de Oude Rijn tussen Bodegraven en Woerden
binnen het Groot-Waterschap van Woerden.
Noten:
1. Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden 1670. (Herdruk, Alphen aan den Rijn, 1974).
2. Archief polder Rietveld (A.P.R.) nr. 1, 24 november 1856.
3. A.P.R. 52, 1795
4. De Provinciale Almanak voor Zuid-Holland 1987.
5. A.P.R. 133 ongedateerd (± 1920).
6. Jaarverslag Groot Waterschap van Woerden 1991.
7. Doorn C.J. van Het oude Miland Academisch proefschrift 1940.
8. Kaartboek van Rijnland 1615 Balthasar Florisz. (Herdruk 19..)
9. Gemeentearchief Rietveld (G.A.R.) inv. nr. 7
10. G.A.R. 14
11. De molens van Zuid-Holland (Den Haag 1980), p. 106.
12. Pouw G.J., J. den Besten en G. de Vries, Nieuw Utrechts Molenhoek (Utrecht, 1991) p. 173 resp.
183.
13. A.P.R. 52-57, molenrekeningen
A.P.R. 58-61, bijlagen tot de rekeningen
14. A.P.R. 59, 20 maart 1873.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A.P.R. 59, 1873.
A.P.R., 3, 31 mei 1872.
A.P.R. 59, 1872.
A.P.R. 4, 28 mei 1899.
A.P.R. 4, 28 mei 1900.
A.P.R. 109, 1864.
A.P.R. 52, 53 en 54: 1779, 1780, 1823 t/m 1858.
A.R.P. 58, 1806.
A.P.R. 58, 1813
A.P.R. 58, 1819.
A.P.R. 58, 1858.
Doorn Z. van Aagje Deken - Ds. Jan Brak en de familie Brak, in: De Stichtse Heraut, 5e jaargang
nr. 3, juli 1958.
A.P.R. 52, 1793.
G.A.R. Bevolkingsregister
A.P.R. 3
A.P.R. 58, 1806.
G.A.R. 64, 5-6 februari 1841.
A.P.R. 3, 16 oktober 1903.
A.P.R. 3, 28 mei 1920.
Noterieel Archief Woerden (N.A.W.) 8512/63.
N.A.W. 8514/63.
Archief Groot-Waterschap van Woerden (A.G.W.W.) D 38/9, 24-1-1671.
N.A.W. 8543-118.
A.G.W.W, D 38/8.
A.G.W.W, E 87, 3.
a.v.
Helvoort, C.A.J. v. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden (Hilversum, 1952) p
59.
A.P.R. 3, 25 januari 1892.
A.P.R. 32, 27 januari 1892.
A.P.R. 3, 16 oktober 1903
A.P.R. 3, 31 Mei 1904
A.P.R. 3, 12 mei 1919
A.P.R. 3, 15 januari 1926
A.P.R. 3, 25 juni 1926
A.P.R. 3, 18 januari 1927
A.P.R. 121, 1928
A.P.R. 56, 1928.
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Akten van indemniteit van Waarder (11) *
door L.C1.M. Peters

539 Dirk Maas, vr. Trijntje Baars en kinderen Cornelis, Antje, Neeltje, "nog een Neeltje",
Cornelia; 1799. Vertr. 28-4-1803.
540 Nicoln&s Barneveld; 6-2-1800. Vertr. 11-2-1803.
541 Gerrit Lekkerkerker en vr. Sijgje Boere; 1800.
542 Bastiaan Dirks den Toom en vr. Neeltje Keppel; 1800. Vertr. 21-5-1800.
543 Cornelis Boekhorst, zn. van Aartje Borchhorst en Willem van Bekkum; 1800.
Vertr. 29-5-1802.
544 Jannigje van Dam, vr. van Gerrit Visser, 1800.
545 Teunis fions; 1800.
546 Bart van Sgl, vr. Annigje Sterk en kinderen Neeltje, Roel, Martijntje; 1800.
Vertr. 19-2-1803.
547 Geertje Kastelijn, vr. van Aart Boer, 1800.
548 Thomas Verbree, vr. Beligjen Hoflanden kind Jan; 1800.
549 Gerrit van Zwol en kinderen Neeltje, Annigje, Yda; 8-8-1800. Vertr. 13-6-1806.
550 Jan en Anna, kinderen van Arie Koorevaar en Baartje Ramp; 24-9-1800. Vertr. 8-91806.
551 Geertruy Vermei), vr. van Jan Koorevaar, 24-9-1800. Vertr. 8-9-1806.
552 Cornelis en Pieter Kramer, 3-10-1800.
553 Neeltje en Willempje Verweij; 8-10-1800. Vertr. 29-11-1801.
554 Annigje de Horn; 1800. Vertr. 2-7-1811.
555 Annigje de Wit, vr. van Arie de Bruijn; 9-3-1801. Vertr. 2-10-1801.
556 Adriaantje Bogaard; 27-5-1801.
557 Jannigje de Wit, 10-1-1802.
558 Antje van der Burg en kind Aaltje; van Bodegraven 16-2-1802. Vertr. 4-7-1804.
559 Claas Verwoert, vr. Willempje de Langen en kinderen Jan, Aaltje, Marijtje, Adrianus,
Jaatje; 8-3-1802.
560 Aalbert Cornelisz. Hardenbol en kind Elisabeth; 16-3-1802.
561 Cornelis van Dam, vr. Clasina Kooij en kinderen Maarten, Willemina; 16-3-1802.
Vertr. 23-7-1804.
562 Johannes Boere, 1802. Vertr. 26-5-1811.
563 Geertje Broere; 1802.
564 Arie de Bode; 1802. Vertr. 5-6-1813.
565 IJsbrand Zwartenbol, vr. Pietertje Jans Koppen en kinderen Maarten, Cornelia, Arriaantje;
1802.
566 Evertje Overeem; 1802.
567 Jan Mer, 1802.
568 Cornelis Oom, vr. Cornelia van Bel; 1802.
569 Marrigje Casant, 7-4-1802.
570 Neeltje Leenheer, vr. van Leendert van Dam; 9-4-1802.
571 Marrigje Boef, vr. van J.S. Leimbach; 1-5-1802.
572 Teunis Verhoorn; 2-5-1802.
* Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr. 2 (juli
1989) e.v.
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Een acte van "non prejudicie" van Johanna Heek; 18-5-1802. Vertr. 1-2-1808.
Jacob Hardenbol en vr. Jannigje Burgerhout, 25-51802. Vertr. 10-7-1804.
Christiaan van der Wal, "schoolmeester aan de Nieuwerbrug"; 19-12-1802.
Marrigje van den Bos; 12-5-1803. Vertr. 17-4-1809.
Dirk van Elten; 8-6-1803.
Jerfaas van Egtelt, 14-9-1803. Vertr. 2-5-1806.
Dirk Vogelen kinderen Wijntje, Jannigje, Willem, Jan; 28-9-1803.
Annigje van der Mei; 13-10-1803. Vertr. 22-10-1810.
Jan Alblas en kind Marijtje; 4-11-1803. Vertr. 27-4-1808.
Leendert Bosman en kinderen Jacob, Marrigje; 19-12-1803. Vertr. 17-2-1806.
Emmigje van der Lee, vr. van Dirk Vogel; 15-3-1804.
Sophia Dannemans, vr. van Jan Koenekoop; 19-5-1804. "voor een jaar".
Arie, Krijntje, Jan, kinderen van Teunis Zaal en Aaltje Boef, 19-5-1804.
Gerrit Leerinck; 1804.
Pieter van der Neut, vr. Elsje de Graaf en kinderen Leendert, Geertje, Jan, Bart; 1804.
Cornelis Kosterus en vr. Neeltje Vermeij en kinderen Marrigje, Antonie; 1804.
Vertr. 18-4-1809.
Aaltje Verwoert, vr. van Antonie Kosterus, en kinderen Geertruy, Macheltje; 1804. Vertr.
10-4-1809.
Cors Siteur, vr. Antje Rietveld en kind Arie; 1804. Vertr. 16-5-1807.
Gerrit van Wingerden; 1804. Vertr. 21-5-1804.
Aafje Hoogendoom, vr. van Dirk van der Neut, 1804. Vertr. 9-6-1805.
Gijsbert Kersbergen, vr. Jannigje Kortenhoeven en kinderen Fijgje, Hermanus; 1804.
Jan Kersbergen; 1804. Vertr. 17-1-1807.
Jan Kruiswijk; 11-6-1804. Vertr. 9-4-1808.
Cornelis van Mijeren; 28-6-1804.
Maria Holtmijer, 1804. Vertr. 23-9-1809.
Ariaantje Brouwer, 1804.
Jannigje Hors ting, vr. van Jan Kruiswijk; 30-6-1804. Vertr. 9-4-1808.
Neeltje Brouwer en haar kinderen; 16-7-1804.
Bastiaan van Kempen en kinderen Gijsbert, Marrigje; 1-8-1804. Vertr. 16-12-1807.
Gerrit ten Kate; 12-12-1804.
Lijdia van der Wolf vr. van Gerrit van der Neut, 6-6-1805.
Maria Bruynes; 1805. Vertr. 8-9-1806.
Hendrik Verwoert en Maria van der Wand; 1805. Vertr. 25-4-1807.
Rokus Verwoert, 1805. Vertr. 11-12-1811.
Jan, Wouter, Willempje Verwoert en Jaapje Wouters Kalkman; 6-6-1805. Vertr. 11-121811.
Johannes van de Rotte; 1805.
Jan van Dam; 1805.
Haagje van Spengen; 1805. Vertr. 28-4-1808.
Johanna van 't Kruys; 19-8-1805. Vertr. 4-12-1807.
Claas Rietvelt, 2-9-1805. Vertr. 27-4-1810.
Johannes Rietvelt, 2-9-1805. Vertr. 27-4-1810.
JsuiBorsje, schoolmeester; 13-9-1805. Vertr. 4-12-1807.
Everardus Figgers, vr. Elisabeth Veenendaal en kinderen Han, Jan, Gerrit; 24-9-1805.
Vertr. 13-1-1810.
Arie Hoogervorst, 25-9-1805. Vertr. 1-5-1806.
(wordt vervolgd)
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