
Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 (Utrecht). Daarin zijn op p. 13 de volgendedefinities te vinden: 'Een kerkhof is een terreindat bij een kerk is aangelegd. Het kan zichrondom, achter of op enige afstand van de kerkbevinden. (...) Een begraafplaats heeft daaren-tegen geen directe relatie met een kerkgebouw.Zowel binnen de bebouwde kom als buiten destadsgrenzen treft men begraafplaatsen aan.'Op die manier wordt echter een weinig geluk-kige tweedeling tussen kerkhoven en begraaf-plaatsen geconstrueerd, terwijl het in feite gaatom twee fenomenen waarvan het ene het ande-re omvat: kerkhoven zijn een bepaald soortbegraafplaatsen (net als kerkinterieurs overi-gens). Dat een onderscheid zoals dat door Maesgehanteerd wordt niet fiinctioneel is, blijkt uithet boekje zelf, waarin wel degelijk ook kerk-hoven aan de orde komen. Ria van der Eerden- Vonk VARIA Vertrek Marijke Donkersloot-de Vrij Na acht jaar deel te hebben uitgemaakt van deredactie van het tijdschrift, heeft MarijkeDonkersloot-de Vrij besloten om zich daaruitterug

te trekken. Zij wil meer tijd hebben vooreigen onderzoek en publicaties en voor haarwerk als waterschapsbestuurder.Begin 1989 volgde zij de vertrekkende Gisellede Nie op in een zeskoppige redactie die verderbestond uit: Rob Butterman, Leen de Keijzer,Henk Reinders, Jantien Toussaint Raven enOtto Wttewaall. Sindsdien is er veel veranderd.Zo groeide de Historische Kring van 285 naar426 leden. Hoeveel daarvan voor persoonlijkerekening van Marijke Donkersloot is geweest,valt niet meer te achterhalen, maar het zijn erbeslist niet weinig! Een grote rol speelde Ma-rijke ook bij de in 1995 doorgevoerde verande-ring in naam en vorm van het tijdschrift. Tweejaar eerder al had de redactie het initiatief ge-nomen tot de Historische Reeks Kromme-Rijn-gehied, waarin sindsdien vier delen zijn ver-schenen. Iedereen die Marijke Donkersloot kent, weetdat zij een grote deskundigheid paart aan eenenorme werklust en nauwgezetheid. Binnen deredactie had zij dan ook een belangrijk aandeelin het voor publicatie gereedmaken van dekopij.

Daarnaast wist Marijke door haar velecontacten, met name in de universitaire wereld,steeds weer auteurs te bewegen om voor hettijdschrift te schrijven. Uiteraard publiceerdezij daarin ook geregeld zelf, vooral over kaar-ten en als recensente. Ook kon worden geputuit haar grote collectie dia's van het Kromme-Rijngebied. De redactie zal haar dan ook zeermissen. Gelukkig is er een opvolgster gevonden in depersoon van Saskia van Ginkel-Meester, kunst-historica en auteur van ondermeer verschillen-de boeken in de reeks Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht (RvdE-V). Brand verwoest schuur in Wijk bij Duurste-de In het jaar 1801 werd aan de Donkersteeg inWijk bij Duurstede houtzaagmolen &quot;De Zonne 19



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 1912 afgebrand. Daarvoor in de plaats is toeneen stoomzagerij gekomen. Tot in de tachtigerjaren is de zagerij in gebruik gebleven. In 1989zijn de opstallen gesloopt. Er ontwikkelde zichop het terrein van de zagerij een woningpro-jekt, dat het Zaagmolenplan heet. Alleen dehouten schuur aan de andere kant van de kolkbleef bestaan. De schuur en de kolk waren noghet enige tastbare bewijs van de eertijds terplekke bestaande zaagmolen. Het is dan ookeen droevig feit en verlies voor de historie vanWijk bij Duurstede, dat de schuur op oudjaars-middag 1996 in brand is geraakt en daardoorgeheel verloren is gegaan (J. W.F. Voogt). De schuur in 1983 (Atlas gemeente Wijk bij Duurstede,foto F.H. van Rijnswou) wijzer' opgericht. De Donkersteeg heet sinds1934, na het overlijden van prins Hendrik,prinsgemaal van koningin Wilhelmina, de PrinsHendrikweg. Naast de molen werd een balken-haven of kolk gegraven, die in open verbindingstaat met de Kromme Rijn. Aan de andere kantvan de kolk werd een houten schuur

gebouwd,voor de opslag van goederen die niet dagelijksvoor het bedrijf nodig waren. De molen is in De schuur met kolk gezien vanaf de Kromme Rijn in circa1993 (Atlas gemeente Wijk bij Duurstede) 20


