




Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 De periode 1847-1873 Met C. W. E. C. Baron de Geer die in 1846werd benoemd tot burgemeester van Werkho-ven veranderde er nogal wat. Hij moest hetvertrouwen van de Werkhovenaren zien terugte winnen, nadat zijn voorganger Hermanus de waar de zaken van de gemeente werden afge-handeld. Ondertussen wisselde het huis van eigenaar.Eigenaars die er overigens zelf niet woonden.In 1853 legde Baron de Geer het burgemees-tersambt neer en spoedig verkocht hij het huis.In 1854 werd de nieuwe eigenaar H. J. C. J.Baron van Heeckeren van Enghuizen. Bever-weerd en Odijk, die het huis het jaar daarop alweer overdeed aan Arie van Bennekom, land-bouwer in Werkhoven. Diens zoon Antonius,verkocht het aan Hubertus Beemer in 1886'&quot;.In 1932 werd het pand gesloopt en kwamen ertwee woningen voor terug&quot;. Herberg De Zwaan In de raadsvergadering van 4 april 1873 deeldeburgemeester Jhr Mr F. H. de Pesters mede datAntonius

van Bennekom, de eigenaar van hetpand waarin de raadkamer was en ook veld-wachter Willem van den Heuvel woonde, erzelf wilde gaan wonen''. En zo gebeurde. Develdwachter kreeg een salarisverhoging van50 gulden per jaar en verhuisde. De gemeente-raad besloot om de raadkamer opnieuw in eenherberg onder te brengen. Voor 30 gulden per Plattegrond van de dorpskern van Werkhoven. Fragmentvan de kadasterkaart uit 1832 , nagetekend door H. deLanooy Meyer. ca 1980. De locaties van de gerechtska-mers c.q. raadkamers, in chronologische volgorde:I = De Stalen Boog; 2 = De Balans; 4 = de locatie in deperiode 1847-1873; 5 = De Zwaan.(3 = Huis ten Halven, buiten de kom gelegen, ontbreekt) Vriendt, burgemeester in de periode 1812-1846, wegens malversaties was afgezet en inde Utrechtse gevangenis belandde, alwaar hijoverleed. Om schoon schip te maken moet de nieuweburgemeester gedacht hebben dat het beterwas om op een andere plek te vergaderen danzijn

ongelukkige voorganger. Baron de Geerkocht in 1847 het huis van Petronella van Vos-sestein, de weduwe van Wulfert de Bruin'. Dithuis lag aan de Herenstraat direct naast en tenzuiden van De Stalen Boog; hierin kwam deraadkamer. Ruim 25 jaar, bleef dat de plaats Uithangbord van herberg De Zwaan, dat aan de gevel hingtot de sloop in 1966. Thans hangt het in de Rabobank aande Brink in Werkhoven,(foto van de auteur, 1993) 84








