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Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 Molen en molenaars van Bunnik De eerste gegevens over de Bunnikse korenmolen dateren van rond hel jaar1600, maar er moet ongetwijfeld al eerder een molen zijn geweest, vermoe-delijk al wel sinds de 14e eeuw, mogelijk nog vroeger. In het verleden konmen meel namelijk niet erg lang goed houden. De meeste huizen warenvochtig, de bewaarmethoden primitief. Meel bedierf snel en men moestdaarom vaak met graan naar de molen. De afstanden waren weliswaargering, maar de wegen slecht, de wind onbetrouwbaar en de molens traag.Het gevolg was dat er in vrijwel ieder dorp, hoe gering ook, een molenvoorkwam. Bunnik is ontgonnen tussen de 9e en 14e eeuw. Sedert de I4eeeuw had Bunnik zo'n 200 inwoners die redelijk welvarend waren zodat zezich een eigen stenen kerk konden veroorloven. Die stenen kerk bestaatnog steeds in het centrum van Bunnik en

biedt plaats aan circa .300 kerkgan-gers. Voor zo'n gemeenschap was een eigen molen wel nodig, want zoalsgezegd, het waren maar primitieve molens die maar een kleine hoeveelheidgraan tegelijk konden malen en stil stonden als de wind wegviel. Om dit opte vangen hadden sommige molenaars een rosmolen naast de windmolen.Als er geen wind was, werd het paard ingespannen en kon men met paarde-kracht malen. Dat gold met name voor stadsmolens die niet alleen korenmaalden, maar ook industrieel in bedrijf waren (oliemolens etc) zoals je zekon vinden in Wijk bij Duurstede en vooral in Utrecht, maar ook in Werk-hoven. Kleinere molenaars konden zich die luxe meestal niet permitteren.Als de wind wegviel, was het wachten geblazen. Uit Cothen weten we dat deboeren dat niet zo erg vonden'. Ze zetten hun wagens in de rij en doken dekroeg in, waar ze vaak maar weer met moeite uit te krijgen

waren. Menkeek niet op een dag (borrel) meer of minder. Tijdens het onderzoek naar de molen uit Werkhoven kwam ik toevallig eenkaartje in het archief van Beverweerd tegen, waar de Bunnikse molen uit1711 op wordt afgebeeld (afb. 1). De oudste echte lijkende afbeelding die ikken van de Bunnikse molen dateert van 1769 en is van de hand van Dirk vanden Burg (afb. 2). Op deze afbeelding zien we links het molenhuis dat er nunog steeds staat en waar o.a. groothandel van Dijk in is gevestigd. Rechts isde hofstede Ter Hul te zien en de tekenaar moet dus op de Provincialeweghebben gestaan, ongeveer ter hoogte van de huidige Gereformeerde kerkDe Gaarde. Door bebouwing is dit heden niet meer te controleren. De 1. Mededeling van gemeentesecretaris L.C.H. D'Hert uit Cothen.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 Afh. 2: De slanderdmolen te. Bunnik. Tekening door Dirk vanden Burg, 1769.

molenaarster uit deze streek.

RAU, topografische atlas nr. 713. graan mee de molen in. Het resultaat was een bruine soort meel/poep com-binatie, dat onverkoopbaar was en dus door die boeren zelf maar werdgegeten. De molenaar had het bij deze keuterboertjes vaak liever overkeutelboertjes^. De grotere boeren, vooral zij die voor de markt produceer-den, hielden hogere standaarden aan. maar in de meeste gevallen was dekwaliteit die de molenaar met /'n stenen wist te bereiken veel slechter danwal we nu aan fabrieks-gemalen brood gewend zijn. Hel is bepaald niet zodat graan dat op de molen gemalen wordt kwalitatief beter is. Die situatie bleef tot rond 1800 bestaan. Toen was de houten standaard-molen uit de mode, hetgeen niel betekende dat al die molens direct vervan- 2. mededeling van een oud

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 10 gen werden. Tenslotte had een molen een lange levensduur en was de mole-naar in staat om bij windstilte /elf kapotte tmderdelen te vervangen en eenkwastje verf over zijn trots te halen. In Bunnik was rond die tijd zelfs eenaparte molenmaker woonachtig' Maar ook bij de best onderhouden molenskwam er ooit een moment waarop hij de zeilen voor de laatste maal moeststrijken. Bepaalde onderdelen konden niet worden vervangen zoals destandaard want dan moest de hele molen worden afgebroken. Zo'n stan-daard ging eeuwen mee want hij was gemaakt van een eikeboom en had eendikte van soms wel bijna een meter, maar bij zeer zware storm wilde er nogwel eens een molen sneuvelen. Als levende bomen van een meter dik al weleens afknappen (denk aan de februari-stormen van dit jaar), dan gold ditzeker voor een droge staander. Als een

molenaar met zo'n calamiteit werdgeconfronteerd, had hij de keuze tussen herbouw van de houten molen ofnieuwbouw in steen. Dat laatste was veel duurder, maar een stenen molenkon ook hoger zijn, was beter storm-bestendig en had een grotere maalca-paciteit. Dergelijke stenen molens werden niet meer vierkant, maar rondgebouwd. De romp werd tot een meter of twintig/dertig in steen opgetrok-ken en men hoefde alleen maar de kap op de wind te draaien. Dit was ookhet geval met de Bunnikse molen. We weten niet of hij gesneuveld is in eenstorm of dat hij gewoon versleten was, maar in ieder geval was de molenaarkapitaalkrachtig en kon hij zich steenbouw veroorloven.Als we eens naar de namen van de molenaars gaan kijken, dan kunnen weltot het jaar 1600 terug. In het oudschildgeld&quot; (een belasting op onroerendgoed) staat voor dat jaar ene .lan Jansz. als eigenaar en

molenaar te boek.Over de molenaars weten we niet al te veel want er is uit die tijd niet zo veelarchiefmateriaal. Wel ben ik er in geslaagd een sluitende lijst van eigenarenen huurders te maken. Onder de molenaars zitten mensen met prachtigenamen zoals .lan Cornelisz Stam van Thoorn en Elisabeth de Provier, re-genten als Thomas en Arnoldus de Wijkersloot, maar ook streekgenoten alsCornelis van Odijk en Arien Cierritsz van Eep, die zich ook wel: van Bunniknoemt'. Meestal was de molenaar ook eigenaar, maar in 1728, een moeilijke .^. Het betreft Willem Dunk. zie: H. Reinders, Bunnik rond 1800, doc-toraalscriptie geschiedenis, RUU 1982 (niet gepubliceerd, in te zien ophet instituut voor geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht) 4.

mogelijk zelfs op die van 1536. 5.

Alle gegevens stammen uit hel schepenenregister te Bunnik, vroeger

RAU, Staten van Utrecht 971-972 en Gemeentearchief Bunnik No. 28(171f), 1735, 174.5, 1776 en 1796). De lijst van 1716 gaat terug op die van1599 en

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 13 De tekst luidt: &quot;Gysbertusvan Viegen oud 64 jaar heel t den eersten steen aan dj&quot;t gebouw gelegt opden 23 mey 1800 Ruth dje gjng het koorn leezen jk maal het fyn alzonder vreesen djt js der molenaars genoegen daarom wjlt het my toevoegen&quot; In deze jaren was de Bunnikse molen op z'n top. Gijsbertus was een gezienman, het ging hem voor de wind en hij kon zich in 1804 de luxe van eenrenteniersbestaan veroorloven. Vanaf dat moment wordt de verdere ge-schiedenis van de Bunnikse molen er een van een trieste aaneenrijging vanschulden en jong-gestorven molenaars. Gijsbertus verliet de molen in 1804en ging wonen in het Slot&quot;. Naar dit huis is de Bunnikse straat Het Slotgenoemd. Het staat links van de hoofdingang van de supermarkt C-1()0().Zijn zoon Souverein &quot;kreeg&quot; de molen van vader Gijsbertus, maar moestzijn

vader jaarlijks een flink bedrag betalen. Hij trouwde en ging een geluk-kige toekomst tegemoet - naar het scheen&quot;. Zijn vrouw was hoogzwangervan het eerste kind toen Souverein plotseling kwam te overlijden. Hij werdbijgezet in de grafkelder van zijn vader^&quot;. Misschien had die in 1793 beter 16. tussen de I en de J werd hier geen onderscheid gemaakt. 17. De molensteen is nog steeds aanwezig in de molenromp. Hij is te zienvia het kantoortje van de huidige benzinepomp van Van Zijl B.V. in deMolenweg te Bunnik. 18. Vroeger genummerd in de Langstraat, na de aanleg van de Eendrachts-traat hernummerd: Eendrachtstraat 11 en thans ingebouwd in hetwinkelcentrum &quot;Het Slot&quot; en hernummerd tot: Het Slot 30. 19. Het was ongebruikelijk dat inwonende kinderen zelfstandig lakenvervulden, maar de dertigjarige Souverein werd eind 1798 diaken.Daardoor kon zijn vader niet

herkozen worden tot ouderling. Het is mijniet bekend waarom hij zijn twee-jarige termijn niet afmaakte en al naeen jaar bedankte. Was hij soms ziekelijk? 20. RAU, leeszaal. Groene f otokopieboek No. 65.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 15 De Bunnikse molen begin jaren dertig. RAU, Topografische Atlas 129-3. houten molen had kunnen laten staan. In 1831 wordt ook Dirk bijgezel inkelder 13, bij zijn enige zoon Cornelis. Er bleven twee dochters over, waar-van de jongste met Grardus van E(e)de(n) trouwde, die het bedrijf voort-zette. Ook in de latere geschiedenis zou het steeds een trieste aaneenrijgingworden van jong-overleden molenaars en weduwen die achterblijven metkleine kinderen. Molenaar was een zwaar en gevaarlijk vak, al kon je er welgoed in verdienen. De nazaten van de families van Viegen en Grardus vanBeden wonen nog steeds in deze omgeving. Wat dacht U van namen als devoormalige domorganist Stoffel van Viegen en de keeper van FC Utrecht.lan Willem van Ede? Tot begin deze eeuw waren de molenaars steeds hervormd. Daarna komt(jcrrit v.d. Hoven, de eerste

katholiek op de molen. Over diens dood doentwee verschillende versies de ronde. In de ene zou hij niet goed uitgekekenhebben en onder de trein zijn gekomen. Omdat de trein niet hard reed,overleefde hij het, liep naar huis en vertelde daar zijn vrouw lachend hoe hijonder de trein was gekomen - en viel dood neer. In de tweede versie -die ikvan een oud leerlinge van de Barbaraschool hoorde- zou hij bij het stationzakken meel aan het laden zijn geweest, toen de stoomfluit van de houtwerf

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 16 van Van Dam ging waardoor de paarden op hol sloegen en hij onder dewagen kwam. Daarop kon &quot;ome&quot; Piet van Zijl, boerenzoon op de boerderijTer Hul aan de molenweg in Bunnik de molen kopen. Hij moderniseert hetbedrijf, gaat over op elektrisch malen en laat de wieken naar beneden ha-len. Hoe curieus de spelingen van het lot zijn bleek in de vijftiger jaren,toen Piet van Zijl brandweercommandant was en zijn molen, in gebruik alssilo, in brand raakte. De molen was namelijk volgestouwd met zakken graanen ais je die met water blust, zetten ze uit en barst de molen uit elkaar. Menheeft hem toen maar laten branden en de schade viel eigenlijk wel mee.Weliswaar zijn alle vloeren eruit gebrand, maar de muren lijken intact.Hopelijk is er op de gemeentebegroting over een aantal jaren weer eens eenmeevaller van een paar ton, zodat na de

Werkhovense molen, ook deBunnikse in oude glorie hersteld kan worden. Bunnik,Henk Reinders. Literatuur: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983. H. Reinders, Bunnik, Utrecht, 1986. H. Reinders, De oude dorpskerk te Bunnik, Bunnik, 1988. S. van Ginkel-Meester, Bunnik, geschiedenis en architectuur, Zeist, 1989. Het land van de zeven tuinen, red. J. Hagendoorn, Utrecht, 1990. (uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Streekver- band Zuid-oost Utrecht).

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 19 J f *A.-.. 'ii'ili I - .___
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/' De Colhcnse molen op een kaart uil 1560 van Cornelis van Berck. RAU, Domkapittel nr. IHOO. worden maar door bezuinigingen van de RijksoYcrheid heeft hel Rijksar-chief te Utrecht, waar het zich bevindt hiervoor geen geld. In betere staatbevinden zich de boeken van het Oudschildgeld waar we in het jaar1.599/1600 lezen op fol. 186: &quot;Die capel op den dwersdijk, 4 hont lants ... nueigenaar ende bruycker .lan .lansz mculenaar tot Cothen&quot;. Hoewel deze 4hond niet de molen betreffen en de molen zelf niet in de lijst voorkomt,weten we er wel uit dat in 1600 ene Jan Jansz molenaar in Cothen was.Demoed, die het schepenenregister nog wel heeft mogen inzien, geeft inzijn boek &quot;In een lieflijk landschap&quot; de oudste geschiedenis van de molen alsvolgt aan: &quot;Oorspronkelijk stond hier een houten

standerdmolen,die is aangegeven op een kaart uit omstreeks 1560' van enige perce- 3. Bedoeld is bovenstaande kaart van Cornelis van Berck.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 21 De eerste Van Eek op de molen was Gerrit van Eek (1752-1822). Maarvoor hem hadden zijn vader en grootvader ook al in Cothen gewoond, bei-den als hoefsmid. Gerrit van Eek (ca. 1685-1750), de eerste generatie, isniet geboren te Cothen, mogelijk kwam hij zonder achternaam uit Eek engaat hij zich in Cothen 'Van Eek' noemen. In 17.33 zien we een andere VanEek: Jan Gerritse Van Eek in Cothen trouwen met Annigje van Esch. Mo-gelijk was hij een zoon van Gerrit. Jan Gerritse blijkt te zijn geboren in eenandere Betuwse plaats: Beusekom (nu: Beusichem) Gerrit legde in 1716samen met 'syn huysvrouw' in de Hervormde Kerk zijn geloofsbelijdenis af.De naam van de vrouw staat er niet bij en ook zien we ze de komende jarenniet terug als doopouders. Of ze tijdelijk elders woonden dan wel dat hetwoord 'huysvrouw' hier verkeerd werd gebruikt, is niet

zeker. 'Huysvrouw'betekende niets anders dan vrouw of echtgenote. Het toevoegsel 'huys' hadverder geen betekenis. Het was zeker niet de beroepsaanduiding 'huis-vrouw', want dat vonden onze vroede vaderen geen beroep en bovendienhoorde een vrouw in die tijd geen beroep te hebben maar thuis te zitten omhet huishouden te doen, veel kinderen te krijgen en haar dagen te slijten inonderdanigheid. In het Hervormde doopboek van Cothen nam men in de17e eeuw meestal niet eens de moeite om de naam van de moeder te nole-ren! Het krijgen van een kind werd blijkbaar gezien als prestatie van deman. Ook in het geval van Gerrit van Eek staat de naam van zijn vrouw erniet bij. Hel is niet zeker of ze in 1716 al wel gehuwd waren, want pas in1722 laten ze hun zoon Willem in de Hervormde Kerk van Cothen dopen enhet volgende jaar Rijk. Hel kan natuurlijk zijn dal het eerste kind uit

helhuwelijk pas na meer dan zes jaar werd geboren, maar hel is ook niet on-denkbaar dat ze een aantal jaren elders gewoond hebben of dat ze pasverloofd waren. In dat laatste geval woonde Gerrit misschien al in Cothenen was hij verloofd met een meisje uit zijn geboortedorp dal de belijdenissamen met hem in Cothen aflegde. Mogelijk had ze een 'dienstje' in debuurt. De dominee die hel dus had over Gerrit van Eek en 'syn huysvrouw'had het dus eigenlijk over Gerrit en zijn toekomstige vrouw moeten hebben.Een verlovingslijd van 6 jaar was toen helemaal niet ongebruikelijk. Dat helhuwelijk niet in Colhen gesloten werd, kan komen doordal men dit meestaldeed in het geboortedorp van de bruid, temidden van de familie en oudevrienden. Helaas is dat geboortedorp van de bruid onbekend. Ook de ge-boorte- en sterfjaren van de beide partners zijn onbekend. Wel kunnen weeen schatting van die

jaren maken. Als ze in 1716 al waren gehuwd of min-stens verloofd, dan zijn ze waarschijnlijk tussen de vijfentwintig en vijfen-dertig. Hun geboortejaren zullen dus tussen 1680 en 1690 liggen. Zoon Rijktrouwt in 1751. Dat is een aanwijzing dat de vader toen was overleden. Hel

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 23 voor het huwelijk kunnen zien maar hij had blijkbaar in de bruid die hijkende, voldoende fiducie. In dat vertrouwen werd hij niet beschaamd wantna drie jaar heeft ze haar man zover dat deze ook belijdenis doel. Hun zoonGerrit, de latere molenaar, was toen al geboren. Rijk sterft in 1810. Gerrit van Eek (1752-1822), de derde generatie, werd geen hoefsmidzoals zijn vader, maar nam in 1777 de molen over. In 1781 trouwt hij metHendrina van Wis(ch) uit Amerongen die in 1800 overleed. Gerrit hoefdeniet te wachten op de dood van zijn vader om te trouwen omdat ze nietbeiden van hetzelfde bedrijf hoefden te leven. Hij zal het zijn geweest diede standaardmolen molen rond 1800 verving door een (houten?) grondzei-ler. Gerrit van Eek laat de molen, getaxeerd op 5000 gulden, in 1822 na aanzijn kinderen. Jan van Eek (1794-1849), de vierde generatie, was tot

aan het overlij-den van zijn vader landman (boer) geweest terwijl zijn oudere broer vaderop de molen hielp. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat dieoudere broer blijkbaar niet het risico aandurft om met schulden een molenover te nemen, zodat de jongere zoon Jan de kans krijgt, geld leent en deanderen uitkoopt. Daarmee legt hij de basis voor de hoge lasten die demolenaars nog lang zouden blijven achtervolgen. Voor een molenaar warenvolwassen zoons bij zijn leven een zegen, maar als de erfenis na zijn doodonder vele kinderen verdeeld moest worden, werd de spoeling dun. Wie demolen overnam, moest de rest uitkopen en daarvoor leningen aangaan diezijn draagkracht eigenlijk te boven gingen. Soms bleven ongehuwde broersen zusters inwonen zonder hun erfdeel op te vragen om het de gehuwdebroer mogelijk te maken het bedrijf voort te zetten, maar dergelijke bandenwaren

vaak broos en een flinke ruzie of huwelijksplannen van de inwonendebroer of zuster konden ze doen breken. Het opvragen van het erfdeel,waartoe men op ieder moment bevoegd bleef, was een langzaam tikkendetijdbom om ieder bedrijf die pas ophield met tikken als de inwonende onge-huwd en zonder moeilijke testamentaire bepalingen het tijdelijke met heteeuwige verwisselde. Jan durfde dus wel wat zijn oudere broer niet durfde.Hij nam het bedrijf over en trouwt nog hetzelfde jaar (1822) met Gerrigjevan Laar die hem acht kinderen schenkt. Als enige jaren later het kadasterde molen komt opmeten heeft hij een ronde vorm. Daaruit weten we datook deze molen niet langer een standaardmolen was, maar dat er sprakewas van een ronde molen. Meestal waren deze molens van steen, maar inCothen was de molen vermoedelijk een ronde houten. Uit het afbreken eneven groot herbouwen van de

molen rond 1869 mogen we echter -denk ik-wel afleiden dat de Cothense molen bij wijze van uitzondering een rondevan hout was. Het vervangen van een houten molen door een even grote

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 26 De molen tijdens de restauratie in 1985/86 Foto: Kees van Cothen. /onder dat er iets aan de vorm van het perceel hoeft te veranderen. Demolen bestond toen uit een smal oprijpad recht naar de molen toe die in hetmidden van een cirkel prijkt. Het lijkt op de kadasterkaart precies een mid-getgoifhole, compleet met wat groot uitgevallen gaatje. Als de bouw van demolen in volle gang is (januari 1870) moet Willem, die zo zwaar in de schul-den zat, verkopen, maar hij weet de molen wel binnen de familie te houdenwanl de koper is zijn broer Gerrit uit Achterberg (niet te verwarren met dedichter Gcrrit Achterberg). Deze had blijkbaar beter geboerd. De verkoop-prijs was door de herbouw gestegen naar 10.500 gulden maar Gerrit moetde eerste 8.52.5 gulden gebruiken om vier hypotheken (!) die hij op de mo-len heeft gevestigd af te lossen. De molenaar hoeft de

eerste zeven jaargeen grondbelasting voor de molen te betalen (dal was gebruikelijk bijnieuwe gebouwen) en als de molen in 1877 voor de grondbelasting wordtgeschat, stelt men de huurwaarde op 200 gulden, hetzelfde als de oudere

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 29 op: &quot;Gebroeders van Eek CV.&quot; aan de Dorpsstraat 33 te Cothen. Dewaarde van het bedrijf is nog steeds 16.000 gulden maar er is wel een schuldvan 1000 gulden op gekomen. Na het overlijden van G..).A. van Eek in 1957wordt de CV. voortgezet door de oude vennoot Teunis, samen met .F.A. vanEek die zijn overleden vader opvolgt en zijn moeder, mevr. G.H. vanEek-Lam als Commanditair Vennoot. In 1985 werd de ruimte in Cothenvoor het bedrijf te klein en werd het bedrijf verplaatst naar het industrieter-rein van Wijk. Inmiddels was een stichting zich met het behoud van demolen gaan bezighouden zodat de terreinen aan de gemeente Cothen kon-den worden verkocht. Op vrijdag 13 september 1985 (wie is er bijgelovig?)brandde de molen echter geheel uit nadat er door laswerkzaamheden vonk-jes waren blijven smeulen in houtkrullen. Gelukkig

was het metselwerk vande molen (evenals van de Bunnikse molen die in de jaren '50 afbrandde)niet onherstelbaar beschadigd zodat de herbouw op kosten van de verzeke-ring opnieuw begon. Op 21 oktober 1986 kon een nieuwe kap worden ge-plaatst en drie weken later, 11 december, werden de wieken gestoken. Demolen werd op 23 mei 1987 feestelijk in gebruik genomen. In het weekendwordt gemalen en is de molen (gratis) te bezichtigen. Bunnik,Henk Reinders. Literatuur: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983 E..L Demoed, In een lieflijk landschap, Zaltbommel, 1974. , *

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 30 Kaart van de gemeente Houten waarop de ligging van de molens isaangegeven.0= korenmolens

i^= watermolens.

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 32 De Loerikse korenmolen op een foto uil ca. 1900; de enige af beel-ding ervan, die we kennen. Het was een molen van het type grond-molen met een ronde stenen onderhouw en een houten achtkantigebovenbouw (foto uit part. collectie).

Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 34 Tekening van de korenmolen DeHeul uit 18SS toen deze werdomgebouwd tot stoomkorenmo-len. De tekening behoort bij deaanvraag voor een hinderwetver-gunning door J. Vulto voor hetoprichten van een stoommachinedie de maalstenen in de molen inbeweging moest brengen (gem.Arch. Schalkwijk nr. 635).

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.

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.

= voorts. 2.

C. Dekker Hel Kromme Rijngel)ied in de

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. //
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