Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -21- DE KORENMaEN TE WERKHOVEN. De oude molenOp een oude kaart van Werkhoven (1) staat een molen afgebeeld aan hetbegin van de oprijlaan naar de Beverweerd, voorbij de 'meulepoppen'bij de brug over de Kromme Rijn. Aan deze molen ontlenen de meulepop-pen hun naam. De molen staat er al zeer lang. Dekker (2) meldt dat demolen er in 1395 al stond: &quot;voert'XII morgen lants gelegen benevenBeverweerde over den Rijn, dair die moeien op staet ende geheten isden Weert, mitten dagelixen gerichte, tijnse ende tienden groff endesmall&quot;. De molen stond er dus al zeer lang. Het was in de 18e eeuween open standaardmolen met een eigen loswal en bakkerij ernaast. Bij afb, 5. De oude molen te Werkhoven. RAU Sint Jan 328

Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -22- dit type draaide de hele molen rond een verticale houten spil van 80cm. dik, de standerd. De molen bestond uit een grote houten kast vanvele tonnen zwaar die in zijn geheel op de wind werd gedraaid. In diekast bevond zich het gehele systeem, inclusief de zware molenstenen.De molenaar hees de zakken graan naar boven waar ze in een trechter,de kaar, werden uitstort. In een dun straaltje liep het graan dan naarbeneden tussen de molenstenen door. Omdat dergelijke molens vooraluitmuntten in topzwaarheid, werd de standerd geschoord door acht dikkebalken die samenkwamen op vier stenen muurtjes. Op oude kaarten is eendergelijke molen dan ook meestal te zien als een kast op voetjes. Opkadasterkaarten herkent dit type molen meestal door de vierkantegrondvorm terwijl stenen molens meestal een ronde vorm hebben die opkadasterkaarten te zien is als

een rondje. Dit type wordt voor heteerst in de 13e eeuw genoemd. Eind 18e, begin 19e eeuw raakte het hieruit de gratie. Was de molen aan vervanging toe, dan werd een stenenmolen gebouwd. In 1832 was deze oude molen nog eigendom van molenaar de Bouter maardeze moet niet lang daarna de onverdeelde helft van de eigendom over-dragen aan kasteelheer Baron van Heeckeren. De molen lag daar aan de Kronnme Rijn enerzijds uitstekend i.v.m. hetvervoer van graan per schip maar anderzijds slecht want de molen stond afb. 6c De nieuwe molen te Werkhoven met rechts de oudeKatholieke kerk ca, 1890.
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