
Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 40 De Werkhovense molen Enkele nieuwe gegevens over molen en molenaars Over de Werkhovense molen is de laatste tijd veel gepubliceerd, zowel inons periodiek als elders. Ina van der Wiele en ondergetekende schreven inhel juni-nummer van 1986 al over &quot;De korenmolen Ie Werkhoven&quot;, waarinde toenmalige stand van hel onderzoek naar voren kwam. Het onderzoekhad zich voor dat nummer vooral toegespitst op de eind 19e, begin 2()eeeuwse geschiedenis. Inmiddels is ook Koos Zweens uit Werkhoven actiefmet archiefonderzoek en daar zijn nog wat nieuwe gegevens uit gekomen.Zo is met name de 17e en 18e eeuwse geschiedenis aan een onderzoekonderworpen in het kader van een artikelenreeks in hel &quot;Trefpunt&quot; ten tijdevan de f und-raising acties voor de restauratie. Oudste gegevens Dekker meldt dal er in 1307 alleen maar sprake was van het

huis met 40morgen, terwijl er in 1395 ook sprake is van ... voert' XII morgen lantsgelegen heneven Beverweerde over den Rijn, dair die moeien opslael ende geheten is den Weert^. Hel lijkt dus een redelijke veronder-stelling dat de molen gebouwd is lussen 1307 en 1395. Dit is overigens nielde zelfde molen als de huidige, noch lag hij op dezelfde plaats. De oudemolen stond aan de andere kant van de (huidige) Prtwinciale weg, aan heteind van de Molenhoeflaan. In het oudschildgeld van 1536 en 1599 komenwe de molen tegen' en ook in hel Beverweerdse archief zijn er diversevermeldingen van. In 1610, als Lodewijk van Nassau, de natuurlijke zoonvan Prins Maurils op de Beverweerd gaat wonen, is er sprake van &quot;zijndehet erf ende gront daer de koornwint en rosmolen, mitsgaders hetwoon en backhiiys, dat de molenaer gehruijckt op staen..&quot;. 1.      = voorts. 2.     C. Dekker Hel Kromme Rijngel)ied in de

Middeleeitwen,Zulphen, 1983 p. 479 noot 415. 3.     In hel gemeentearchief is de legger (blaffaard) van het Oudschildgeldniet meer aanwezig, maar Theodorus Backer, schout van Odijk enrentmeester van Beverweerd heeft de gegevens in 1710, toen de leggernog wel aanwezig was, gebruikt om een legger van Beverweerdse goe-deren Ie maken. De legger van Theodorus Backer bevindt zich op helRAU, archief huis Beverweerd 22.



Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 41 Oude kaarten1606 De oudste afbeelding van de molen die op dit moment bekend is,stamt uit 1606. We zien hierop de Molenhoeflaan die om de molen heen eenscherpe bocht maakt, recht op huis Beverweerd af. Midden voor boerderijMolenhoef, op deze kaart &quot;Pijssel&quot; genoemd (de bewoner heette Pijssel-man), is een driesprong waar Molenhoeflaan, Beverwcertseweg en hettalud van de brug bij elkaar komen. Voor wandelaar, een edelman te paarden voor een kleine wagen was de brug geen enkel probleem, maar met hetgroter worden van de rijtuigen zal deze bocht wel een probleem zijn gewor-den. Een bossage tussen de Beverwcertseweg en het huis Molenhoef ont-trok zowel het huis Molenhoef als de Molen aan het zicht vanaf het kasteel.Tussen deze bossage en het huis staat &quot;iets&quot; wat je met wat fantasie voor

eenvoetgangersbrug zou kunnen aanzien. Misschien was het niet meer dan eenlosliggende plank waar het personeel over kon lopen. Schippers kondendeze dan even weghalen. Misschien was het ook maar een roeibootjc. Deze&quot;overgang&quot; kwam uit net buiten de slotgracht naar Beverweerd en vormdewaarschijnlijk een korte weg voor personeel naar het huis zodat het perso-neel niet over dezelfde weg en brug hoefde als de Heer van de Beverweerden zijn gasten. In het landschap is van deze brug niets meer te herkennen.Verder zien we nog een weg tegenover de molen het weiland inlopen rich-ting Krommerijn. Die weg ging naar de loswal. 1631 Toen David de Caers in 16.31 rentmeester van huis Beverweerd was,liet hij door de landmeter Hendrik Verstralen tekeningen van de bezittin-gen maken*. bekend, maar Theodorus Backer tekende de kaartjes in 1710 over,

meteronder de tekening van de situatie uit 1710. In 16.31 zijn twee wegen mettwee bruggen te zien, zodat het &quot;iets&quot; uit 1606 inderdaad wel een brug zalzijn geweest. Als nieuw element duikt in 1631 een huis op tegenover demolen. 1710 De molen staat nog op dezelfde plaats, maar de infrastructuur erom-heen is volledig gewijzigd. De brug die het dichtst bij huis Beverweerd lag,is nu verdwenen. De weg uit 1631 ligt er nog, maar is in 1710 nog slechts eenpad dat de Kromme Rijn inloopt. 4. Blaffaerd van de hof stedekens en landerijen specterende aan de HuyseBeverweerd. R.A.U., Huisarchief Beverweerd, nr. 186.



Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 42 Kaart van Jan Riitgersz van den Berch uit 1606. Let op de liggingvan de brug, midden voor hofstede &quot;De Pijssel&quot; R.A.U., kapittel van St. Jan nr. 328-40. De hoofdbrug uit 1606 en 1631 ligt er nog wel, maar de weg ernaartoe isgedegradeerd tot een pad dat bovendien niet meer rechtstreeks vanaf hetdorp Werkhoven bereikbaar is. Er is een stukje uit de Beverweertsewegomgezet in boomgaard. De Beverweertseweg maakte daardoor in 1710 een



Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 43 » K. * y / /^ ? De situaties van 1631 (hoven) en 17 10 (onder) RAU, Beverweerd no. 22.









Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 47 van Hendrik de Vriendt is verdwenen&quot;, komen we de molen pas weer bij hetoverlijden van Jasper van Maurik in 1782 tegen. De rosmolen blijkt danhelemaal te zijn vervallen. Zijn erven zijn verplicht om deze weer op tebouwen, maar kunnen dat niet aan. Met de heer van Beverweerd, EvertFrederik van Heeckeren, die jaars tevoren gehuwd was met de enige doch-ter van Hendrik Carel van Nassau, komen ze overeen dat ze de rosmolenlaten voor wat hij is en alleen met de windmolen verder zullen gaan, maardat ze Van Heeckeren als schadeloosstelling voortaan niet langer 40 maar45 carolus guldens erfpacht zullen betalen. Ondanks deze toegeeflijkheidvan de heer van Beverweerd kunnen de weduwe van Jasper en haar minder-jarige zoon Gijsbert van 23 (men werd toen pas meerderjarig met 25) hetniet bolwerken. Blijkbaar

was het toen voor een Hervormde weer nietmogelijk om een bestaan als molenaar op te bouwen. Van Heeckeren zalechter nog steeds geen behoefte hebben gehad aan een Katholieke mole-naar, maar hij slaagt er niet in om een Hervormde molenaar te vinden diezo gek is dat hij zich vestigt tussen Katholieken die hem liever zien gaan dankomen. Na enige maanden leegstand gaat Van Heeckeren ook naar Katho-lieken kijken, maar er is geen molenaarszoon die trek heeft in zo'n verval-len molen. Tenslotte vindt hij een katholiek uit Utrecht bereid: Gijsbertusde Bonter. Deze was al zestig toen hij met zijn twee ongehuwde zoonsTheodorus (30) en Jan (25) op de molen kwam. Hij zal de molen dus wel 15. Het verhaal gaat dat Hendrik de Vriendt, tot 1846 gemeentesecretarisvan Odijk en Werkhoven en rentmeester van Beverweerd niet goed hetverschil tussen mijn en dijn

kende. Zo schijnt er nogal geld dat voor degemeentekas van Werkhoven of de heer van Beverweerd bestemd was,in de zak van de rentmeester terecht te zijn gekomen. Blijkbaar is ereen onderzoek naar zijn gangen ingesteld en toen hij in de gaten kreegdat men hem kwam halen, had hij niet genoeg tijd om uit te zoekenwelke stukken belastend waren en welke niet. Om zijn sporen uit tewissen, heeft hij toen maar alle archiefstukken van Odijk en Werk-hoven in de kachel gestopt. Hij heeft zijn laatste jaren gesleten in deUtrechtse gevangenis. W.B. Heins is zo voorzichtig geweest om ditapocriefe verhaal niet in zijn inleiding op de inventaris van de gemeen-tearchieven van Bunnik, Odijk en Werkhoven op te nemen. In 1857haalde De Vriendt het in zijn hoofd om een schenking aan de gemeenteWerkhoven te doen, zodat het gemeentebestuur ook nog dank U weltegen hem

moet zeggen (Gemeentearchief Werkhoven, No. 587).



Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 48 voor hen gekocht hebben. Dit verhaal heeft al in ons periodiek van 1986gestaan. De familie de Bouter blijft een eeuw malen op de oude molen,eerst als mede-eigenaar, later ais pachter. Op 4 maart 1882 krijgt GerardusArnoldus de Bouter toestemming om buiten het dorp Werkhoven een nieu-we molen te plaatsen, waarna de oude is afgebroken. Het was een rondemolen, ca. 20 meter van steen met daarop een vijf meter hoge ronde houtenkap. In 1921 wordt er een huisje aan de molen gebouwd met een elektromo-tor zodat er ook gemalen kon worden als het niet waaide. Enkele jaren laterwerd nog uitsluitend met de elektromotor gemalen. In 1933 ging in elk gevalde kap eraf en kwam er een afdichting van mastiek op. In 1986 ontstondende plannen voor restauratie. Er werd een stichting opgericht die geldenbijeen zamelde. Er kwamen bijdragen van de Gemeente, van

particulierenen uit een pot van de provincie en dit jaar is de restauratie begonnen. Tot zover de tussenstand van het onderzoek. Er is ongetwijfeld nog veelmeer te vinden in notarisarchieven en misschien ook wel in de persoonlijkecorrespondentie van de adellijke eigenaren met hun rentmeesters. Veel vandie correspondentie ligt overal verspreid door het land. Het onderzoekwordt voortgezet en als er nieuwe feiten te melden zijn, komen die bij eenvolgende gelegenheid aan de orde. Met dank aan Ina van der Wicle, Koos Zweens en Marijke Donkersloot, Bunnik,Henk Reinders. //


