
Namen met „malen", „melen" en „mei" komen eveneens in dit gebied voor. Men zou de neiging 
hebben deze uitgang te vergelijken met de plaatsnamen rondom Luik. Te noemen zijn Rosmalen, 
Bemmel (Bemmale), Wamel (Vamele in 893)5, Dreumel (Tremele in 893).6 

Deze namen worden voornamelijk in verband gebracht met de uitgang „le", „la" en „lo" = bos. 
Rosmalen is wellicht de enige uitzondering. De vergelijking met de omgeving van Luik gaat hier dus 
waarschijnlijk niet op. 

Noten: 
1) Van Bemmel, 117-118. 
2) Moerman, 93 en 152; Blok, (1979), 81 en 85. 
3) Monographie, 2. 
4) Blok, (1979), 42-45. 
5) Manders, 134. 
6) Manders, 145. 
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Op zoek naar een korenmolen in De Bree 

door W.R.C. Alkemade 

De voorgeschiedenis 
Bij de inventarisatie van het archief van de voormalige gemeente Rietveld stuitte ik op een archiefstuk, 
dat in het bijzonder mijn belangstelling opwekte. Het betrof een proces-verbaal van een op 15 januari 
1849 in het raadhuis van Rietveld gehouden hoorzitting over de voorgenomen bouw van een 
korenmolen in De Bree.1 

In de ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het gemeentebestuur van Rietveld 
ontdekte ik al spoedig de voorgeschiedenis van deze hoorzitting.2 Op 11 december 1848 namelijk 
diende de op dat moment in Veldhuizen woonachtige korenmolenaar Arie van Rhijn, telg uit een 
beroemd molenaarsgeslacht, een verzoek in bij koning Willem II om toestemming te krijgen voor het 
„oprigten van een windkorenmolen" binnen de gemeente Rietveld en de Bree, „op een gedeelte van 
een perceel land tot dat einde bij voorloopig koopcontract aangekocht van Gerbrandus van Dieijen, 
bouwman aldaar; welk perceel op de kadastrale registers bekend is onder sectie A nr. 282, zijnde 
weiland, groot 1 B(unde)r, 14 R(oeden), 40 E(llen); en wel ter distantie van een en vijftig ellen van 
den Groote Weg der eerste klasse nr. 53 en twintig ellen van het belendende perceel sectie A nr. 314". 
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Het betreffende perceel is afgebeeld op afb. 1. Het ging dus om een stukje weiland van ca. 1140 
vierkante meter langs de straatweg. Op grond van de reglementen op de wegen en voetpaden was Van 
Rhijn verplicht zijn molen te bouwen op een afstand van tenminste 50 el (= 50 meter) van de openbare 
weg. 

Gedeelte van de kadastrale kaart van de gemeente Rietveld, sectie A (De Bree), 1832. Het gearceerde gedeelte 
geeft het perceel aan waar de molen gebouwd werd 
Coll. gemeentearchief Woerden. 

Van Rhijns verzoek aan de koning bereikte via Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het 
gemeentebestuur van Rietveld. Het gemeentebestuur reageerde zeer alert op het verzoek: op 6 januari 
1849 vaardigden burgemeester Cornelis Jan Bredius en zijn assessoren (wethouders) een publikatie 
uit waarbij een hoorzitting werd aangekondigd in verband met Van Rhijns plannen; tevens werden de 
directe belanghebbenden aangeschreven met het verzoek om, indien ze bezwaren hadden tegen de 
plannen, deze kenbaar te maken op de hoorzitting. 
Op maandag 15 januari 1849 om 10 uur 's morgens verschenen voor de burgemeester en assessoren 
inderdaad een aantal belanghebbenden: namens het Rijk (als eigenaar van de weg) meldde zich een 
ingenieur Grève van Waterstaat en ook de buren Gerbrandus van Dieijen, Leendert van der Vlist, 
Hendrik Nourisse, Cornelis Vink en Andries Verboom waren present. Geen van allen uitte bezwaren 
tegen de voorgenomen bouw, evenmin als de heren F. Moons, L. Hofland en P. van Niekerken, naar 
geconcludeerd werd uit hun afwezigheid op de hoorzitting. Vervolgens ging het gemeentebestuur over 
tot een „locaal onderzoek", wat eveneens positief uitviel voor de Veldhuizense molenaar. 
In een brief, gedateerd 17 januari 1849, adviseerde het gemeentebestuur dus aan de Minister van 
Financiën, die het laatste woord had bij de verlening van de toestemming, om de aanvrager maar ter 
wille te zijn, temeer daar de omwonenden niet alleen geen bezwaar hadden, maar zelfs „ten hunnen 
gerieve" verlangden naar de bouw van een korenmolen. 
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De toestemming kon onder deze omstandigheden niet uitblijven: op 6 februari 1849 kreeg Arie van 
Rhijn toestemming tot het oprichten van een windkorenmolen, onder voorwaarde dat de vergunning 
zou vervallen indien de molen niet binnen een jaar zou zijn gebouwd. 
Maar wat er ook gebeurde, de korenmolen was er op 6 februari 1850 nog niet. Misschien had Van 
Rhijn spijt gekregen van zijn verzoek, kreeg hij de zaak financieel niet rond of vreesde hij, wellicht niet 
ten onrechte, dat de wieken van zijn molen slechts met verlies zouden draaien? Een feit is echter dat de 
Minister van Financiën op 5 februari 1850 de vergunning voor Arie van Rhijn introk en de 
toestemming tot het bouwen van een korenmolen op het betreffende perceel verleende aan Johannes 
Christianus van Lom uit Vianen. Van Lom is inderdaad begonnen met de bouw, hoewel hij 
aanvankelijk nog een probleem zag opdoemen: het stukje grond waarop de molen gebouwd zou 
worden was in verhouding zo klein, dat het eigenlijk niet goed mogelijk was om de molen de vereiste 
50 ellen van de weg af te bouwen. Een verzoek van Van Lom om deze afstand te mogen verkorten tot 
40 ellen leidde tot een compromis: de molen mocht op 43 ellen van de openbare weg staan. 
Het duurde nog eenjaar voordat de 26-jarige molenaar zijn molen in werking kon stellen. De bouw is 
waarschijnlijk in juli 1851 voltooid, want in augustus van dat jaar komt Van Lom met zijn vrouw uit 
Vianen naar Rietveld en De Bree.4 
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Gedeelte van de Provinciale Kaart van Zuid-Holland, blad VI, uitgegeven in 1867, maar waarschijnlijk voor 
1 maart 1865 opgemaakt, want de korenmolen staat er nog op aangegeven. 
Coll. gemeentearchief Woerden. 

De molen in werking 
Uit de kohieren van de hoofdelijke omslag (een soort inkomstenbelasting) blijkt dat het beroep van 
molenaar in Rietveld geen vetpot opleverde. Van Lom stond ingedeeld in de 7e klasse, één der laagste 
belastingschalen, wat geen al te grote welstand impliceerde.5 
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Een halfjaar later, op 1 maart 1853, vertrekt Van Lom en wordt hij als korenmolenaar opgevolgd 
door Pieter Groen, afkomstig uit Utrecht en, voor zover de archieven hierover uitsluitsel geven, de 
enige molenaar die zich langere tijd een redelijk bestaan wist te verschaffen op de Rietveldse molen. 
Hij slaagde erin om in z'n eentje jaarlijks 800 à 900 mud graan te malen, zoals blijkt uit de „Staat der 
veranderingen in de staat der Fabrijken, Trafijken en Bedrijven", per 1 januari 1853 door het 
gemeentebestuur opgemaakt.6 In mei 1854 vertrekt Groen echter naar Woerden om daar als 
molenaarssknecht te gaan werken op de korenmolen „De Windhond".7 

Na zijn vertrek is het vier jaar lang een komen en gaan van molenaars, die, al dan niet in loondienst, 
proberen het hoofd boven water te houden. Teunis Eikelboom uit Nijkerk, Gerardus Johannes van 
Wageningen uit Amersfoort en Petrus Gerardus van Rijn uit Zuid-Beijerland volgen elkaar tot januari 
1858 op en alle drie kelderen ze naar de laagste klassen in de kohieren van de hoofdelijke omslag.8 

In 1858 koopt Cornelis Klomp uit Veenendaal de molen. Na er een klein jaar gewoond te hebben 
vertrekt hij op 1 december 1858 weer naar zijn geboorteplaats, waarna vier jaar lang de Meerkerkse 
molenaar Jan Pieter Rienstra de molen beheert. Arie van Rhijn (jawel, dezelfde die 13 jaar eerder het 
verzoek tot de oprichting van de molen deed!) werkt vanaf mei 1862, als Rienstra naar IJsselmonde 
vertrekt, op de molen en vertrekt op 1 augustus 1863 naar Den Haag.9 

Het einde van de molen 
Cornelis Klomp, nog steeds eigenaar van de molen10, haalt nu zijn broer Wessel naar Rietveld en De 
Bree. Waarschijnlijk vol goede moed begint de 20-jarige Wessel met malen „ten gerieve" van de 
Rietveldse ingezetenen, maar veel genoegen zal hij er niet meer aan beleven. 
Op 3 maart 1865 breekt er brand uit op de molen. Ondanks verwoede bluspogingen vanuit 
Nieuwerbrug en De Bree blijft er niets over dan een stenen muur en het ijzerwerk." Deze restanten 
werden met het stuk land waarop de molen gestaan had in 1866 aan de „warmoezenier" 
(groentekweker) Huijbert Koning uit Barwoutswaarder verkocht en een jaar later stonden er 10 
huisjes op de plaats van de molen.12 

Was werkelijk alles verdwenen wat aan de molen herinnerde? Nee, de volksmond bleef nog lange tijd 
spreken over de brand. Vooral het gloeiende wiekenstelsel van de molen, dat in de nacht van veraf 
goed te zien was, had indruk gemaakt. Het leek precies een gloeiende spijker.... hetgeen wellicht de 
naam van de thans nog bestaande buurtschap „de Gloeiende Spijker" verklaart. 

Noten: 

Gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 400. 
Gemeentearchief Rietveld, inv.nrs. 72-73. 
Bedoeld is de Rijksstraatweg tussen Utrecht en Leiden. 
Bevolkingsregister, gemeentearchief Rietveld inv.nr. 333. 
Gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 302. 
Gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 76. 
Bevolkingsregister, gemeentearchief Woerden, inv.nr. 901. 
Bevolkingsregister, gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 334. 
Als voren. 
Archief van de polder Weijland en De Bree, inv.nr. 25. 
Gemeenteverslag, gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 89. 
Zie noot 10. 
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