




Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 46 kingsregister en woont samen met de familie Dirk van Eist bij demolen. Er komt nu een onduidelijke periode in het verloop vande geschiedenis. Willem Deetman vertrekt n.1. in 1863 al weernaar Doom en de familie D.van der Eist naar Oudenrijn. Is demolen toen verbrand of omgewaaid? Waarom hij verloren isgegaan is in het archief van Vleuten-De Meem, waar de archief-stukken van Veldhuizen zich bevinden, momenteel niet na te gaan (inzage niet mogelijk). Inhet formulier behorende bij deinventarisatie van molens doorhet toemalige Departement vanOpvoeding, Wetenschap enKultuurbescherming in decem-ber 1942 wordt vermeld dat demolen circa 100 jaar geledenwerd gebouwd. Mij lijkt dat dittoen circa 80 jaar was geleden,gezien het vertrek vanW.Z. Deetman, maar het archiefzal daarin duidelijkheid moetengeven. De derde molen Na het vertrek van Deetmanwordt de nieuwe molenaar enerfpachter Johannes van denNieuwendijk, korenmolenaaren wethouder te Montfoort,gehuwd met Maria Catharinavan Berkestijn, geboren inHaarzuilens (Haarmolen) enheeft familierelatie met Jan vanKes. Johannes van denNieuwendijk heeft waarschijn-lijk een nieuwe molen ge-bouwd. Nu een stellingmolen,een gemetselde

achtkantigeonderbouw met daarop eenachtkante houten rietgedektemolen (zoals b.v. de molen inAalsmeer). Het is hierbij nietuitgesloten dat de bovenbouwvan een elders gesloopte molenwas, omdat in die tijd veel pol-dermolens overbodig werdenin verband met stoombema-ling. Deze contructie, stenen In de eerste kadastrale legger van 1832 van de gemeenteVeldhuizen, wordt Jan van Kes, molenaar te Veldhuizen,genoemd als eigenaar van de percelen sectie A nrs 177 t/m 180,zijnde molen, erf, plaats en tuin. In 1838 vermeldt de kadastralelegger de verkoop van deze percelen in 1837 aan BemardusJohannes van Rhijn, korenmolenaar te Vianen.Waarschijnlijk is later gebleken dat de grond van de molen erf- Afb.3 Gedeelte van de topografische kaart 1:50000, blad 31 oost (Utrecht) uitgave 1855. Op deze kaartis de &quot;Koornmolen&quot; van Veldhuizen duidelijk aangegeven (RAU Top.Atlas, archief HV). onderbouw met daarop een poldermolen, omgebouwd totkorenmolen, kwam en komtook nu nog veelvuldig voor. Door brand wordt in 1889 de molen gedeeltelijk verwoest. Deeigenaar/molenaar Johannes van den Nieuwendijk is kort daaropoverleden, want in 1892 gaat de erfpacht over op zijn weduwe Marie Catharina van Berkesteijn, met de vermelding ...... &quot;de korenmolen affaire

uitoefenen&quot;. Restauratie/herbouw vindt plaats in 1892 door het plaatsen vaneen uit Noordholland afkomstige molen op de nog aanwezigestenen onderbouw. De nieuwe molen was van sloop afkomstig enwerd geleverd door de Gebr.de Boer uit Oostzaan. Molenaar is pachtgrond was, omdat het kadaster in 1851 (art. 138) vermeldtdat Jhr.Diederik Jan Anthonie Albertus van Lawick van Pabst te&quot;s-Heerenberg eigenaar is en B.J.van Rhijn erfpachter. In onstijdschrift van december 1987 heeft Dr.D.W.Gravendeel de fami-lie van Rhijn beschreven in zijn artikel &quot;Een molenaarsdochter&quot;.Hoewel het kadaster B.J.van Rhijn noemt als erfpachter, wordtin dat jaar (1851) zijn zoon Arie de molenaar. De familie vanRhijn vertrekt in 1862 naar Rietveld en de nieuwe molenaar (erf-pachter) wordt Willem Zeger Deetman, afkomstig uitHarderwijk. Willem Deetman staat als ongehuwd in het bevol-










