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Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Detail van hlad 15 van een kaart van de Lekdijk tussen Amerongen en het Klaphekhij Vreeswijk. Opgemeten in 1876 door E.G. Wentink, de toenmalige dtjkmeester vanhet hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Steendruk A. Grolman (l'opogra-fische verzameling van de gemeente Houten) herinnert aan het veer dat sinds de middeleeuwen 't Waal met I lagesteinverbond. De vroegste vermelding dateert van 2 oktober 1322, toen Otto, heerVan Cuyk, Joffrouw Margriete Uylen Goye Jansdr beleende met de gerechtenHouten, 't Waal, Honswijk en Tuil etc, alsmede met het veer te Tuil en'Adenslic' (Oudslijk)' 1 Rijksarchief in Ciciderland (RAGld.), Archief heren en graven van f^ulemborg nr 4728 fol.1-Vnendehjke mededeling drs M.S.P. Kemp te 's-Gravenhage.

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Dit veerrecht behoorde sedert 1406 tot de Stichtse hoge heerlijkheid Hagesteinen werd aldus in 1510 eigendom van de kapittels van de Dom en Oudmunsterals heren van I lagestein^. De kapittels droegen de heerlijkheid inclusief hetveerrecht in 1674/1675 in eigendom over aan de graaf van Waldeck-Pyrmont,heer van C-ulemborg'. De plaats van het veer werd in de loop van de 17de eeuw verlegd, zoals hieron-der zal blijken. Het veerrecht werd in pacht uitgegeven. De pachters woondenniet aan de I lagesteinse, doch aan de Waalse zijde van de Lek. De verpachting in de periode 1619-1634 De verpachting van het veer geschiedde in 1619 bij openbare inschrijving^. Devoorwaarden waartegen werd verpacht volgen hieronder: - verpachters leveren de pont, welke overigens gedurende de pachttermijnvoor risico is van de pachter ('is gehouden de pont wel te bewaren');

- de pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de pont ende daarvoor benodigde kabels, touwen, lijnden, rollen, schuifbomen en andergereedschap; - verpachting geschiedt voor de duur van twee jaren ingaande St. Johansdag inde zomer; - bij het einde van de pachttermijn zal de pont 'goed dicht en wel gerepa-reerd' moeten worden opgeleverd door de pachter; - de pachter zal zijn passagegelden slechts mogen ontvangen volgens een doorverpachters geleverde en door hen aan beide zijden van de rivier geplaatstetarieflijst op straffe van verval van de pacht (zie de bijlage); - betaling der pachtpenningen dient te geschieden in twee termijnen, de eerstehelft met pasen en de andere helft St. Johan in de zomer; - de pachter zal voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het 2

Rijksarchief in Utrecht (RAU), Archief Domkapittel nr 792 en Oudmunster nr 627. 3

Rijksarchief in Utrecht (RAU), Domkapittel nr 805 en Oudmunster nr 629. 4

RAU, Oudmunster nr 635.

M. van Vliet, Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Assen 1961, p.325 en

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 van 100 gulden omdat zij is 'eene weduwe belast met vijff cleijne vaderloosekinderen'^. Verplaatsing van het veer In 1654 delen de kapittels van de Dom en Oudmunsier als eigenaren van hetOudslijckerveer aan de Staten van Utrecht mee dat 'hetselve veer ter plaatse daert altijt gelegen heeft vermits het cleijn en leegh water in de lecke t eenenmaleonbruijckbaer is geworden en dat het nootzackelijck zal moeten worden verleijdtom de reijsende luijden te accomoderen'*. Zij verzoeken om het veer te mogen verleggen 'voor den nieuwe dijck in t Waeldaer den inbreuck int jaer 1624 is geweest en dal alsdan een cleijne openinge ofte doorsnijdinge int voorschreve hooft soude dienen gemaeckt te worden sonderdat dezer wt eenige (...) schade was te verwachten. Alsoo den veerman t'voorschreve veer in voege als voor niet derft te verleggen sonder

daer toe tehebben consent van U Mdele Mogendheden'. Op 12 juli 1654 verklaren de Staten zich accoord na eerst nog advies te hebbengevraagd aan het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Wel zullen dekapittels het desbetreffende punt van hel dijkhoofd voor eigen rekening dienente onderhouden en 'voldoende materialen bij de hani te houden waermee de tedoene insnijdinge 't allen tijde weder sal connen worden opgemaeckt''.Kennelijk minder bang dan gesteld en in de verwachting dat de vergunning welaf zou komen, had Bernt Jans, de toenmalige veerman (mogelijk de directeopvolger van de weduwe Marcelis Adriaensz.), het dijkhoofd inmiddels aldoorsneden om zijn broodwinning te kunnen voortzetten. De dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams, gealarmeerd door het advies dat aan deStaten moest worden uitgebracht, straft de voortvarendheid van de

veermanogenblikkelijk af door hem een boete op te leggen wegens het maken van eengat in het dijkhoofd. Daarop wendt de veerman zich weer met een nederig verzoek tot dijkgraaf enhoogheemraden van de Lekdijk Bovendams om hem te ontslaan van de opgeleg-de boete. I lij voert aan dat zonder verlegging van het veer 'de passagiers en deopgeseienen van de omleggende dorpen ten hoochsten (zouden) sijn ontriefl.' Nude doorsnijding nog voor de winter in minder dan een halve dag weer in deoorspronkelijke toestand kan worden gebracht, en hij niet 'de minste intentie 7

als 4. 8

als 4. 9

als 4.

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 heeft gehad om te dclinqueren' volgt dat hij geen boete kan hebben verbeurd,temeer nu er geen schade is geleden of kon ontstaan omdat het hooft 'gelegen isvoor een hele brecdcn dijck die noch ettelicke roeden aerde buijien heeft'.Daar komt nog bij dat hij 'een ellendige ziecke vrouw met een huijs vol kinde-ren is hebbende die hij bij deze quade jaren qualick de cost te voren kanwinnen''°. C)f dit bewogen pleidooi van Bernt Jans het hoogheemraadschapsbe-stuur heeft weten te vermurwen is helaas niet bekend. De verlegging van het veer is kennelijk geen succes geweest, want in 1664bericht Bernt Jans aan het kapittel van Oudmunster dat hij in 1663 'aen hetnieuwe veer wel omtrent 500 gulden, jae meerder costen heeft gehad', waaruitmag worden afgeleid dal er in dal jaar een ingrijpende reconstructie heeftplaatsgevonden. I lij vraagt uitstel van betaling van de pachipenningen

ookomdat het veer in 1664 'overmits den swaren regen opt veer soo veel nietgeprofiteert en heeft, dat hij sijn knechi de cost daerop niet en heeft kunnengeven, veel rnin sijn loon betalen'. Hij verzoekt uitstel van betaling tot juni1664, waarbij hij de bereidheid uitspreekt om eerder te betalen in het geval 'hij eerder aen de winnende hant komt'&quot;. Na 1669 Bernt Jans heeft een zoon: Jan, die hem in 1670 als pachter van het veer opvolgt.Waarschijnlijk was Bernt Jans reeds enige jaren voordien overleden en was hetlopende contract gecontinueerd tot de afloop van de termijn.De voorwaarden waarop deze Jan Bernts (of Berends) van Schayck op 21 februari1670 de pacht aangaat wijken aanzienlijk af van de uit 1619 bekende voorwaar-den, redenen om ook deze hieronder te vermelden'^: - verpachting geschiedt voor de duur van zeven jaar ingaande 1 october 1670; - de jaarlijkse pachtprijs bedraagt 100 gulden, te voldoen

in twee termijnen teweten 1 april en de laatste dag van september; - de pachter dient zorg te dragen voor het onderhoud aan de veerweg en dekrib en deze bij het einde van de pacht in goede staat op te leveren; 10 als 4. 11 als 4. 12 vgl. ook RAU, Oudmunster nr 483-53.

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Gedeelte van een recente topografische kaart. De pijl geefi de ligging aan van hetOudslikkerveerhuis. 10

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 kunnen worden om het veer ter gelegener tijd op de hoogste markt te verpach-ten. Inderdaad vinden we dat in 1677 de pacht wordt verhoogd en wel tot 150gulden om in de jaren 1692-1697 zelfs op te lopen tol 200 gulden''.Arien Peters was toen al lang geen pachter meer. liij was reeds overleden op 25juli 1683'^ Boedelinventaris (1686) l'',en boedelinventaris welke op 3 november 1686 werd opgemaakt ten behoevevan de uitkoop van de kinderen uil de eersle twee huwelijken van NeeltjeGerrits Uytman, geeft enig inzicht in de sociaal-economische positie waarin zijtoen verkeerde'*. De waardering in geld van haar gehele bezit geschiedde door twee buren, teweten Anthonie van Slackenburgh en Arien Jacobs van Rossum. De waarde vanhet totale bezit onder aftrek van de schulden bedroeg 3.436 gulden.Dochter C'atharina uit hel eersle huwelijk met Jan Berends van Schayck ont-vangt

terzake van haar vaders versterf 400 gulden. De voogden over de drieonmondige kinderen uit het tweede huwelijk met Arien Petersz van Schayckverklaren zich akkoord met uilkering van 400 gulden per kind voor hun vadersversterf 'wanneer deselve tol hare mundige jaren ofte met wederzijdse vrienden,raadt ende consent tol een weltigh houwelijck ofte andere geapprobeerde siaatesullen zijn gecomen'. De weduwe belooft verder aan de voogden de onmondige kinderen 'te latenlesen en schrijven, alsmede een goei ambacht ofte hantwerck, naer dal dekinderen haer vernuft en versiant toerijkt, om met eeren de cost te verdienen'.Uit hel feit dat de twee dochters in hun 'mundige' jaren in goed geoefend hand-schrift hun naam schrijven mag worden afgeleid dat hun moeder haar belofteheeft gehouden. De weduwe zelf vertoont in haar handtekening overigens ookeen redelijk geoefend handschrift, zeker in vergelijking met

haar eerste echtge-noot. Jan Berends van Schayck, wiens handtekening met zekere moeite werdgeplaatst. I laar tweede echtgenoot, Arien Peters van Schayck, brengt het er beteraf, want zijn vlotte handtekening doel een betere schoolopleiding vermoeden.Als onroerend goed wordt in de boedelinventaris allereerst genoemd 'een huys,berch en schuer, staende aan de voel van de I.eckendijck opt Outslijckerveeronder de gerechte van 't Waal daar de boedelharster in woont' ter waarde van 16 RAGld., Archief heren en graven van C.ulemborg nr 6456. 17 Zie voor zijn voorgeslacht Nederlandse Leeuw jrg. 1991, kolom 185-213. 18 Gemeentearchief Utrecht (iJAU), Nots. P. I.eechburg 3 november 1686. 11

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 voorschrcve veer te gebruijcken'&quot;. Onderzoek naar latere pachters is niet verricht. Het veer heeft nog tol in onze eeuw gefunctioneerd. Op 1 maart 1931 werd hel definitief opgeheven^'. 'I'hans resteert nog het fraai gerestaureerde veerhuis aan de Lekdijk. Bijlage&quot; 'Lijst vant geene den passagiers gebruijckende het veer tot Ouwerslcijck in deheerlickheijt van llagcstein soo voor haerlieder persoonen haeff en coopman-schap sullen beladen voor de gerechiicheijden vant selve veer, [1619?]. -

osch ................................X penningen -

nr 632. 15

een hoel weijls, bonen, garsl, erriiicn minder ofte meerder mudden naar advenandt ........................ I stuiver -

een hoel haveren................................XII penningen -

een duseni hoepen................................... I stuiver -

een wagen mit peerden gins en weder de voerman daerinnen gereeckeni.......................IV stuivers -

item ijder mensch die op de wagen sith ofte andersins oock overgevoert wordt.....................IV penningen -

van een gesadell peerdt de man daer bij begrepen ............................... I stuiver III penningen -

een bloodt peerdt ...............................XII penningen -

een koe ofte

van een kist koffer mii vier hoecken ofte pack behclielijk dal in de handt ofte onder den arm gedrage wordt........XII penningen Bij ijscaringe ofte hochwater voor vier paersonen endemeer ijder dubbelt veer enonder de vier persoonen tol discretie en de na gelegenheijt van weder en wijnt. (Toegevoegd in ander handschrift): Welvcrstaende dal de ingesetenen van Hagesteijn voor een wagen met peerdennijet meer en sullen betalen dan drie stuivers en voorts int vorder henliedenreguleeren nade lijste.' 27 GAU, Not U 136 a 002 acu- nr 33. 28 J.A.M. Smits en O.]. Wtiewaall, Historische bebouwing gemeente Houten. Zeist 1989,p. 173. 29 RAU, Oudmunster

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Hans uit 'De Zeven Huisjes' (Wijk bij Duurstede) Tonny Vos - Dahmen von Buchholz Nadat de VVV van Wijk bij Duurstede mijn boekje Wijk hij Duurslede - Monu-menl in de schijnwerpers uitbracht, reageerde een oud-inwoner van de stad, deheer W.R.J. Koedam, door een aantal jeugdherinneringen op schrift te stellen.Zulke herinneringen kunnen zeer waardevol zijn - het probleem is alleen, datdegene die ze opschreef uit zijn herinnering putte en verscheidene bijzonderhe-den niet meer op juistheid kon toetsen. Bij het doorgeven van dergelijkegegevens over personen en panden is de historische context natuurlijk vanbelang. Na onderzoek in het gemeentearchief van Wijk bij Duurstede bleken nogveel gegevens achterhaalbaar en kwamen er zelfs foto's aan het daglicht, die eengoede illustratie van de tekst vormen. Ik citeer eerst de briefschrijver, de heerKoedam uil

Den Haag, over I/ans uil 'De Zeven //uisjes', waarna ik zal aangevenwat ik in het gemeentearchief terugvond aan bevestiging van de door hemgenoemde feiten. Midden in 'De Zeven Huisjes' woonde omstreeks 1915 - 1920 een oude vrouw,die niemand anders kende dan als 'Hans' of 'Hansje'. Ze heeft daar in haarouderlijk huis haar hele leven gewoond en was van beroep mulsenwassler'.Tevens mangelde ze grote wasstukken als lakens enzovoort. Ze had hiervoor eenenorme mangelbak, die ik nooit eerder of later ergens heb gezien. Deze bak waseen familiestuk en kon destijds al wel honderd of tweehonderd jaar oud zijngeweest. Het onderstuk was evenals het bovenste deel van zwaar eikehout enzwart van ouderdom. Het onderstuk was, cienk ik, 1.50 x 3.50 m groot metvlakke bovenplaal, waarop het te mangelen stuk vlak werd uitgelegd. I Ietbovenstuk van circa 1.50 x 2.50 m bestond uit een grote

bak (eiken) met eenpaar rollen eronder van circa 20 cm doorsnee. Deze bak werd over het tebehandelen stuk een aantal malen heen en weer getrokken. De bovenbak wasbovendien voor verbetering van hel effect met een aantal grote stenen vcr- Mw 1 onny Vos - Dahmen von Buchholz, wonende in Wi|k bij Duurstede, is bekend als auteurvan historische romans, hoofdzakehjk over archeologische thema's. 1 Over du beroep werd geschreven door Marian C'onrads in 1 ussen Rijn en lek, 1992 nr 3, p21 en 22 (Red.). 16

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 zwaard. Hoc zij als oud, klein, mager mensje (maximaal 1.60 m) het heen enweer trekken van de bak voor elkaar kreeg is me nog steeds een raadsel. Welregelde de buurt, als men merkte dat het soms te zwaar voor haar werd, dat eenpaar kinderen van ongeveer twaalf jaar, dit zware werk voor haar deden. I Ietmutscnwassen was in 1920 al vrijwel voorbij. Ivnkele vrouwen droegen nog eenmuts, evenals de vrouwen die voor rekening van de gemeenschap in het Mwouden Mlisabelh Gasthuis waren opgenomen. Niet de vrouwelijke proveniers. lietwas op maandagen en dinsdagen een aardig gezicht de dienstboden in grijs ofblauw met een bonnet op het hoofd naar Hansje te zien gaan. Tol zover deze 'oral hislory' van de heer Koedam. Drie punten zijn in de briefvan belang: 1

het straatje tussen de Peperstraat en de Grote Kerk op eenfoto uit ca 1950 (?) fropografisch-Historische Atlas Gemeente Wijk hij Duurstede) 1. Met 'De Zeven Huisjes' worden de eerste zeven woningen bedoeld aan delinkerkant van de Peperstraat komende van de Markt, tegenwoordig genummerd 17

De Zeven l luisjes-pandcn 2

f lans de mutsenwasster 3

De mangeibak. 'Achter de V^ven Huisjes',

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Iragment van de kaclasterkaart uit ca 1820 met hel hui/.enhlok 'De '/.even Huisjes'tussen Grote Kerk, Markt, Peperstraat en Kerkstraat (l'opografisch-llistorische AtlasGemeente Wijk hij Duurstede) Peperstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13^ Wanneer we de oudste kadaslerkaart uilcirca 1820 raadplegen (zie de afbeelding), dan blijkt dat enkele van de bewustehuisjes toen gesplitst waren in een voor- en achterhuis, waarbij hel achterhuiseen eigen ingang had in hel steegje. Volgens de heer Koedam leverden 'De ZevenHuisjes' een uitdrukking in hel Wijkse taalgebruik op. Wanneer koffie of thee te 2 Al in 1729 is in de resoluties van het stadsbestuur sprake van 'Achter de Zeven Huisjes' (Gemeen-tearchief Wijk bij Duurstede, Stadsarchief 1300 - 1810, inv.nr. 31 T, 23-5-1729; Red.).

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 liet is een wat eigenaardig boek geworden. Het geringste probleem is nog deenig/ins misleidende ondertitel. De /.es hoofdstukken vormen te zamen zekergeen 'geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen', maar hooguitenkele grepen uil die geschiedenis. Op zichzelf is daar niets op tegen, zekerwanneer men een breder publiek nastreeft dan de kleine groep bevlogenen diebijvoorbeeld de ruim zeshonderd bladzijden dikke pillen van Den Uyl over deLopikerwaard of van Van Vliet over de Lekdijk Bovendams als lekkernijensavoureert. Men iets bescheidener presentatie had echter geen kwaad gekund,temeer daar het boek geen inleiding en geen annotatie bevat en veel passagesdirect berusten op dit soort wetenschappelijke studies, zoals mij uit enigesteekproeven bleek. Al heel wal minder gelukkig is hel onderlinge verschil in compositie en niveauvan de zes

bijdragen. Het eerste hoofdstuk biedt een overzichtelijke popularise-ring over hel ontstaan van het landschap lol en met de middeleeuwse ontgin-ningen. Helaas is daarmee niet de toon voor de rest van het boek gezet. In devolgende hoofdstukken (misschien is het beter om van artikelen te spreken)wordt veel meer van de hak op de tak gesprongen en een duidelijke onderlingesamenhang lijkt al helemaal niet te zijn nagestreefd. De laatste twee bijdragenbieden niet veel meer dan wat genoeglijke faits divers, respectievelijk enkeleopgewekte algemene bespiegelingen. Het meest teleurstellend is naar mijn mening dat de auteurs, grotendeels uitwaterstaatskringen afkomstig, zoveel kansen hebben laten liggen om juist in dezecruciale vernieuwingsfase de oude waterschappen vanuit een modern perspectiefte benaderen. Hoe interessant was het bijvoorbeeld niet geweest om de lijn uithet eerste hoofdstuk door te

trekken en de rol van de waterbeheerders bij deontwikkeling van het Zuidutrechtse landschap tol in onze tijd te onderzoeken.Bij de gestage vernietiging van het kleinschalige cultuurlandschap zijn de thansgefuseerde waterschappen immers even nauw betrokken geweest, als eertijds bijhet ontstaan ervan. Dergelijke processen krijgen in hel boek echter nauwelijksaandacht. Veeleer wordt de indruk gewekt dat de activiteiten van de waterschap-pen voornamelijk kunnen worden herleid tot technische verbeieringswerken.Kennelijk heeft men zich er weinig rekenschap van gegeven, dat dit begrip'verbetering' tegenwoordig juist sterk ter discussie staat. Vanuil een modernewaterstaatkundige optiek, die zich niet vooral door agrarische produktievolumeslaat leiden, is deze verbetering vaak eerder als rampzalige verarming te kwalifice-ren. Misschien heeft men bij het samenstellen van hel boek hete hangijzers

bewustlaten rusten. Er wordt bijvoorbeeld ook nauwelijks ingegaan op de talrijkebestuurlijke conflicten die het fusieproces van de waterschappen hebben begeleid. 21

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 'I'och staan zowel kwesties als de tegenstrijdige belangen bij een integraalwaterbeheer, als de bestuurlijke spanningsvelden rond de waterstaatkundigeorganisaties centraal in het recente onderzoek. Men leze bijvoorbeeld de bijdra-gen van Glasbergen en Raadschelders in de in 1993 verschenen bundel Water-schappen in Nederland. De niet ingevoerde lezersgroep waar hel boek kennelijkop mikt, krijgt zo wel heel sterk de indruk dat het allemaal pais en vree inwaterstaatsland is en dal het mei onze waterhuishouding in de loop van de tijdal maar beter geregeld is. Deze kritiek op de compositie en de teneur van het boek neemt niet weg, dalhet ook allerlei boeiende wetenswaardigheden behelst. In die zin is het zekervoor streekgenoten een interessante introductie op hun natte omgeving. Eenspeciaal woord van lof verdienen de illustraties, die talrijk en bijzonder fraaizijn. Vooral

het oude kartografisch materiaal met zeer informatieve bijschriftenis vaak een lust voor het oog. Jammer is wel dat vooral in het tweede hoofdstukover de oudste geschiedenis van het waterbeheer niet enkele functionele themati-sche kaarten zijn opgenomen. Nu is deze bijdrage eigenlijk niet te volgen alsmen geen topografische kaart bij de hand heeft. Peler van der Eerden,Universiteit van Amsterdam 22

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Boekje en expositie over joods Wijk bij Duurslcde Op 4 mei vond in het Wijkse stadskantoor onder grote belangstelling depresentatie plaats van een boekje over de joodse geschiedenis van Wijk bijDuurstede, samen met de opening van een tentoonstelling over hetzelfdeonderwerp. Het boekje met de titel 'Ordentelijke lieden van de joodsche natie': Bijdragen tol dejoodse geschiedenis van Wijk hij Duurstede, 1671-1923, verschijnt als tweede deel inde I listorische Reeks Kromme-Rijngebied, onder verantwoordelijkheid van deredactie van dit tijdschrift. De publicatie biedt een nagenoeg volledig beeld vande joodse gemeenschap vanaf 1671, toen de glazenmaker Salomon Isaacs zich inWijk vestigde, tot de Burgerlijke Gelijkstelling in 1795, van de hand van I'.I-' vanI lekelen. Daarnaast bevat het twee specifieke detailstudies: J. Becker behandeltde besnijdenissen in de periode 1773-1850

en R.V. Brilleman de beide nogbestaande joodse begraafplaatsen uit de 19de en 20ste eeuw.De expositie in de hal van het stadskantoor is opgebouwd rond vijf thema's, diesamen een beeld van het joodse leven beogen te geven: de synagoge, het dagelijksleven (huis, voedselvoorschriften en beroepsuitoefening), geboorte/besnijdenis,huwelijk en dood/begrafenis. Tentoongesteld zijn lokale afbeeldingen enarchiefstukken in combinatie met vele voorwerpen afkomstig uit het JoodsHistorisch Museum in Amsterdam. De expositie is nog tot en met 17 juni te bezichtigen, op werkdagen van 9.00 tol12.00 en op woensdagmiddagen bovendien van 16.00 tot 18.00 uur in de hal vanhet Wijkse stadskantoor aan de Karel de (irolestraat 30. Daar is ook hel boekjevoor leden van de vereniging met korting te koop. (R.v.d.i.-V) De Werkhovense molen gerestaureerd Dal er plannen bestonden om de ontmantelde korenmolen,

Werkhovenscweg 26,te restaureren werd reeds naar voren gebracht in Tussen Rijn en Lek, 1986, nr 2.In dat nummer deden Ina van der Wiele en Henk Reinders de geschiedenis vande molen en de molenaars uil de doeken. Aan de voorganger van deze molen dievanaf 1395 (of mogelijk eerder) tot eind 1882 heeft gestaan aan de Molenhoeflaanvlakbij kasteel Beverweerd, nabij de Kromme Rijn, is aandacht geschonken inhet thema-nummer van 1990 (nr 4). Van de slellingmolen aan de Werkhovenseweg, gebouwd in 1882, werden beginjaren dertig de wieken en de kap verwijderd. 1 lad men loen kunnen bedenken. 28

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 De Werkhovense molen gezien vanuit het -zuidwesten, april 1994.(foto: Marijke Donkersloot - de Vrij) dat ze er zestig jaar later weer op zouden komen en de molen weer maalvaardigzou zijn? Vast en zeker niet. Maar sinds eind 1993 is de circa 20 m hoge molen-romp weer getooid met nieuwe wieken en rieten kap, geheel in de stijl van devroegere molen. Werkhoven is er in esthetisch en cultuurhistorisch opzicht zeer 29

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Ge/.ichl op Werkhoven vanuil hel noordooslen (vanaf hel Ooslromsdtjkje), april 1994.(folo: Marijke Donkerslool - de Vrij) mee verrijkt. I Iet toch al /.o karakteristieke dorpsprofiel is er nog sterker doorgeworden: naast de twee spitse kerktorens is nu ook de molen nadrukkelijk weeraanwezig. V.en felicitatie aan het adres van de stichting, die de restauratie van demolen heeft bewerkstelligd en aan de vele andere betrokkenen is hier zeker opzijn plaats. Op de nationale molendag van afgelopen 14 mei werd de molen - met denieuwe naam 'Rijn & Weert' - opnieuw officieel in gebruik genomen. Bij diegelegenheid verscheen het boekje In ere hersleld. Korenmolen 'Rijn & Weerl'Werkhoven (onder redactie van Kees Broekman), waarin de geschiedenis en degang van zaken rond de restauratie wordl verteld. Mlke zaterdag kunnen bezoe-kers in de molen terecht. (MD-dV)

, 30

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Verbouwing Rijksarchief Ulrechl Vanaf 18 april 1994 zullen er ingrijpende verbouwingen worden verrichl in heiRijksarchief Ulrechl. De verbouwingen zijn nodig om ook in de loekomsi dearchieven opiimaal ie blijven bewaren, /.e zullen een jaar duren. De archievenworden overgebrachi naar het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag.Vrijwel alle archieven zijn daar vanaf 1 juni 1994 raadpleegbaar. Tijdens deperiode van de verhuizing (van 18 april lol 1 juni) zijn de archieven niel ieraadplegen. Bezoekers die genealogisch onderzoek willen doen, kunnen veelalnog in Ulrechl lerecht. Van vele genealogische bronnen zijn namelijk foto's enmicrofilms aanwezig. Deze zullen lijdens de verbouwing in Ulrechl blijven.Informatie over de verbouwing en de raadpleging van de archieven kuni Uverkrijgen bij mevrouw S.A.1,. de Graaff, telefoon 030 - 710044. 31

Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 INIiOUD Artikelen: Kees van Schaik De verpachting van het Oudslijkcrveer in 't Waal in de 17de eeuw

31 Aanwijzingen voor auteurs: De/e kunnen weerden aangevraagd bij hetredactiesecretariaat: M.A. van der l'erden - Vonk(tel. 03435-72444) 32
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