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Aanvullingen op een eerder gepubliceerd artikel 
H . J . v a n E s , 1998. E n k e l e w a t e r m o l e n a a r s u i t de omgev ing v a n Breuke len . Tijd
schrift H i s to r i s che K r i n g Breuke len , j a a r g a n g 13, n r . 2, blz. 89 - 104. 

Mw. A.W. (Bep) S tam uit Nieuweroord in Drenthe (maar geboren en getogen in "het 
Ruwielse deel van Portengen-Zuideinde", d.w.z. aan de oostkant van de Por tengense Dijk, 
polder Kortrijk) zorgde voor meer informatie over haa r overgrootvader Elber tus ( roepnaam 
Bart) Versloot, die watermolenaar was op de molen van Portengen-Zuideinde (zie blz. 94). 

Bar t was een zoon van Arie Versloot, watermolenaar in Oudenri jn, en Antje van der 
Neut. Hij werd op 12 augustus 1838 geboren in de toenmalige Gemeente Oudenrijn en 
trouwde aldaar op 5 m a a r t 1868 met Jannigje van den Berg. Als zijn beroep liet hij toen 
k lompenmaker noteren. He t jonge echtpaar vestigde zich eerst in Jaa rve ld . D a a r k regen 
zij twee dochters: Antje (geb. 15 juli 1868) en Teuntje (geb. 28 januari 1870). 

Bar ts oudere broer Cornelis Willem was getrouwd met een zus van Ba r t s vrouw, Mijntje 
van den Berg en inmiddels watermolenaar in Oudenrijn. Zijn oudere zus J aan t j e t rouwde 
me t Hendr ik van Wijngaarden, een zoon van de wate rmolenaar in Linschoten . H e n d r i k 
werd watermolenaar in Haastrecht . 

In oktober 1871 kwam he t gezin van Bart Versloot naa r de wipwatermolen van 
Portengen-Zuideinde, die toen het adres Portengen B80 had, als opvolger van molenaar 
Bast iaan van Vliet (Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1860 - 1875, deel 2, blad 84). 
Spoedig kregen zij vier k inderen: Arie (geb. 27 januar i 1872), Willemijntje (geb. 9 decem
ber 1873), J a n (geb. 27 oktober 1875) en Jaantje (geb. 15 mei 1878). Bij de geboorteaangiften 
van zijn kinderen werd de volle naam van Bart als Albertus geschreven (met een A als 
eerste let ter) ; deze naam keer t terug bij diverse van zijn kle inkinderen. Bij een h e r n u m 
mering van de gebouwen in Breukelen-Nijenrode kreeg de molen n u m m e r B135 en de 
daar in ondergebrachte molenaarswoning nummer B134. 

Bar t bleef de Portengense molen bedienen tot in het begin van 1904. Hij was toen 66 j a a r 
oud. Op 28 j anuar i 1904 werd hij in Breukelen-Nijenrode uitgeschreven (Bevolkingsregis
ter Breukelen-Nijenrode 1900 - 1920, deel 3, blad 127) en op 29 januar i 1904 schreef men hem, 
zijn vrouw en zijn zoon J a n , die toen schilder van beroep was, in in de Gemeente Ruwiel 
(Bevolkingsregister Gemeente Ruwiel 1900 - 1910, blad 23). Daar vestigden ze zich op he t 
toenmalige adres Por tengensebrug 23; vermoedelijk een huisje n a a s t de bakker i j van 
Verhoef. De verhuizing was dus wel naar een andere gemeente, m a a r voor he t overige 
m a a r over een korte afstand; de molen bleef binnen zicht. Zoon J a n t rouwde betrekkeli jk 
kor t daarna . Hij kon tot zijn spijt nooit molenaar worden omdat hij doof was . Zijn broer 
Arie was toen al lang molenaar op de molen De Peperbus, die stond in de tweede bocht van 
de Mijndensedijk te Nieuwersluis. 

Op 17 februari 1909 vertrok Bart als alleenstaande uit Ruwiel naar De Bilt (U), waar 
zijn vrouw was opgegroeid en hun dochter Teuntje en haar man inmiddels al weer enige 
tijd woonden. 
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