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Het briefgeheim ontsluierd
A.A. Udo

In de september 2000-editie van Oud Rhenen schreef dr. A. J. de Jong een artikel
over een brief uit Rhenen, die zich in het verongelukte vliegtuig "De Uiver"
bevond.
Wij gaan terug naar 1895, want ergens moet er een begin zijn. In dit jaar vestigde
A.L.L. van Drunick zich als drogist te Rhenen, in het pand waaruit slager Louis
Creveld op 7 februari 1895 was vertrokken naar Amsterdam. Van Drunick kwam
op 12 februari 1895 van 's Gravenhage naar Rhenen, naar de Herenstraat 115.

Van Drunick was apotheker, maar kreeg in Rhenen
geen vestigingsvergunning en wel om twee rede-
nen. De eerste was dat er in Rhenen al een
apotheek was, nl. die van Post en de tweede reden
was dat dr. Waller een huisapotheek had.
Antonius Leonardus Laurens van Drunick,
geboren in Den Haag, was getrouwd met Gerdina
Sophia Righolt, geboren in Wageningen. Zij
kregen vier dochters:
-Hendrika Clara Petronella, geboren te Rhenen op
6 juli 1895; zij huwde met Gerardus Hendrik
Klomp, gezagvoerder bij de Koninklijke Java
China Paketvaart.
-Antonia Gerardina Louise, geboren te Rhenen op
24 november 1896; zij huwde met Gerardus

Het echtpaar A.L.L. van Drunick en

G.S. Righolt in de Koningstraat vóór

het poortje waardoor de goederen

voor de winkel naar binnen

gebracht werden.

Lambertus Wanders; samen
hadden ze een boerderij te
Achterberg en een boomgaard
in de Nude met vnl. kersen.
-Gerardina Leonarda Johanna,
geboren te Rhenen op 15
november 1898; zij huwde Ch.
L. Warendorf die chemicus

, , .. 1933. De oude heer van Drunick; in de deuropening de
was en later radio-omroeper.

nieuwe eigenaars, het echtpaar Wim Udo en Nel van Drunick.
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"H.

De vier dochters van het echtpaar Van Dninick - Righolt. KI.n.r. Nel, To, Riek en Dien: circa 1905.

Op de foto uit 1912 ziet u uit het raam boven links To en rechts Riek en staande voor de winkel v.l.n.r.

Rever van Dijk de toenmalige knecht, mevrouw van Dninick, de heer van Dninick met voor hem Satty

de hond, en Dina.
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-Petronella Arendina Jacoba, geboren te Rhenen op 13 juni 1901; zij huwde
Willem Udo en zij namen de drogisterij van Van Drunick over.
Uit het bovenstaande blijkt dat de bewuste brief gericht was aan de familie
Ch. Warendorf-Van Drunick (Gerardina Leonarda Johanna).
Van Drunick was een zeer gerespecteerd man in Rhenen en omstreken; hij wist
veel van de geneeskunde af. Hij had in zijn huis dan ook een klein laboratorium
waar hij proeven deed en pillen draaide. In de oude drogisterij werd veel hand-
matig gedaan. Het is niet te vergelijken met het huidige drogistenvak waar bijna
alles in specialité-vorm verkrijgbaar is. De winkel was gelegen aan de Fred. v.d.
Paltshof/hoek Koningstraat nu Rabobank, maar dan ongeveer 8m. naar voren.
Van Drunick was zeer lang betrokken bij de Oudheidkamer van Rhenen in de
functie van secretaris/penningmeester en was ook geliefd om zijn grappen en grol-
len. Een gevleugeld woord was dan ook als men iets niet goed begreep en men
vroeg: Watte? dan volgde er altijd: Die kun je bij Van Drunick kopen.
In 1934 werd hij ziek en hij overleed in juni 1936.
De hoofdpersoon is nu aan de beurt want uiteindelijk komt zij toch in voormalig
Oost-Indië terecht. Dina was op achttienjarige leeftijd in dienst getreden bij N.V
Houthandel en Meubelindustrie v/h Van Griethuysen en Koch te Rhenen waarvan
Tino Deen de directeur was, een broer van Paul Deen. Zij werkte daar tot 1919 en

kreeg een getuigschrift mee.
Vervolgens trad zij in dienst bij autobedrijf
Baving in Amersfoort, waar zij twee jaar
werkte op de boekhouding. In 1921 sol-
liciteerde ze naar een functie bij de Raad
van Arbeid te Amersfoort en werd aan-
genomen als medewerkster comptabiliteit.
Eind juni 1926 vroeg ze ontslag aan en dat
werd haar eervol verleend per 15 juli van
dat jaar. Inmiddels had ze Charles
Warendorf ontmoet en er was een hechte
band ontstaan die werd voortgezet in
talloze brieven want hij was inmiddels
weer teruggegaan naar Soerabaja. Op
2 september 1926 trouwden ze, maar Dina
trouwde met de handschoen. Dat wil

Dina met Lambertus Wanders ai.f plaatsvervan- Zeggen dat de bruidegom afwezig is en er

gende bruidegom. dan een andere man als bruidegom
optreedt, meestal een familielid. In dit

geval was dit Lambertus Wanders, zwager van Dina. In november 1926 nam ze
afscheid van haar ouders en zusters en vertrok met de Mij. Nederland naar Oost-Indië.

. /;*:£ W
^ . -*«vj__. •-- *_. ,-X ,."•<
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A f s c h r i f t

B. V. I'o ut handel en Meubelindustrie
v, h Van Griethuij^en c ICoch

Shenen

Bhenen 16, Juni 1919

Hiermede verklaren wy ,dat ,Me juf frouv* C-.l .J.van Drunick

vanaf Februari 1916 als kantoorbediende in onzen dienst is geweest.

Al"dién . - tyd heeft zy zich onderscheiden door baar nauw-

gezet werken;haar werkyver »i ^en aonpemam karakter.

Bêrs-t- by onze Afdeling Correspondentie en daarna by onze

Afdeling Boekhouding heeft zy ons imn«>r voldaan PD slechts node

verlenen wy haar op haar eigen verzoek ontslag,hetwelk in^gllg^^,^.

opzichten eervol is,uit onze/i.'Ci&naiiM'i^'-" ' ****
— i * f .»*1W"*"H**̂ i*''1

•,,Ttim*~~-' O'nzé beste wen&chen vergezellen haar op haar verderen

levensweg.

ll.V.HOOTHAIJDBL en IfflUBFIiIlTOnSIEIE

voorheen VAK GHIETHIJSE^i y KOCH

w.g.Tino A.Deen
Directeur.

Het getuigschrift, getekend door Tino Deen. dd 16 juni 1919
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In Naam van
ajesteit de Koningin der Nederlan-

ses van Oranje-Nassau, enz.,
enz., enz.,

Qouverneur-Qeneraal van Neder-
. . . . -Gouverneur'f en ui zijn naam de • • -„- ;. • .

*. / . . Resident

Portret van
houd(st)er./i?*''

urgerlijke eji militaire overheden van vreemde
doortocht te verkenen en zoo noodig

bijstand te verschaffen aan

Geldig voor een jaar.

.x
O "''Ju-, ' •"
' ^ fe van de handteekening

~..-.-.- van Justitie,

Paspoort van G.L.J. Warendorf- van Drunick, aangevraagd voor haar reis naar Nederland in 1936.
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In Batavia aangekomen moest ze overstappen op een boot van de N.V. Kon.
Paketvaart Maatschappij naar Soerabaja. De boten van de Mij Nederland gingen
niet verder dan Batavia, of beter de haven van Tandjong Priok. Maar als een rode
draad loopt Rhenen door haar bewogen leven heen.
In 1929 kwam het echtpaar Warendorf naar Rhenen, waar ze bij de fam. Klomp
logeerden. Zij woonden aan de Herenstraat in het huis waar later dr. Kerkwijk
woonde. De brief, die uit de verongelukte Uiver kwam, werd echter uit een ander
pand nl. het voormalige pannenkoekenhuis van de fam. Kool verzonden.
In 1929 vertrokken ze weer naar Soerabaja. Dina ging werken op het
Suikersyndicaat waar haar echtgenoot als chemicus werkzaam was.
In 1936 kwamen ze weer met verlof naar Rhenen en opnieuw logeerden ze bij de
fam. Klomp, nu op het nieuwe adres (zie boven). Het was de gewoonte dat men
om de zes jaar met verlof naar Nederland kwam. In 1939 scheidde zij van
Ch. Warendorf die terugkeerde naar Holland. Intussen leerde zij via de zang-
vereniging waar zij lid van was de heer M.A. Morpurgo kennen. Hij was dirigent
en een begenadigd violist. Later in Rhenen is hij enkele jaren dirigent van de
zangvereniging Euphonia geweest. Morpurgo stamde af van Portugese Joden en
werd in 1890 in Paramaribo (Suriname) geboren. Zijn ouders bezaten plantages
waar grapefruits, sinaasappels en mandarijnen werden verbouwd. Dina en hij
trouwden op 3 october 1941, vlak voordat de inval van de Jappen plaats vond in
1942. Op augustus 1942, zij woonde toen met haar man op de Ketabang

"Rhenen"
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Boulevard 42 werden zij door Japanse soldaten opgehaald en geïnterneerd.
Zes maanden later kwam zij in kamp Tangerang en daarna in kamp Adek bij
Batavia. Van november 1944 tot 24 januari 1946 verbleef ze in Tjimahi ten
noorden van Bandoeng. Over de verschrikkingen in de Japanse kampen zijn
genoeg boeken verschenen.
In 1941 bezat Dina twee huisjes in Batoe die ze beiden verhuurde. Eén van de
huisjes heette, hoe kan het anders, "Rhenen".
Ondanks alle narigheid in de kampen werd er nog wel eens iets georganiseerd
zoals blijkt uit onderstaand geschrift. Hieruit blijkt dat Corry Vonk, gehuwd met
de bekende cabaretier Wim Kan ook in hetzelfde kamp verbleef, nl. Tangerang.
Wie weet heeft hij onderstaande tekst wel geschreven.

OORLOGSWEE

Vrouwen , mannnen, maken plannen, energiek toekomstmuziek
Plotsklaps, bittere ironie, alles uit elkaar gerukt en zie

Zelfs de vrouwen moet men beschouwen
Als gevaarlijk, in de rij, want ook zij

Worden opgesloten in cellen
Het leed daar geleden kan men niet vertellen

Straks schalt de gelukkige mare
Treedt aan grote schare

De oorlog is voorbij
Wij gaan in lange rij

Naar eigen huis en haard
Wat is ons dat niet waard?

Niets kan ons dan meer deren
Wij zullen ons opnieuw verweren
Beginnen weer met volle moed

Energiek en met bekwame spoed
Laat dat ons aller keuze zijn

Na regen komt steeds zonneschijn.
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Programma van het cabaret "Na regen komt steeds zonneschijn " van 30-10-1943.

Over het leven in het kamp Tjimahi is ooit een boek verschenen onder de titel
"Mijn Kamp", geschreven door M.G. Hartley. In deze uitgave met prachtige schet-
sen van Hartley worden de Jappen te kijk gezet.
De twee huisjes in Batoe zijn rnet de volledige inboedels door de Japanse
overheersers vernietigd. Gelukkig kwam er in 1945 door de capitulatie van de
Jappen een einde aan de oorlog in Oost-lndië.
Omdat Morpurgo commissionair in granen was en hij goede zakelijke contacten in
Australië had besloten ze naar Sydney te vertrekken.Daar werden ze opgevangen
in Columbia Camp. Daar bleven ze tot september 1946 om van hieruit naar
Holland te vertrekken.
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ïi De vïagoraEiinfit Ca&irtófcöer AlOffeïisiê tïrte ring«rg ra»
HBkctfcand) Ka3 eïinhts, w«jtöea&'üv»röerd iütfien fcatron-
e Torlttaart 2i3s« fiaalMeptó^lüi^iiet ie ïiunnaa si«ll»B.

va» Drunick op de toelatingskaart van de Immigratie-autoriteiten te Soerabaja.

Ze verbleven tijdens die periode bij de fam. Udo aan de Fred. v.d. Paltshof.
Morpurgo pendelde dagelijks naar de graanbeurs in Rotterdam om daar zaken te
doen. In 1 947 vertrokken ze weer naar Indonesië.
Ze reisden met het m. s. Oranje, die op 27 juni uit Amsterdam vertrok.

De zeereis duurde tot Batavia iets langer dan 3 weken. Daarna moest men per Kon.
Paketvaart Maatschappij naar Soerabaja. Daar vestigden zij zich aan de Embong
Plosso nr. 1 5 alwaar zij probeerden het leven van alledag weer op te pakken.
Tijdens de politionele acties tussen 1947 en 1950 waren vele militairen welkom in
het inmiddels weer herbouwde huisje "Rhenen" in Batoe. Hieronder bevonden zich
verschillende Rhenense militairen, o. a. Van Setten, Grijsen en Snijders.
In 1950 keerde het echtpaar Morpurgo weer terug naar Holland.

Bron
Nalatenschap G.L.J. Morpurgo - van Drunick



OUD RHENEN - twintigste jaargang - januari 2001 - no. I - bh. 14

Omslag van de menukaart ïan \nitlug 2^ /uiu 1947, de \ertrekdag naar Indonesië
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Omslag van de menukaart van zaterdag 12 juli 1947, de dag vóór aankomst te Batavia.
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tafelgenoten.
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N. V. Sioomvaart Maatschappij
AMSTERDAM

Nederland'

PASSAGE WK*:.... KLASSE.
Ontvangen van dsn..M«r.:M»A«...MQIl?<Ce«Q...

de somma van wegens passage voor

(t.2.180,—..led. 0rt.}» :

f

van HH*:*.R«j.«i naar .̂..* ,

per M-S-«f oii»-ir»;01dettternsvel-t»-Hut^" ' '/~ D"1

Vertrek vaa SUTaljaja Oa«... do 18 Juli 19 S.©» • •
Strabaja, tasaaapt 4.,Juli 19 5Q. •

H. V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND"
PASSAGFDIENST

OVE.it l O C r i T S V O O R W A
(Geldende totdat andere voorwaarden zullen zijn openbaar gemaakt,)

1. Het passagebiljet is strikt persoonlijk en wordt
Slechts afgegeven onder de voorwaarden en bepa-
lingen hieronder vermeld, alsmede die in het hand-
boeK der Maatschappij voorkomende.

2. Het recht op passage bestaat eerst door over-
handiging van het passagebiljet en tegen betaling
van de volle passage, geldend op de dag van afvaart-
De passagier, die eea passagebiljet aanneemt, erkent
daarmede de overtochtsvoorwaarden te aanvaarden.
Indien passagiers vóór de aanvang der reis de
passage opzeggen, heeft de Maatschappij het recht
de betaalde passagegelden ala schadevergoeding te
behouden.

3. Passagiers zijn verplicht zich te onderwerpen
aan alle maatregelen, die genomen worden ter voor-
koming van verbreiding van ziekte aan boord.
Indien, hetzij vóór of tüdens de reis, de geneeskun-
dige adviseur der Maatschappij te Amsterdam, dan
wel een door de Maatschappij aan te wü'zen genees-
heer in Indië of in één der tussenhavens, dan wel
de scheepsarts verklaart, dat de lichamelijke of
geestelijke toestand van een passagier vervoer on-
gewenst maakt, de algemene gezondheid of veiligheid
in gevaar kan brengen of overlast aan anderen kan
veroorzaken, za,\ de Maatschappij de bevoegdheid
hebben de inscheping te weigeren of de passagier
te ontschepen. De passagier zal in die gevallen geen
recht hebben op schadevergoeding of op restitutie
van enig deel der passagegelden.

Tegen de beslissing' van de Maatschappij kan op
generlei wijze worden opgekomen. Alle kosten in de
haven, waar de passagier wórdt achtergelaten of
ontscheept, zijn te zijnen laste.

Bij overlijden van een passagier is de Maatschappij
niet verplicht tot restitutie van passagegelden,

4. Indien een passagier niet tijdig aan boord is,
hetzö bij aanvang der reis of in een tussenhaven,
heeft hy/zij geen recht op terugbetaling van enig
deel der passagegelden, doch kan hem/haar vergund •
worden met enig schip der Maatschappij, waarop ter
beoordeling der Maatschappij plaats is,door te reizen
d.w.z. binnen de geldigheidsduur van het passage-
biljet en onder voorwaarde, dat op het betreffende
schip in de klasse, waarin gereisd wordt, plaats
beschikbaar is.

6. Passagiers die, door welke omstandigheden ook,
niet met het in het passagebiljet genoemde schip
van of tot de in het passagebiljet vermelde haven
reiaen, kunnen geen aanspraak maken op terug-
betaling van enig deel der passagegelden,

6, Indien het schip ih de haven van vertrek of in
enige andere haven of op enige rede langer dan
24 uur oponthoud ondervindt, zullen de passagiers
op eigen kosten aan de wal in hun onderhoud
moeten voorzien; indien zij aan boord kunnen of
moeten blijven, zullen zij daarvoor moeten betalen
volgens het door de Maatschappij vastgestelde tarief.

7. De Maatschappij heeft het recht het tijdstip van
vertrek en de route te wijzigen, dan wel het in het
passagebiljet genoemde schip door een ander te
vervangen zonder dat dit de passagier aanspraak
geeft op schadevergoeding of op restitutie van
passagegelden.

Zie ommezijde

P 30 — Juli '48 — 5000. Ruygrok 29550

Passagebiljet van het echtpaar Morpugo - van Drunick; de definitieve terugkeer naar Nederland in

juli 1950.
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Een belangrijke archeologische vondst

Lot Delfin

Vorig jaar is door Robine Mulder uit Eist (U) een archeologische vondst gedaan
die het vermelden zeker waard is.
Niet ver van de graansilo aan de Cuneraweg trof zij boven in de wand van een
nieuwbouwput een donkere baan aarde aan die belangrijk afstak tegen het fijne,
geel-witte zand van de drie meter diepe garagekuil.

De vondstplek met, ter oriëntatie van de omvang, de troffel ernaast.

De eerste scherf werd gevonden en de hulp van de amateur-archeoloog Peter
Boone werd ingeroepen die, na overleg met de eigenaar van de grond,
toestemming verkreeg om een klein onderzoekje te verrichten naar de inhoud van
de afvalput; mits men binnen de houten omheining bleef.
Hoofdzakelijk werd er met de troffel gewerkt (ondergetekende was er ook een
middag bezig). De breedte van de afvalput bedroeg ongeveer 2 meter bij een
diepte van ongeveer l meter 25; de put bevond zich direct onder de grasmat. Een
derde deel van de inhoud was reeds door de dragline weggesleept.
Over de inhoud van de kuil kan gezegd worden dat, in een vooral aan de oostzijde
van roest en roestverklevingen doortrokken grond vermengd met fijn crematiepoe-
der, daarin gevonden werd: stukken houtskool - een houten stokje - een brok
huttenleem - driemaal zoveel scherpe kookstenen als scherven - een groter stuk
ijzer dat om een röntgenonderzoek vraagt.
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Een overzichtsfoto van de vondsten.

Aan aardewerk werd gevonden: 47 scherven waaronder 6 randjes van 4 verschil-
lende potten, onder andere een dikke scherf met ronde rand. Enkele wandscherven
zijn gesinterd, stille getuigen van grote hitte. Opmerkelijk was de scherpe schou-
derknik van een flinke potscherf, evenals de wandscherf waarop een scherp
getrokken, geometrisch motief was aangebracht.
Mogelijk behoort dit aardewerk tot het Uslariën dat te dateren is van de eerste tot
de derde eeuw, een roerige Romeins-Germaanse tijd. De archeoloog Edwin A
Hagen hoopt ons hierover uiteindelijk, na een grondig en zo breed mogelijk
onderzoek, meer te berichten in dit tijdschrift.

van

De mooie scherf.
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Rhenense geslachten - de familie de Jong

dr. A.J. de. Jong en J. de Jong

Deel I - De Jong afkomstig uit Breukelen

De laatste jaren wordt in Oud Rhenen meer aandacht besteed aan onderzoek naar
Rhenense geslachten. Dat hier veel belangstelling voor is blijkt niet alleen uit het
aantal bezoeken aan de nieuwe website van onze vereniging, maar ook uit de vele
reakties onder andere op de artikelen over de Rhenense familie VAN LAAR,
gepubliceerd in Oud Rhenen afgelopen jaar.
Daarom is besloten op gezette tijden weer eens een ander Rhenens geslacht onder
de loupe te nemen. Dit keer de familie DE JONG.

DE JONG is één van de meest voorkomende familienamen in Nederland; echter
nader onderzoek toont aan dat het in Rhenen hoofdzakelijk twee families betreft.
Zo blijkt een tak af te stammen van HENDRICUS ALBERTUS DE JONG, geb.
Breukelen-Nijenrode 21.12.1885, die met zijn moeder AALTJE VAN OMMEN,

Dirk de Jong (1856-1889), tr. 1883 Aalt/e van

Ommen, geb. te Rhenen

Aaltje van Ommen (1859-1941), tr. Dirk de Jong,

geb. te Breukelen
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geb. Rhenen 7.5.1859, na het overlijden in 1889 van zijn vader DIRK DE JONG
vanuit Breukelen naar Rhenen kwam. Tot deze familie, de 'Breukelense tak'
behoren wij, de auteurs van dit artikel.

Voorts is er een tak DE JONG, die begint te Rhenen met CAREL DE JONG, die
komend van IJsselstein in 1788 te Rhenen trouwde met MAATJE VAN DER
WAAL. Het voornemen is om aan deze 'IJsselsteinse tak' aandacht te besteden in
een volgende aflevering van Oud Rhenen.
Uit verder archiefonderzoek is gebleken dat er in de 18e eeuw ook reeds leden van
een familie DE JONGH in Rhenen vertoefden. Het betreft hier samereusschippers
en vrachtvervoerders, die oorspronkelijk uit Lopik via Wijk bij Duurstede en
Amerongen naar Rhenen waren gekomen.
Zij lijken verwant aan eerstgenoemd geslacht DE JONG, dat oorspronkelijk uit
Zuid-West Utrecht kwam (Lopikerwaard en Schoonhoven). Over de oudste leden
van deze familie is uitgebreid gepubliceerd in Gens Nostra.
Daarnaast waren er ook al eerdere banden met Rhenen. Zo trouwde onze stam-
vader ARIEN JANSZ DE JONGH op 9.10.1673 te Schoonhoven met de Rhenense
schippersdochter AALTJE HARMENS DEUS.

AALTJE VAN OMMEN, geb. Rhenen
7.5.1859, stamt uit een Amersfoorts
kuipersgeslacht, waarvan leden zich in
de 18e eeuw te Rhenen vestigden. Deze
VAN OMMENs hadden onder andere
een kuiperij (Rijnstraat A167) naast een
brouwerij bij de Rijnpoort en waren
aangetrouwd aan de familie VAN
WAVEREN, blikslagers te Rhenen.
Latere leden van dit geslacht VAN
OMMEN begonnen aan de Kruisstraat
(later aan de Grebbeweg) de houthandel
en timmerfabriek ' De Stoomhamer'
(JOHANNES VAN OMMEN) en een
garagebedrijf aan de Grebbeweg
(BAREND VAN OMMEN). Voorts
was er een CORNELIS VAN OMMEN
hoofdonderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Rhenen in de 40-er en
5O-er jaren.

Hendricus Albertm de Jong (1885-1955), stichter

van de Rhenense tak van de familie de Jong.
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AALTJE VAN OMMEN trouwde 4.5.1883 te Breukelen met DIRK DE JONG, die
kleermaker/barbier was.
Haar zoon zoon HENDRICUS ALBERTUS DE JONG trouwde later te Rhenen
22.11.1905 met ALBERTA EVEL1NA BOVENSCHEN, geb. Rhenen 23.11.1885.
De BOVENSCHENs waren een geslacht van smeden dat oorspronkelijk uit
Werthausen, graafschap Meurs, afkomstig was. Van zowel de BOVENSCHENs als
van de VAN OMMENs hebben we in de loop der jaren veel gegevens verzameld
om hierover ook in de toekomst te kunnen publiceren onder de rubriek 'Rhenense
Geslachten'.

AALTJE VAN OMMEN woonde in de Weverstraat, ook wel Koningstraat geheten;
over de straatnaam is nog wel eens verwarring.
Het latere gezin De Jong/Bovenschen woonde bovenaan de Molenstraat.
HENDRICUS ALBERTUS (HENK) DE JONG, trad 1901 in dienst bij de Ooster
Stoomtram Maatschappij en vierde 14.10.1926 zijn 25-jarig dienstjubileum en
bereikte de positie van stationschef van het tramstation bij de Vogelenzang te
Rhenen. Vanuit die positie werd hij gepensioneerd; de O.S.M, was toen inmiddels
Nederlandsche Buurtvervoer Maatschappij (N.B.M.) geworden.

Daarnaast beheerste hij ook goed het
timmermansvak, mogelijk in zijn jeugd
geleerd bij zijn oom JOHANNES VAN
OMMEN en neef HENDRICUS
ALBERTUS VAN OMMEN in het
bedrijf 'De Stoomhamer'.
Omdat hij vlakbij de molen te Rhenen
woonde, werd hij er daarom 's avonds of

Henk A. de Jong, ca. 1905 in uniform van Je

Ooster Stoomtram Maatschappij (O.S.M.),

Henk A. de Jong, stationschef O.S.M. (later

N.B.M.), gefotografeerd achter zijn bureau hij de

tramremise te Rhenen.
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's nachts wel eens bij geroepen als er problemen waren en er houten onderdelen in
de molen vervangen moesten worden. In een bepaald stadium overwoog hij zélf een
trappenfabriek te beginnen met zijn zoon AALDERT DE JONG; dat is er uiteinde-
lijk niet van gekomen door de slechte economische omstandigheden (Crisistijd).
Toen de kinderen grotendeels het huis uit waren, ging het echtpaar De Jong/
Bovenschen wonen boven het garagebedrijf van BAREND VAN OMMEN (later
Garage van der Kolk) aan de Grebbeweg vlakbij het Viaduct. Ging men de trap op
dan kwam je de geur van benzine en olie, die 'bij het huis hoorde' tegemoet;
overigens altijd beter nog dan vaak de stank van de ertegenover gelegen
zeepfabriek 'Rhenus'.
Karakteristiek bij de 'Breukelense' leden van de familie de Jong is hun lange
postuur (ook de vrouwen). Binnen de familie ging het verhaal dat dit terug te
voeren was naar afstamming van Zwitsers. Inderdaad trouwde een stamvader
DIRK DE JONG te Breukelen in 1815 met HENDRIKA SUSANNA
BRASCHLER, dochter van HENDRIK BRASCHLER, een Zwitserse soldaat in
dienst van het Franse leger.

Hieronder volgt de fragment genealogie
van deze Rhenense tak van de familie, de
'Breukelenaren' dus. In een volgende
aflevering, Deel II, komen de
'IJsselsteiners' aan de orde. Omdat er
niet formeel toestemming is gevraagd
aan andere leden van de familie (bescher-
ming persoonsgegevens) zijn wat de
huidige generaties betreft alleen nadere
gegevens rond de auteurs van dit artikel
toegevoegd. In de familie zijn diverse
oude foto's bewaard gebleven waarop
ook andere Rhenenaren voorkomen.
Daarom enkele afbeeldingen, onder
andere van de 'Zwarte Bende', op de
pomp bovenaan de Molenstraat en later
ter gelegenheid van een soort reünie op
het schoolplein van de Openbare Lagere
School bij de Bantuinweg/Nieuwe

, Veenendaalscheweg.
Rhenense jongelui bij de pomp op het kruispunt ^ , , , ,
. . . ,, , , , De Zwarte Bende was een club van
Molenstraat-Nieuwe Veenendaalscheweg. . , ,. .
„. , . . . , , , ,. ,, .„„ vrienden, die getuige de foto s, ook op
Kloksgewijs: Arend de Jong (zittend), W. Groene, . . , .. , „ , ,
„ „ „ ., , , , , , , , latere leertijd met elkaar bleven
(j. Henzen. H. van Hees, Aaldert de Jong, H. de

Roder en in het midden B. Lodder.
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Rhenense 18-jarigen in 1926 op weg naar de militaire loting: v.l.n.r Gijs Henzen, Gartie Baars (achter

het stuur), Aaldert de Jong (voor de auto) en Gijs van Woerdekom.

Vriendenkring: v.l.n.r. (voor) Gijs Henzen, Aaldert de Jong, Wim Groene, Jan Huydink, Sander van

Veenendaal. voorts (achter) Gijs van Woerdekom en Kees Huydink.



OUD RHENEN - twintigste jaargang -januari 2001 - no. I - blz. 25

Reünie van de 'Zwarte Bende' bij de Openbare Lagere School voor de schoolmuur bij de Bantuinweg;

v.l.n.r. Sander van Veenendaal, Gerrit Baars, Jan van Hees, Ries van Hees, Gijs Henzen, Aaldert de

Jong, Jan Huydink, Karel de Zwart, Wim Groene, Gijs van Woerdekom, Onbekend, en Kees Huydink.

Anno 1914, het gezin Albertus Hendricus de Jong en Alberta Evelina Bovenschen; kinderen v.l.n.r.:

Aaldert, Arend, Berta, Dirk, Johan en Jans de Jong,
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1. HENDRICUS ALBERTUS DE JONG, stationschef Ooster Stoomtram
Maatschappij (O.S.M, later N.B.M.),
geb. Breukelen-Nijenrode 21.12.1885, overl. Rhenen 29.7.1955,
tr. Rhenen 22.11.1905 ALBERTA EVELINA BOVENSCHEN,
geb. Rhenen 23.11.1885, overl. Rhenen 20.10.1965,
d.v. AREND BOVENSCHEN, ijzersmid, en JANNIGJE BOS. Uit dit huwelijk:

1. DIRK ALBERTUS DE JONG, volgt Ha.
2. JANNIGJE ARENDINA DE JONG,

geb. Rhenen 17.8.1907, overl. Rhenen 22.8.1993,
tr. GIJSBERT HENSEN,
geb. Rhenen 12.3.1908,
z.v. PIETER HENSEN en AALTJE VAN DEN BERG.

3. AALDERT JOHANNES DE JONG, volgt Ilb.
4. AREND DE JONG,

geb. Rhenen 15.11.1910, overl. Rhenen 4.7.1994, controleur Daalderop
te Tiel, tr. MARIA VAN DEN BERG,
geb. Tiel 11 .1 .1911, overl. Tiel 1.11.1991.

5. ALBERTA EVELINA DE JONG,
geb. Rhenen 28.5.1912, overl. Echteld (Ochten) 16.3.2000.

6. JOHANNES NICOLAAS DE JONG,
geb. Rhenen 15.2.1914, overl. Utrecht 29.12.1941, houder van een slagerij,
tr. TEUNTJE GEERTRUIDA VAN DIJK,
geb. Rhenen 12.12.1913, d.v. ARIS VAN DIJK en WILHELMINA RIJKSE.

7. Naamloos DE JONG,
overl. Rhenen 14.4.1915.

8. HENDRICUS ALBERTUS DE JONG,
geb. Rhenen 30.12.1916, automonteur, overl. Nijmegen 1.5.1984,
tr. Doetinchem26.5.1948
ANNA EVERDINA POLMAN,
geb. Doetinchem 29.2.1920.

9. ALIDA GERDINA DE JONG,
geb. Rhenen 22.12.1918, overl. Rhenen 9.8.1919.

10. AALTJE DE JONG,
geb. Rhenen 1.5.1920, overl. Veenendaal 1.10.1996,
tr. MAR1NUS JOHANNES CORNELTS VAN GINKEL,
overl. Wageningen 21.2.1998.

11. GERRIT JACOBUS DE JONG,
geb. Rhenen 3.4.1922, electricien/onderhoudsmonteur, tr.
GEERTRUIDA WILHELMINA LAMMERS,
geb. Rhenen 20.8.1922, overl. Lelystad 19.9.1989, d.v.
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JAN REVERSE LAMMERS, metselaar, en CORNELIA VAN KOOIEN.
12. JACOB GERRIT DE JONG,

geb. Rhenen 25.12.1923, overl. Zeist 18.4.1998, plaatwerker, tr. Utrecht
19.5.1949 ELIZABETH BEEKHOF,
geb. Zeist 30.9.1923, d.v. JOHANNES BEEKHOF en
PETRONELLA VAN DEN BERG.

13. COBA DE JONG,
geb. Rhenen 12.5.1925, overl. Rhenen 15.3.1926.

14. JAN DE JONG, volgt lic.

Ha. DIRK ALBERTUS DE JONG,
geb. 5.5.1906, overl. Wageningen 23.4.1985, houder van een wasserij,
tr. ADRIANA VISEE,
geb. Driebergen 25.5.1906, overl. Wageningen 17.10.1983,
d.v. JAN VISEE en HERREMIJNTJE VAN HAL. Uit dit huwelijk:

1. HENDRICUS ALBERTUS DE JONG,
geb. Rhenen 25.8.1932, direkteur wasserij/stomerij,

tr. Rhenen 26.2.1954 GIJSBERTHA SCHEPPER,
geb. Rhenen 1.3.1932, d.v. JAN SCEFFER, schoenhandelaar, en
JEANNE FREDERIKA WORRELL.

2. JAN DE JONG, chemicus, tr. JOHANNA VAN DER GRIFT.
3. ALBERTUS EVERT DE JONG,

geb. Rhenen 24.4.1945, tr. EVERDINA MARIA VAN DER LINDE.

Ilb. AALDERT JOHANNES DE JONG,
geb. Rhenen 1.11.1908, overl. Rhenen 24.12.1990, hoofduitvoerder bouwbedrijf,
tr. Wageningen 16.9.1932 JOHANNA WILHELMINA JOCHEMS,
geb. Wageningen 11.4.1909, overl. Rhenen 3.12.1988,
d.v. CORNELIS JOCHEMS en JOHANNA WILHELMINA GEERTRUIDA
DAMMINGH. Uit dit huwelijk:

1. ALBERTA EVELINA DE JONG,
geb. Rhenen 12.3.1934, overl. Beuningen 25.1.1998, tr. A. HASSELAAR.

2. JOHANNA WILHELMINA GEERTRUIDA DE JONG,
geb. Wageningen 31.5.1939, tr. S.G. HASSELAAR.

3. AALDERT JOHANNES DE JONG,
geb. Rhenen 13.9.1946, dr. wis. en natuurkunde, chemicus,
tr. Veenendaal 1.5.1968 CORNELIA INEKE JEANETTE VAN BAREN,
geb. Ede 8.11.1943, d.v. GIJSBERTUS HENDRICUS VAN BAREN en
JACOBA BUDDING. Uit dit huwelijk:
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a. SEBASTIAAN ALAIN ROBERT DE JONG,
geb. Vinkeveen 7.9.1971, medicus/arts.

b. ALLARD JORDEN DE JONG,
geb. Woerden 3.12.1979

lic. JAN DE JONG,
geb. Rhenen 12.8.1927,
tr. Rhenen 5.5.1953 SOPHIA DOROTHEA SCHEPPER,
geb. Rhenen 1.11.1929, d.v. JAN SCHEPPER, schoenhandelaar, en
JEANNE FREDERIKA WORRELL. Uit dit huwelijk:

1. JEANNE FREDERIKA DE JONG,
geb. Rhenen 12.10.1955, medisch secretaresse,
tr. Rhenen 2.9.1980 STEPHANUS BAARS,
geb. Rhenen 8.7.1956, z.v. JACOB BAARS en GEERTJE VAN
VEENENDAAL. Uit dit huwelijk:

a. JAN JAAP BAARS,
geb. Eerbeek 21.4.1985.

b. SOPHIA DOROTHEA BAARS,
geb. Apeldoorn 26.1.1988.

2. HENDRICUS ALBERTUS DE JONG,
geb. Rhenen 14.12.1958, chemisch analist,
tr. Doorn 23.8.1985 MARIA JACOBA JOHANNA HELENA SIBBEL,
geb. Doorn 7.6.1963. Uit dit huwelijk:

a. JASPER JOHANNES DE JONG,
geb. Amersfoort 18.4.1989.

b. MARJELLA CATHARINA SOPHIA DE JONG,
geb. Leusden 28.7.1991.

3. SOPHIA DOROTHEA DE JONG,
geb. Rhenen 23.9.1961, medisch analiste,
tr. Veenendaal 4.8.1983 ARJEN REIJNEVELD,
geb. Hillegom 31.5.1957. Uit dit huwelijk:

a. ANNE SOPHIE REIJNEVELD,
geb. Velp (gem. Rheden) 31.3.1988.

b. JONATHAN HARKO REIJNEVELD,
geb. Dieren (gem. Rheden) 10.12.1990.

c. JOSEPHINA FREDERIKA REIJNEVELD,
geb. Pijnacker 17.5.1993.
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Kuneara
een boekbespreking

Ton van Drunen

Zoals iedere Nederlander die het leesplankje onder de knie heeft weet, wordt eens
per jaar in ons land de boekenweek gehouden. Minder bekend is dat Friesland een
speciale Friese boekenweek kent, met uiteraard een boekenweekgeschenk in het
Fries. Het 'boekewikegeskink 2000' heet Kuneara en is geschreven door Akky van
der Veer.
Mevrouw van der Veer blijkt in dit verhaal geïnspireerd te zijn door de in Rhenen
alom bekende Cunera-legende. Zij is bij de voorbereidingen zowel in Het Rondeel
te Rhenen als in het Catharijneconvent in Utrecht haar licht komen opsteken en
brengt in haar naschrift dan ook graag haar dank aan de medewerkers van beide
musea naar voren.

De schrijfster situeert haar verhaal in het
jaar 337.
Heer Heimo van Rhenen, een regionale
koning in dienst van het Romeinse rijk,
wordt ingezet om tegen een Frankische
roversbende te vechten die Keulen bele-
gert. Daar ontmoet hij Cunera, oftewel
in het Fries Kuneara, die met haar nicht
Ursula en 10 andere maagden op de
terugreis van een pelgrimstocht van
Engeland naar Rome door de Frankische
rovers overvallen wordt. Heer Heimo,
die door haar schoonheid getroffen
wordt, redt haar als enige van verkrach-
ting en marteldood en neemt haar mee
naar zijn burcht op de Heimenberg. Voor
de meeste Rhenenaren is deze middel-
eeuwse legende gesneden koek, maar de
schrijfster weet er een boeiende,
eigentijdse draai aan te geven.

Het geschenk van de Friese boekenweek 2000.

De oorspronkelijke legende is onge-
twijfeld op schrift gesteld of naverteld door een vertegenwoordiger van de
geestelijkheid, die de nadruk legde op de onkreukbare, christelijke levenswandel
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De redding van Kuneara door heer Heimo.

van Cunera. En passant laat deze prelaat
het vrome maagdje, weliswaar geholpen
door Maria of een andere heilige, ook
nog een aantal wonderen van het
zuiverste water verrichten. Kortom,
niemand hoeft eraan te twijfelen dat
Cunera na haar onfortuinlijke dood
terecht het doel van middeleeuwse
pelgrimstochten wordt.
De schrijfster van Kuneara laat het
verhaal door een zeer jeugdige oog-
getuige vertellen. Het heidense 13-jarige
dochtertje van de hofdame alias dienst-
meid van koningin Wivina is volop aan
het puberen. Zij beleeft haar eerste
verliefdheid en zit vooral in over hoe
lang zij nog moet wachten op haar
eerste ongesteldheid en op het ogenblik
dat haar spichtige lijfje wat rondingen
gaat vertonen. Ook is zij op het tijdstip
aangekomen dat zij geen genoegen meer

neemt met haar bijnaam Pyk, maar dat zij bij haar eigenlijke naam Fardau genoemd
wil worden.
Dan krijgt zij van de zojuist van een krijgstocht teruggekeerde koning Heimo de
zorg voor het wel en wee van de door hem geredde Kuneara. Aanvankelijk bewon-
dert zij het 16-jarige Britse en in sommige opzichten veel rijpere prinsesje en
staat open voor alle nieuwe, lees christelijke, gebruiken en verhalen waarmee
Kuneara haar aan boord komt. Gelukkig spreekt Kuneara een Fries dialect, zodat
ze van meet af aan met haar missiearbeid kan beginnen. En daarin blijkt zij
behoorlijk vasthoudend, zo niet stomvervelend. Al spoedig treedt er dan ook een
verwijdering tussen de twee meisjes op als Pyk, gesteund door haar heidense
omgeving, niet alles voor zoete koek slikt en aan een bekering nog lang niet toe
blijkt te zijn. De ontstane afstand wordt groter als heer Heimo koningin Wivina
verstoot ten gunste van Kuneara. Het meisje neemt zowel heer Heimo als Kuneara
de vernedering van de oude koningin ten zeerste kwalijk.
Vrouwe Wivina en de moeder van Fardau sturen het meisje om giftige kruiden
naar Hild, het kruidenvrouwtje. Deze weigert de gifplanten te leveren, maar geeft
wel een slaapdrankje voor vrouwe Wivina mee. Uit de woedende reactie van de
koningin begrijpt Fardau plotseling dat het gif voor Kuneara bestemd was.
Heer Heimo besluit tot een meerdaagse jachtpartij en Pyk krijgt voor het eerst met
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een verwarrend liefdesverdriet dat haar geheel en al opeist, te maken. Enkele
dagen later is Kuneara verdwenen en krijgt het meisje van koningin en dienstmeid
(haar moeder dus) te horen dat de Britse naar Engeland terug is. Maar uit het
vreemde gedrag van haar moeder maakt Fardau op dat de vrouwen liegen en dat
Kuneara dood is. Als heer Heimo terugkomt willen de paarden niet op stal. De
omgewoelde grond onder het stro spreekt boekdelen.
Fardau is noch onder de indruk van de dood van Kuneara noch vanwege het feit
dat Heimo zijn vrouw van het hof verjaagt. Zij leidt haar totaal in de war zijnde
moeder uit heer Heimo's burcht naar de hut van het kruidenvrouwtje. Daar besluit
de hofdame om vrouwe Wivina in haar ongeluk te volgen en verdwijnt in het
donker.

Het Cuneraheiivehje met

de zojuist omgezaagde

bomen, met op de achter-

grond de Cuneratoren.

Ik heb dit boekenweekgeschenk met veel plezier gelezen, vooral ook omdat de
reeks versies van het oude verhaal weer met een is uitgebreid. Of de interesse van
mevrouw van der Veer voor de vroege middeleeuwen samenhangt met de weten-
schap dat het Friese territorium ooit tot de Rijn reikte en dat de strijd tussen
Friezen en Franken om het rivierengebied rond Wijk bij Duurstede en Rhenen
gestreden werd , is mij niet bekend.
Dat zij voor de heidense koning veiligheidshalve de mythische Heimo kiest en niet
de bekendste aller Friese koningen, Radboud, lijkt mij verstandig. In de meeste
versies van de Cunera-legende wordt Radboud als de redder en minnaar van het
vroegmiddeleeuwse maagdje opgevoerd, maar deze historische vorst leefde rond
het jaar 700, ruim 350 jaar na het tijdstip waarop het heiligenverhaal zich afspeelt.

Veer, Akky van der, Kuneara, Uitgeverij Bornmeer, Leeuwarden 2000
ISBN 90 5615 031 6
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Herdenkingspenning Beelaerts 1412-1912
Gevonden op de Laar se Berg te Rhenen

dr. A.J. de Jong

Afgelopen zomer 2000 werd op de westhelling van de Laarse Berg te Rhenen bij
het rooien van een boom een zilveren herdenkingspenning gevonden. De penning
moet dicht aan het oppervlak hebben gelegen omdat deze beschadigingen
vertoont, vermoedelijk veroorzaakt door ploegen of eggen.
Op de voorkant is een vrouwe (Fortuna) gekleed in een lang gewaad afgebeeld;
haar rechterhand rust op een schild met wapen vier klimmende leeuwen (Oirschot)
en haar linkerhand rust op een schild met wapen 3 mispelbloemen (Beelaerts).

Het randschrift luidt: SEMPITERNO.CONIUNXIT.MAIORUM.MUNIF1CENTIA.
Vrij vertaald: Door de eeuwen heen sterk verbonden van geslacht tot geslacht door
standvastigheid.
Op de keerzijde staat het volgende opschrift, letterlijk vertaald:
A.D. MCCCXII
HENRICUS BEELAERT
IN OIRSCHOT CONSEDIT

CUIUS DOMUS
LIBERORUM EX TESTAMENTO
HOSPITIUM FACTA

ADHUC EXSTAT
A.D. MCMXII

A.D. 1412
(heeft) HENRICUS BEELAERTS (zich)
TE OIRSCHOT GEVESTIGD. NOG
STEEDS
VALT OP TE MAKEN
UIT DE TESTAMENTEN
DAT DIENS HUIS VAN GESLACHT
TOT GESLACHT
UITBLINKT ALS GASTVRIJE PLEK
A.D. 1912



OUD RHENEN - twintigste jaargang -januari 2001 - no. l - bh. 36

De vertaling is verzorgd door het echtpaar Timmerman te Veenendaal, dat
klassieke talen heeft gestudeerd en waarvan Mevr. Timmerman les geeft o.a. in
Latijn aan het C.L.V te Veenendaal.

Het geslacht Beelaerts. later Beelaerts van Blokland en Beelaerts van
Emmickhoven begint te Oirschot in 1412 door het huwelijk van HENRIC
BEELAERTS, geb. Moergestel, overl. ca. 1470, schepen van Oirschot, met
HELWIG VOS, overl. vóór 1449, d.v. RUTGER VOS en N. DIE WALSCHE.
Bovengenoemde penning is dus in 1912 waarschijnlijk vervaardigd in opdracht
van een lid van de familie Beelaerts (van Blokland of Emmickhoven) ter herden-
king van dit feit.
Leden van de familie Beelaerts van Blokland bewoonden in de 19e eeuw het huis
Remmerstein te Rhenen. Deze familie woonde in 1912 niet meer te Rhenen; wél
woonde er omstreeks die tijd een W.P. Beelaerts van Emmickhoven te Rhenen.
Zoals we hebben kunnen lezen in het septembernummer van Oud Rhenen vorig
jaar werd laatstgenoemde in 1913 lid van de Rhenense kegelclub Paul Krüger.

Er is contact geweest met leden van de familie Beelaerts van Blokland, het
museum van de Staatsmunt te Utrecht en het Rijksmuseum Koninklijk
Penningkabinet te Leiden.
Het museum van de Staatsmunt gaf aan dat er volgens de catalogus van Kempen
en Begeer in 1905 en 1910 zilveren penningen zijn geslagen ter gelegenheid van
twee huwelijken Beelaerts van Blokland x Snoeck. Te Leiden heeft men tevens een
exemplaar van het type van de te Rhenen gevonden herdenkingspenning. Geen van
genoemden kon verdere opheldering geven. Bovendien is het historisch archief van
Kempen en Begeer, waar vermoedelijk de penning vervaardigd werd, grotendeels
verloren gegaan.

Tegen de achtergrond van de relatie van de familie Beelaerts van Blokland met de
historie van Rhenen (Remmerstein) en het feit dat de penning te Rhenen gevonden
is, heeft de Stichting Vrienden van Museum het Rondeel te Rhenen de penning
inmiddels voor het musem aangekocht.

Literatuur

dr. A.J. de Jong en C.L. van Otterlo, Genealogie en Heraldiek te Rhenen
(Rhenen 1996), p. 97 e.v.
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Hoe nu verder met de koningstafel?

In het meinummer van Oud Rhenen in 1992 besteedden we aandacht aan de geschie-
denis van de boswachterswoning bij de Koningstafel op de Grebbeberg. Vastgesteld
werd dat de woning (ten onrechte wel eens 'Jachtslot' genoemd) omstreeks 1849 voor
het eerst bewoond werd door Dirk van Woerdekom en zijn vrouw Willemina Saggrina
Hoolhorst; hij was waarschijnlijk boswachter of bosarbeider, want in de bevolkings-
registers te Rhenen wordt als beroep dagloner opgegeven.
Op oude ansichtkaarten is te zien dat men er rond 1900 ansichtkaarten verkocht.
Voorts functioneerde het gebouw als een soort Belvédère en kon men tegen betaling
boven op dit gebouw, met toen nog kantelen, genieten van het uitzicht.
Inmiddels zijn we zo'n 150 jaar verder en is het geheel aan het vervallen tot een
ruïne. Om te laten zien wat er in 150 jaar veranderd is, zijn hieronder drie foto's afge-
beeld, uit ca. 1900, 1950 en Kerst 2000 respectievelijk, die voor zichzelf spreken.
Er waren plannen om het gebouw in te passen in een nieuw natuurlandschappelijk
plan met de Grebbeberg en er bijvoorbeeld een informatiecentrum van te maken.
Inmiddels is al het brandbare materiaal verwijderd en staan er alleen nog vier steeds
verder vervallende muren.
Goed is te zien dat in later tijd de oorspronkelijk kleine ramen vergroot zijn, de
oorspronkelijke kantelen er afgehaald zijn en er nieuwe grote ramen zijn aangebracht.
Dit alles om er een moderner woonhuis van te maken. Begrijpelijk, maar het karakte-
ristieke vierkante gebouwtje is er wel door vernield. Hoe moet dat nu verder?

ADJ

Koningstafel anno 1900.
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Koningstajel anno 1950.

Koningstajel Kerst 2000. Quo vadis?
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De weg naar de hemel - tentoonstelling
Reliekverering in de Middeleeuwen

Momenteel lopen parallel tentoonstellingen in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en
Utrecht (Museum Catharijneconvent) onder dit thema.
In de tentoonstelling te Utrecht komt ook de Cuneraverering aan de orde. Zo wordt
aandacht besteed aan het boekje 'Dat leven ende die Passie ende Verheffingee van
de Heyliger Maget St. Cunera', waarvan het origineel, dat bij de Koninklijke
Bibliotheek berust, wordt tentoongesteld. Wijlen ons verenigingslid J. Combrink
maakte ooit een transcriptie van dit interessante laatmiddeleeuwse werkje. Hier
wordt in de tentoonstellingscatalogus naar verwezen.

Voorts is het originele schilderij 'Inname van Rhenen door hertog Jan II van
Kleef' in de tentoonstelling aanwezig; Rhenen zelfheeft een kopie, omdat dit
origineel ooit werd verkocht om de restauratie van de Cuneratoren te kunnen
bekostigen. Het schilderij geeft een blik in de Cunerakerk; hierin is een houten
heiligdom te zien met sarcofaag, waarin Cunera's gebeente rust.

Voorts kan men in de tentoonstelling te Utrecht de vroegmiddeleeuwse worgdoek
van Cunera (Koptisch 4e-5e eeuw) en een gaaf Cunera pelgrimsteken bezichtigen.
Kortom, ook voor de historie van Rhenen alleszins van belang.
De tentoonstelling loopt tot 22 april 2001.

ADJ

De wurgdoek van Cunera

(Egypte, Koptisch. 4de - 5de eeuw).

Cunera pelgrimsinsigne

(Rhenen, 1450 - 1500).
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Jaarverslag 2000
Werkgroep Archeologie Rhenen

Binnengebeuren

Een nieuwe start

De eerste maand van het nieuwe jaar en dus tevens van het nieuwe millennium,
stond in het teken van de aanstaande verhuizing. Zoals al in de laatste paragrafen
van het jaarverslag 1999 vermeld werd, zag de Werkgroep Archeologie Rhenen uit
naar het moment dat er daadwerkelijk van de kelder van het museum naar de
belendende behuizing, het Rode Kruisgebouwtje, overgestoken kon worden. Al
had de groep altijd een gastvrij onthaal in Het Rondeel ondervonden, de eigen
sleutel van het nieuwe onderkomen zou minder afhankelijk-heid van de museum-
uren, meer werkruimte en een betere vergadermogelijkheid betekenen.

Dankzij de medewerking van vele leden van de WAR, maar ook van mensen die
verder van het archeologische gebeuren afstonden, kon de nieuwe locatie snel
ingericht en dan ook al spoedig betrokken worden. Op 20 januari kon de eerste
koffie in de vergader- tevens studeerruimte gezet en genoten worden.

Cursus

Om wat meer wegwijs te worden in het schervenmateriaal van vooral het oude
veerhuis werd een cursus laat-middeleeuwse en vroeg-moderne keramiek georga-
niseerd.

Registratie en restauratie

In het oude onderkomen was een zorgvuldig doornemen van de vele kisten met
voorwerpen zo goed als onmogelijk geweest, daar aan het einde van de donderdag-
morgens alles weer netjes opgeruimd moest worden; immers 's middags maakte de
technisch medewerker van Het Rondeel gebruik van dezelfde ruimte.

Nu de werkgroep over meer ruimte beschikte, die bovendien niet met anderen
gedeeld hoefde te worden, kon eindelijk een grote wens in vervulling gaan.
Vrijwel alle vondsten van de opgraving 1983/1986 van het oude veerhuis in de
Palmerswaard gingen nogmaals door de handen van de amateurarcheologen,
werden vervolgens per materiaalgroep geselecteerd en tenslotte geadministreerd.
Het eenvoudigste zogenaamd roodbakkende aardewerk kwam daarna in
genummerde dozen, klaar voor de toekomstige overdracht aan de provinciaal
archeoloog. Bij de kostbaarder keramiek werden uitgebreid pogingen gedaan om
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De werkkelder.

door restauratie zo mogelijk weer iets exposabel te maken. Enkele leden zijn tot op
de dag van vandaag bezig om de vondsten van de afgelopen vijfjaar in de
administratie vast te leggen en zo mogelijk te determineren. Ook hier betreft het
merendeels aardewerkscherven.

Werkgroep Veldnamen

Daar de leden van de WAR bij hun buitenactiviteiten regelmatig geconfronteerd
worden met oude veldnamen, werd in samenwerking met de heer H.P. Deijs de
Werkgroep Veldnamen gevormd. Door middel van interviews met vooral oudere
inwoners van de gemeente, dus zowel van Achterberg en Eist als van Rhenen, zou
geprobeerd worden historische perceelsnamen te verzamelen en te registreren.
Zodra zou blijken dat deze bronnen op het punt kwamen op te drogen, zou door
middel van archiefonderzoek verder gegaan worden.

Buitengebeuren
Historisch aspect stadscentrum

Eveneens in januari startte de gemeente de werkzaamheden die zouden leiden tot
een meer historische aanzien van het oude centrum-noord, d.w.z. de straatjes
tussen de Frederik van de Paltshof en het Wilhelminaplantsoen.
De activiteiten beperkten zich tot het opnemen van het oude plaveisel om dat
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vervolgens te vervangen door in een ander patroon gelegde klinkers; de
verwachtingen van de WAR waren dan ook niet hoog gespannen. Toch werden de
vorderingen vrijwel dagelijks in de gaten gehouden, maar het resultaat was nihil.
Wel werd door medewerkers van de gemeente de plaats gevonden waar eens een
oude stadspomp stond, maar die plek was al bekend aan de heer Deijs,
verenigingsvoorzitter en vrijwillig medewerker op het gemeentelijk archief.

De grafheuvels

In de loop van de zomer werd het drietal grafheuvels aan de Bosweg in Eist
opgeschoond.

Grafheuvels Bosweg, Eist.

In de herfst werd een onbekende grafheuvel in het Laarsenbos ontdekt. Daar het de
WAR met vrijstaat om op eigen gezag inwendig onderzoek aan een grafheuvel te
verrichten, wordt het oordeel van een professioneel archeoloog afgewacht om uit te
maken of het hier inderdaad om de laatste rustplaats van mensen uit de Late
Steentijd en/of de Vroege Bronstijd gaat.
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Prattenburg

De werkgroep was dankzij contacten met de gemeente op de hoogte dat er een
verbouwing zou plaatsvinden op landgoed Prattenburg. Bovendien kwam er een
verzoek van de provinciaal archeoloog binnen om deze verbouwing zo mogelijk
archeologisch te begeleiden.
Na telefonisch en schriftelijk contact met de bewoners wachtte de WAR een
berichtje af op welke datum de uitgraving van de bouwput zou beginnen. Helaas
heeft een dergelijke waarschuwing ons om welke reden dan ook nooit bereikt.

Remmerdense hei

In het begin van het afgelopen jaar kwam een akker op Remmerden toebehorend
aan de Stichting Het Utrechts Landschap vrij van pacht.
Tijdens een aantal donderdagmorgens in de maanden februari en maart werd het
terrein verkend door de WAR.
De aardigste vondst was een fragment van een zogenaamde La Tène armband uit
rond 100 jaar voor Christus. Daarnaast kwamen op een ander gedeelte van de
akker zoveel aardewerkscherven uit de Ijzertijd (800 v.C. - 0) tevoorschijn dat we
met enige overmoed prehistorische bewoning kunnen vaststellen.
(Zie ook: OUD RHENEN, 19e jaargang, september 2000, nr. 3)

Wegennet Tabaksweg.
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Het Bosje/Tabaksweg

De gemeente Rhenen startte in april met de voorbereidingen van uitbreidingsplan
Het Bosje in Eist. De WAR was aanwezig bij het uitgraven van de wegcunetten en
de sleuf voor de rioleringsbuizen. Hoewel de werkgroep dankzij ons contact op het
gemeentekantoor tijdig op de hoogte was, bleken de verwachtingen te hoog
gespannen. Het tempo van de graafmachines was zodanig, dat het niet mogelijk
was om ook maar iets op de juiste wijze vast te leggen (overi-gens een meer
gehoorde klacht in de wereld van de amateurarcheologie). Meer dan wat foto's van
verkleuringen, het rapen van een enkele losse scherf, het snel schaven en couperen
van een spoor, was niet mogelijk. De inzet van een metaaldetector leverde niets
extra's op. Gedurende de volgende dagen kon toch af en toe een wandprofieltje
geschaafd of een brandvlek onderzocht worden en werden enkele brons- en ijzer-
tijdscherven, alsmede wat vroegmiddeleeuws materiaal geborgen. En weer was de
WAR er, meer nog dan tevoren, van overtuigd, dat de kern van Eist een zorg-
vuldiger onderzoek waard geweest zou zijn.
Spijtig ook, dat niemand van de bouwers op ons schriftelijk verzoek om bij het
uitgraven van de bouwput waarnemingen te mogen doen, gereageerd heeft.

Franseweg

De werkgroep was bijzonder in zijn nopjes met het feit dat de bouwer van het
nieuwbouwhuis aan de Franseweg 124a geen bezwaar had tegen onze
aanwezigheid bij het uitgraven van de bouwput.

Bouwput Franseweg 124a.
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Een viertal leden begeleidde de graafwerkzaamheden. Het enige wat vastgesteld kon
worden was dat er niets van archeologisch belang vast te stellen viel.

Om echter een veel aangehaalde oud-voetballer nogmaals te plagiëren: Elk nadeel
hep z'n voordeel! Immers, de provinciaal archeoloog en andere professionals
hoeven hun aandacht niet meer op deze locatie te richten.

De paddenpoel

De Plantage Willem III herbergt behalve de nodige koniks, galloways, damherten,
reeën en ander aaibaars ook een groot aantal padden, waaronder de zeldzame
rugstreeppad.

Deze amfibieën trekken na hun winterslaap naar de plassen in de uiterwaard aan
de overkant van de N225. Op vermelde verkeersweg wacht hen een uiterst platte
dood, reden waarom de Stichting Het Utrechts Landschap besloot om een
paddenpoel op de plantage aan te leggen.
De WAR vroeg en kreeg toestemming van de eigenaars en van de provinciaal
archeoloog om door middel van boringen zo mogelijk vast te stellen of de plek van
de toekomstige poel archeologisch interessant was. Het onderzoek leverde behalve

Proefborïngen Paddenpoel Plantage Willem IJJ.
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wat spierpijn en mooie dagen in de natuur weinig op. Bij het uitgraven van de poel
constateerde een archeologe van het ADC (Archeologisch Diensten Centrum), dat
steeds meer bij ingrepen als deze betrokken wordt, hetzelfde.

Betuwelijn

Het archeologisch onderzoek van het Betuwelijntracé, althans in de Midden-
Betuwe, is afgesloten. Ging de WAR in de afgelopen periode l a 2 maal per jaar
op excursie naar de locatie van dat moment, nu blijft de werkgroep uitsluitend op
de hoogte van de vorderingen door middel van de gratis nieuwsbrief van de
Projectgroep Archeologie Betuweroute.

Stokweg

De aandacht van de WAR richt zich van tijd tot tijd behalve op archeologische ook
op bouwhistorische monumenten. De fraaie maar bouwvallige tabaksschuur aan de
Stokweg staat helaas op de nominatie om afgebroken te worden. In de afgelopen
maanden is deze locatie dan ook met vrij grote regelmaat in de gaten gehouden.
Ook hier wil de werkgroep graag aanwezig zijn, zowel bij de afbraak van de
schuur als bij de aanleg van de bouwput.

Tabaksschuur Stokweg.
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Tot op het ogenblik waarop dit jaarverslag geschreven is, liet men alles nog bij
het oude.

Contactdag Utrechtse amateurarcheologen

De jaarlijkse contactdag van de amateurarcheologen in de provincie Utrecht is zo
langzamerhand uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde traditie. De dag wordt
georganiseerd door de provinciaal archeoloog uit naam van de provincie Utrecht.
Elk jaar is een van de amateurclubs gastheer. Ditmaal vond de bijeenkomst plaats
op 14 oktober in de gemeente Houten.
Het morgenprogramma omvatte naast de officiële ontvangst door vertegen-
woordigers van de provincie Utrecht en de gemeente Houten, alsmede een
overzicht van de archeologische stand van zaken in de provincie door de
provinciaal archeoloog, mevrouw Karin van der Graaf, bovendien een exposé
door een vertegenwoordiger van elk der verenigingen.
Na de lunch een middagprogramma dat door de Houtense archeologen was ge-
organiseerd. Het gezelschap was hiertoe in verscheidene groepen verdeeld die bij
toerbeurt langs een aantal interessante locaties werden geleid.
Wederom een gebeuren om met veel genoegen op terug te zien en daardoor een
stimulans om naar de volgende contactdag uit te kijken.

De Heimenberg

Uit de nieuwsbrief van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) haalde de Werkgroep Archeologie Rhenen onlangs dat er, in samenwerking
met de eigenaar, de Stichting Het Utrechts Landschap, een beperkt onderzoek zal
plaatsvinden aan het zogenaamde aardfort op de Grebbeberg.
Misschien dat bij deze ingreep op zijn minst vastgesteld kan worden uit welke
periode deze ringwalburcht stamt. Hierbij zou men mogelijk een tipje van de sluier
die rond dit 'raadsel van Rhenen' hangt, kunnen oplichten.

A. J. van Drunen, coördinator werkgroep
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Jaarverslag 2000
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.

Wij hebben een uitstekend verenigingsjaar achter de rug. Het ledenbestand laat
een groei zien terwijl de lezingen goed tot uitstekend zijn bezocht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2000 zijn de heren Deys en
Gieszen bij acclamatie herkozen. Als opvolgster van de afgetreden mevrouw Lot
Delfin is mevrouw L. Buitje in het bestuur gekozen.

In de Hof van Rhenen zijn de volgende lezingen georganiseerd:
13-01-2000 Mw. W. Wüsteveld over "Is er leven na de dood?" n.a.v. de gelijk-
namige tentoonstelling in het Catharijne Convent te Utrecht.
24-02-2000 Dhr M. J. van Gent over "De Bisschop van Bourgondië".
30-03-2000 Dhr A.A. Scheffers over "Muntgeschiedenis".
05-09-2000 Een historisch café met een variabel programma waarbij de heren
Deys en de Jong aan de hand van beelden één en ander hebben verteld over de
opgraving en de geschiedenis van het oude veerhuis. In de vitrines waren vondsten
te bewonderen.
18-10-2000 Dhr M. Synesael over "Toonkunstenaar Paul Deen". Met gebruik van
geluidsmateriaal schetste de inleider een goed beeld van de persoon Paul Deen.
22-11-2000 Dhr F. Spee over "De tramlijn van de NBM door de gemeente
Rhenen". De inleider wist de sfeer van het vooroorlogse Rhenen, met gebruik van
oud fotomateriaal, op uitstekende wijze weer te geven.

Andere belangrijke data zijn:
05-09-2000 Dhr Deys verzorgt een demonstratie van de website
(www.oudrhenen.nl) van onze vereniging op internet waarbij de mogelijkheden
voor historisch onderzoek uitgebreid worden belicht. Vele genealogische gegevens
en inhoudsopgaven van de reeds verschenen Oud Rhenens zijn simpel op te vragen.
26-09-2000 De voorzitter, dhr Deys, wordt tijdens de viering van de Nationale
Vrijwilligersdag gekozen tot vrijwilliger van het jaar in de sector cultuur.
30-09-2000 Een groot aantal belangstellenden bezoekt tijdens een excursie de
historische stad Wijk bij Duurstede. In en bij de Grote Kerk geeft dhr Dekhuijzen,
die destijds betrokken was bij de restauratie, een overzicht van de bouwhistorie
van het eerbiedwaardige pand.

Ook dit jaar verschenen er drie nummers van ons tijdschrift Oud Rhenen.
De vereniging is traditiegetrouw zeer actief geweest op de Oranjemarkt te Rhenen.
De heren Dekhuijzen en Gieszen zijn namens het bestuur actief in de Stichting
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Beiaard Cuneratoren.
De Werkgroep Archeologie Rhenen is actief in onderzoek, conservering en archi-
vering van vondsten uit de regio Rhenen.

Het was een interessant, actief en druk jaar voor de vereniging.

Rhenen, 12 januari 2001
Ing. H.B. Gieszen, secretaris

Jaarverslag 2000
Stichting Vrienden van het Streekmuseum "Het Rondeel"

Al met al was 2000 een rustig jaar voor de stichting, zij het dat toch twee
interessante aanwinsten voor het Rhenense museum "Het Rondeel" konden
worden gerealiseerd, namelijk een zilveren herdenkingspenning (1412-1912) van
de familie Beelaerts, die aan de westzijde van de Laarseberg te Rhenen werd
gevonden bij het rooien van een boom (zie meer hierover elders in dit nummer),
en een brief verstuurd uit Rhenen, die met het verongelukte vliegtuig "de Uiver"
werd vervoerd. Hierover publiceerden we in het laatste septembernummer van Oud
Rhenen hetgeen geleid heeft tot interessante nadere informatie omtrent de
geadresseerden in Soerabaja (voormalig Ned.-Indië), zie ook dit nummer.
Dit jaar 2001 zal een aktie worden gestart binnen onze vereniging voor verdere
fondsenwerving.
Bij onderstaande balans dient men te weten dat er nog fl. 175,— aan donaties zijn
ontvangen, maar door de eindejaarsdrukte pas na de jaarsluiting (deze worden
opgenomen in de jaarrekening 2001).

Voorthuizen, januari 2001
dr A. J. de Jong
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Financieel Jaarverslag 2000
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.

Inkomsten
Contr. 2000
Contr. 2001
Verkoop publicaties
Introducés lezingen
Renten
Subsidie Gem. Rhenen
Giften/Anjerfonds
Prijs Vrijwilliger v/h jaar
Joods Rhenen

Saldi O l-O l-2000 K/B/G

ÏL
11.455,00
2.400,00

977,75
32,50

104,79
1.000,00

131,00
100,00

4.420,00

20.621,04
5.815,41

26.436,45

Uitgaven
Oud Rhenen incl. porti
Lezingen/zaalhuur (6x)
Secretariaat incl. porti
Kamer v Koophandel
Abonnementen
Kosten WAR
Kosten bank
Diverse kosten
Projector etc.
Joods Rhenen

Saldi 31-12-2000 K/B/G
Publicatiefonds

£L
6.082,01
l .446,00
1.703,87

72,56
219,60
800,43

9,95
199,85

1.247,00
7.607,24

19.388,51
5.105,01
1.942,93

26.436,45

In overleg met de gemeente Rhenen is een publicatiefonds gesticht. Aan het einde
van ieder jaar zal hierop het saldo van de publicaties (opbrengsten - kosten)
worden weggezet ter reservering van uitgaven in het jubileumjaar 2007.
Rhenen, 10 januari 2001
Willem H. Strous, penningmeester

Financieel Jaarverslag 2000
Stichting Vrienden van het Streekmuseum "Het Rondeel'

Inkomsten
Jaarlijkse bijdragen, donaties
Creditrente

Saldi O l-O l-2000

fL
295,00

4,59

299,59
1.811,28

2.110,87

Uitgaven
Kamer v Koophandel
Beelaerts-penning
Rhenense brief "De Uiver"

Saldi 31-l 2-2000

£L
82,56

100,00
100,00

282,56
1.828,31

2.110,87

Voorthuizen, januari 2001
A.J. de Jong, penningmeester
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De Kruiponder

H.Dekker en H.P. Deijs

De oppervlakte van de gemeente Rhenen is in het verleden flink ingekrompen. De
Marspolder en Veenendaal gingen al vele jaren geleden voor Rhenen verloren en
ook andere, kleinere stukken werden aan buurgemeenten toegevoegd. Een strook
Rhenens grondgebied ten oosten van de Grift, "Het Overeind", kwam bij een
provinciale grenscorrectie op l januari 1960 aan Ede en Wageningen. Op één van
de percelen van het Overeind stond al een paar eeuwen geleden een huisje, "De
Kruijp Onder" genaamd. De oudste weergave op een kaart is, voor zover ons
bekend, op de Polderatlas van de polder, vallende onder de Dijkstoel van
Wageningen en Bennekom (1752-1753), door Frederik en Martinus Beijerinck.

' t !

Fragment van de Polderatlas van de Dijkstoel van Wageningen en Bennekom, 1753. (Uit: H.P.Deys, De

Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten. Utrecht 1988)

Ontginning

De veengronden van de Gelderse Vallei waren vóór de ontginning, die in 1549 met
het weer bevaarbaar maken van de Bisschop Davidsgrift door Gilles van
Schoonebeke een aanvang nam, ongeschikt voor bewoning. De laaggelegen gebie-
den waren moerassig en stonden 's winters meestal onder water. De afvoer werd
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pas in de vorige eeuw afdoende geregeld. Ten oosten van de Grift liep voorheen
het riviertje de Kromme Eem, tevens de grens tussen het Sticht en Gelderland.
Bisschop David was zo verstandig geweest de Grift op eigen (d.w.z. Utrechts)
grondgebied te laten graven om de Geldersen geen nieuw argument te geven om
weer naar de wapens te grijpen. Er was toendertijd al conflictstof genoeg tussen de
gewesten. Door het graven van de Bisschop Davidsgrift, ten westen van de zeer
kronkelige Kromme Eem, kwam een strook grond van zo'n 5 tot soms haast 300
meter breed geïsoleerd tussen de beide waterlopen in te liggen, maar steeds op
Utrechts grondgebied. Bijgevolg werd aan de oostelijke zijde van elk perceel een
stuk afgesneden. Deze stukken werden de "overeinden" genoemd en de gehele
strook land tussen de Grift en de Kromme Eem heette daarna "Het Overeind". Dit
betekende voor de Achterbergse boeren een heel eind omrijden als ze met de hooi-
wagen op de overeinden wilden komen. Ze moesten dan via de Grebbesluis de
Grift oversteken. De boeren, die hun huizen op de hoger gelegen zandgronden
hadden, konden er 's winters bij voldoende vorst riet snijden.'s Zomers werd hooi
binnengehaald afkomstig van een slechte kwaliteit blauwgras.
De Kromme Eem verloor als waterafvoer geleidelijk aan betekenis. Vóór de oorlog
was van het riviertje al niet veel meer over dan een deels verzande waterloop. Aan

Freule Lciman Trip en twee kinderen worden tegen betaling van een paar centen overgezet, april 1929.

(Beeldcoll. A. Rietveld. Wageningen)
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de oostkant was een sloot gegraven waarvan de grond gebruikt werd om een
kleine dijk op te werpen die de Gelderse polders bij hoogwater moest beschermen.
De aldus ontstane Eemwal was aan de voet ongeveer 5 meter en bovenop niet
meer dan 2,5 meter breed. De hoogte was minder dan één meter. Daar waar het
Nieuwe Kanaal in de Grift uitmondt stond als enig huis in de wijde omgeving De
Kruiponder, ten westen van de Eemwal en dus nog op Rhenens grondgebied. Het
wat hoger gelegen terrein was slechts via paden vanuit Wageningen langs het
kanaal of vanuit Achterberg te bereiken. In het laatste geval liep men De Dijk uit,
over de Holle Weg en een stukje Maatsteeg naar een pad dat dwars door het Zure
Veld en een hoger gelegen weiland, het Bolle Veld, naar de Grift liep. Daar aange-
komen kon men slechts met een boot naar de overkant, waar De Kruiponder lag.

Naam en ouderdom

Waar komt de naam "Kruiponder" vandaan? De woordenboeken geven hierop
geen antwoord. Jac. Gazenbeek, de bekende schrijver over met name de Veluwe,

Naanr Veenendaal
Achterbergse
Hooilanden u

. •§ De Veenkampen

De Wetering
Steeg

\ De \.

J)e fa, Koetueer '- De Beezan
3 De Kruiponder

Bet Bolleveld
ncn

ƒ'<?'
Het Stek f ~- ;'
(zwemplek)

De Haar

Nooor de Grebbe
R.F. Dekker 2000

Schematisch kaartje van De Kruiponder en omgeving. De situatie van 1920 is hierop aangegeven.
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geeft een bijzondere uitleg aan de naam. Bij het Mosselse zand ligt een heuvelrug
van stuifzandkoppen met de naam Kruiponder. Aan de voet van de heuvel heeft de
wind het fijne zand tussen de wortels van de bomen weggeblazen. De overlevering
vertelt dat zieken daar van hun pijn verlost konden worden De patiënt kroop
door de holte van een oude woudreus of stak het pijnlijke lichaamsdeel er
doorheen: dan bleef de kwelgeest aan de andere kant van de opening achter en kon
de zieke verlicht naar huis gaan Een typisch Veluwse sage die niet op onze
Kruiponder van toepassing lijkt te zijn. Hoewel er hebben in het gebied
honderden jaren geleden grote bomen gestaan. De Achterbergers die bouwland bij
de Grift hebben kunnen erover meepraten. Hele vrachten boomstammen zijn uit de
(veen)grond vandaan gekomen; hout dat "zo zwart als roet en zo hard als een
spijker was".
De vroege historie en tevens een sterke aanwijzing voor de herkomst van de naam
van "onze" Kruiponder zijn te achterhalen uit de verantwoordingen voor het
Huis- en Haardstedegeld in de 18de eeuw van de stad Rhenen. Steeds bedraagt het
haardstedegeld 2 gulden 10 stuivers, dus 2'/2 gulden. De bouw van het huisje moet
in 1729 hebben plaats gevonden. Het wordt voor het eerst vermeld in 1730, waar-

*Av///J/f off. A Ï/M

Aquarel van het huisje De Kruiponder met muren opgetrokken uit baksteen en met een rieten dak,

1806. (Uit: H.P Deys. De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten. Utrecht 1988)
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veiling
RHENEN

De notarissen J, TAN HASSELT te Amsterdam,
P. W. M A RIS te Veenendaal en J. G. VAN RHIJN
te Bheneu zullen op Donderdag 5 April 1951 bjj
inzet en op Donderdag 12 April 1951 bij toeslag,
telkens des middags 12 uur in het hotel „Het Wapen
van Hardenbroek" te Rhenen voor de erven van
Dr A. Hekster

publiek verkopen:
De in 1942 nieuw gelioawde hofstede „DE KRDIPONDEB" met bijgebouwen,
bouw- en weiland onder Rhonon aan de Maatsteeg 2 op de grom van Wageningen,
kad. bekend gemeente Uhencn sectie E mts, 18 en 19 en gemeente Wageningen
sectie K nes. 137, 138 en 139, samen groet 9.35.90 Hectaren.

Verpacht aan O. Boonzaaijer tot l NoTCmher 1953 voor f 750.- per jaar.

Grondlasten f 88.37. Waterschapslaston f 60.83 en straatlasten f 10.34.

Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags van
2 tot 4 uur en na afspraak met de pachter.

Aanvaarding bjj de betaling.

Betaaldag 10 MEI 1951.

Veiling van De Kruiponder in 1951. (Beeldcoll. M. Brink. Veenendaal)
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bij voor twee jaar (1729 en 1730) wordt betaald.
1729 was men aangevangen met het graven van het Nieuwe Kanaal naar
Wageningen. Zou De Kruiponder letterlijk een onderkomen, een schuilplaats
geweest zijn voor de arbeiders? Gezien de afgelegen plek zal er behoefte bestaan
hebben om bij plotseling opkomend slecht weer in de buurt te kunnen schuilen.
Vroeger werden dingen gewoon bij de naam genoemd. Men liet de fantasie minder
de vrije loop. Dat zie je bijvoorbeeld terug in veldnamen en in namen van boer-
derijen en kastelen. Het huisje De Kruiponder stelde niet veel voor. In de
omgeving werden wel hogere heffingen van het haardstedegeld betaald.
Bijvoorbeeld de Dijkers in Achterberg betaalden voor hun boerderijtjes ruim een
gulden meer.
Kapitein Ingenieur C.C. van Hooff maakte in 1806 een kaart van de zuidelijke
Vallei. Hij liet op een aantal plaatsen ijkpunten, zogenaamde hakkelbouten,
aanbrengen en daar was De Kruiponder er één van. We hebben een eerste afbeel-
ding aan hem te danken. Van alle ijkpunten zijn namelijk aquarellen gemaakt ten
behoeve van zijn rapport.

Bezitters en pachters

De oudst bekende eigenaar, sinds 1832, van De Kruiponder was de Stad
Wageningen. Hoe deze gemeente aan het stukje Rhenens grondgebied is gekomen,
is nog niet achterhaald. Wageningen verkocht in 1864 huis en tuin met een totale
oppervlakte van 2148 are aan Johanna Bongers die een winkel in Wageningen
dreef. In 1877 kwam het in het bezit van de familie Wieling in Arnhem. In 1919
werd De Kruiponder, inmiddels uitgebreid met schuur en hooiberg en een
grondoppervlakte van 3148 are, verkocht aan Cornelis Quint die behalve eigenaar
ook bewoner werd, maar daarover later. Dokter Aaron Hekster uit Veenendaal
kocht het geheel in 1940. De heer W. Schimmel is de huidige eigenaar. Hij kocht
grond en bebouwing van de dochter van dokter Hekster nadat zij zeer korte tijd
via een veiling in het bezit van De Kruiponder geweest is.

Gerrit Tijman was de eerste officiële bewoner van De Kruiponder. Hij liet de pacht
in de beginjaren betalen door rentmeester Klaes den Banck die dus zijn naam eer
aan deed. In 1751 werd Jan Lubbertsz. de nieuwe huurder totdat in 1765 Jan
Brandsen het van hem overnam. In 1778 zien we voor het eerst in een officieel
stuk de naam De Kruiponder opduiken. In 1801 heeft De Kruiponder twee
bewoners: Harmannus van Veldhuijsen en Hendrik Geesink, die tapper van beroep
was. Het is goed mogelijk dat het huis in tweeën gedeeld was, in een boerderij en
een kroeg. In 1840 is zoon Peter van Geesink de enige bewoner. Merkwaardig is
dat deze naam ook in de archieven voorkomt als Geesing, Gesing, Geezink en
Gesingh. Achtereenvolgens waren de huurders na hem Philip van Wijk, Teunis van
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Capelleveen, Evert van Garderen, de reeds genoemde Cornelis Quint en tenslotte
Hendrik L. van de Vliert.

nummers 285, 286 en 287 {anno 1832)
nummer 1295 (anno 1905)

Kadastrale kaartjes van 1832 en 1905 waarop de uitbreiding van de bebouwing is aangegeven.

Korte verbinding
De wegen en paden waren niet verhard en 's winters vaak slecht begaanbaar, tenzij
bij vorst de grond hard geworden was. Niettemin werd, vooral als het marktdag in
Wageningen was, veel gebruik gemaakt van de korte route via een voetveer. Een
alternatief om de drassige Vallei over te steken was in het zuiden de weg via de
Grebbesluis door de Nude.
Ook in het noorden is er een mogelijkheid geweest. Vanuit de Geertesteeg kon je
richting de oude boerderij Bruxvoort en vandaar door naar Bennekom gaan. De
Geertesteeg heette vroeger Gelderse steeg, een aanwijzing voor een weg naar
Gelderland terwijl de naam Bruxvoort slaat op een doorwaadbare plaats (voorde)
door het laagland (Brux = Broek). Vlak bij de huidige betonnen brug in de over-
gang van Zuidelijke Meentsteeg naar de Werftweg in het Binnenveld heeft men de
resten van houten palen in de Grift gevonden, wat duidt op een houten brug of
vlonder. In een tijd dat ook grotere afstanden lopend werden gedaan, waren beide
routes echter "om". De bewoners van De Kruiponder zetten je met de aak voor
een paar centen over en je kon daar een slokje nemen alvorens verder te gaan.
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Boerderij De Kruiponder, herbouwd na de watersnood In 1855. Let op het stoep/e bij de voordeur. De

vloer was hoger gelegd om bij hoog water de voeten droog te houden. Ca. 1930. (Beeldcoll. A.

Rietveld, Wageningen)

De bewoners

Toen in 1855 de Rijndijk doorbrak werden verscheidene huizen in de Vallei, waar-
onder De Kruiponder, door het kolkende water verwoest. Het huis is destijds weer
opgebouwd met bakstenen van de juist gesloopte stadsmuur van Wageningen.
Overtollig water zette de lagere delen van de Vallei regelmatig blank. In 1926
steeg het water erg hoog. Op de muur van De Kruiponder werd een merkteken op
één meter hoogte aangebracht om aan te geven tot waar het waterpeil gekomen
was. Naast de boerderij stond een schaapskooi en erachter een schuur. Een bij vele
ouderen bekende bewoner is Kees Quint geweest, de broer van Mies Quint die
verderop aan de Haagsteeg bij de binnenhaven van Wageningen een café had. Daar
is nu een kleine bierbrouwerij gevestigd. Kees werd regelmatig gezien met z'n
kudde schapen waarmee hij door de omgeving trok, niet gehinderd door afrasterin-
gen en hekken. Hij hield daarnaast enige koeien en kippen. Het heeft hem niet
meegezeten in het leven. Zijn vrouw werd bij de geboorte van hun tweede kind
krankzinnig. Weliswaar hebben huishoudsters zoals Ger van Rijswijk en Nel Smits
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de zorg voor het eten en de was
overgenomen; voor de drank zorgde
Kees steeds vaker zelf. Hij heeft
tijdelijk een knecht in dienst gehad,
een klein mannetje dat Evert Loei
werd genoemd.

Passanten

De Kruiponder was op een eenzame
maar interessante plaats aan het
vaarwater gelegen. De naaste buren
waren zwervers, door iedereen in die
tijd schooiers genoemd, die zich
ophielden in het veld waar wat
hutten stonden. Zij hielden zich
onledig (of zou hier moeten staan
vol?) met het drinken van spiritus.
Beurtschipper De Gooyer uit
Veenendaal onderhield vanaf 1898
een bootdienst op Wageningen.
Lopend op de Griftdijk en langs het
kanaal duwde hij met een lange
vaarstok de grote, ijzeren aak voort
wat "wegen" heette. Naast goederen
zoals bouwmaterialen en meel,
werden ook personen in de open aak
vervoerd, levend of dood. Het kwam
namelijk voor dat overleden joden
naar Wageningen gebracht werden
om daar op de joodse begraafplaats

ter aarde te worden besteld, tenminste voor wie dat betalen kon. De tocht naar de
binnenhaven nam een halve dag in beslag. Daar stonden paard en wagen klaar om
de overledene naar de joodse begraafplaats aan de Veerweg te vervoeren. De
Gooyer is in 1939 overleden en toen was het ook gebeurd met de beurtdienst.
Het water van de Grift was zuiver. Verscheidene soorten vis en zoetwater mosselen
waren in overvloed aanwezig. Enige honderden meters in de richting van de
Grebbesluis was Het Stek, een ondiepe plek in de Grift met mooi wit zand, waar
velen uit Wageningen en Achterberg het zwemmen hebben geleerd. De fauna en
flora waren nog niet aangetast. Langs het water groeiden waterlelies, sleutel-

Kees Quint bij de achterdeur van de deel van

boerderij De Kruiponder, ca 1925. (Uit: A.B.

Wigman, Bruine verten en blinkend zand, Laren 193.

pag. 307)
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De Kniiponder, een klein paradijs aan het water gelegen, ca 1925. (Uit: A.B. Wigman, Bruine verten

en blinkend zand. Laren 1932, pag. 297)
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bloemen, gentianen en zelfs wilde orchideeën die er qua vorm als hyacinten
uitzagen. Natuurliefhebbers onder wie genoemde Jac. Gazenbeek en A.B. Wigman
hebben de unieke plaats bezocht en beschreven.

De oorlog

In mei 1940 ging het er in die contreien minder idyllisch toe. De Vallei was
grotendeels onder water gezet maar de vijand had snel ontdekt dat hoger gelegen
plekken nog droog waren gebleven. De Duitsers hebben geprobeerd bij het droge
gedeelte waarop De Kruiponder stond en het gebied ten westen daarvan door te
breken, maar zij hebben dat met grote verliezen moeten bekopen. De Hollandse
militairen hadden vanuit de door loopgraven verbonden stellingen met kazematten
een schootsveld voor zich dat nagenoeg vrij was van obstakels, maar De
Kruiponder vormde daarop een uitzondering. Men had de boerderij laten staan

_ _—_»,«„-„ ..;'. -' «••*••.,-.;? '.•^JMiïmmy-'7SEimi^JS8ffls?5ss*K?

Loopgraven met op de achtergrond de nieuwe Kruiponder. (Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke
Landmacht, Den Haag)
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waarvan men later, toen zich zware gevechten in de omgeving afspeelden, grote
spijt gehad heeft. Enige moedige militairen hebben nog geprobeerd, terwijl de
vijand nabij was de boerderij in brand te steken, maar dat is mislukt. Wel is de
boerderij onder andere door granaatvuur dusdanig beschadigd dat herstel niet meer
mogelijk was. Een doorbraak van de Duitsers bij de Kruiponder is ondanks hun
verwoede pogingen steeds verhinderd. Het struikgewas langs de Grift, waar de
opgerukte Duitsers zich ophielden, werd doorzeefd met kogels, met alle gevolgen
van dien.
Dat onze linies bij de Grebbe toch werden doorbroken was het gevolg van de over-
macht van de vijand. En van sabotage? Er gaan verhalen dat kisten met zand in
plaats van met kogels in de Nederlandse loopgraven aankwamen maar deze
geruchten zijn niet in de officiële verslagen bevestigd. Kees Quint was net als alle
andere bewoners van Achterberg geëvacueerd geweest. Besloten werd om voor
hem en zijn huishoudster een noodwoning te bouwen, ongeveer op de plaats waar
de Eemwal en het Nieuwe Kanaal samenkomen. De toenmalige eigenaar, dokter
Hekster, liet met hulp van de Stichting Wederopbouw in 1942 een nieuwe boer-
derij bouwen aan de Haarwal, op zo'n driehonderd meter oostelijk van de oude
plaats. De nieuwe Kruiponder staat er nog, ondanks het feit dat ook deze boerderij
later in de oorlog forse schade opliep. De huidige bewoner is een zoon van de heer
W. Schimmel. De noodwoning werd in 1960 afgebroken.

De na-oorlogse jaren

De Duitsers hadden tussen de Haarwal en de Levendaalse laan een houten nood-
brug geslagen. Na de oorlog werd deze door een betonnen brug vervangen. Nu is
er een rechtstreekse verbinding tussen Achterberg en Wageningen, zij het dat deze
voor gemotoriseerd verkeer verboden is. In de Vallei heerst nu weer de rust van
voorheen. Utrecht en Gelderland hebben de strijdbijl in en om het gebied ook
definitief begraven. Na de laatste grenscorrectie en herverkaveling is de Eemwal
geslecht en uit het landschap verdwenen. Slechts op luchtfoto's is de loop van dit
oude riviertje nog gedeeltelijk waar te nemen. Van de oude Kruiponder is echter
geen spoor meer te bekennen.

Bronnen

Oudarchief Gemeente Rhenen
Met dank aan R. Bol, M. Brink, R. v. Garderen, J. v. Laar, M. Looijen, J. ter Mate,
R. v.d. Scheur, W. Schimmel en A.G. Steenbergen.
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Raadsels rond Remmerden

Ton van Drunen

Voorspel

Geruime tijd terug besloot de gemeente Rhenen tot een circa 6 ha grote uit-
breiding van industrieterrein Remmerden. Daar ook bij vorige ingrepen in het
terrein steeds weer bleek dat het hier, archeologisch gezien, een interessant gebied
betrof, besloot de gemeente om in samenspraak met de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort deze uitbreiding tot
ontwikkeling te brengen.
Eind 1995 werd een zogenaamde A.A.I. (Aanvullende Archeologische
Inventarisatie) uitgevoerd dat deels uit een bronnenonderzoek en deels uit een
veldonderzoek ter plekke bestond. De conclusie was dat het hele terrein in zowel
archeologisch als landschappelijk opzicht zeer belangrijk was.
Geen wonder, deze zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug wordt hier aange-
sneden door de Nederrijn en de combinatie van het flauw hellende overgangsge-
bied van voor ons land toch vrij hoge heuvels en de riviervallei biedt tot in onze
tijd zeer aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden. In het verre verleden zullen
vooral de makkelijk te bewerken zandige landbouwgronden, de rijkelijk van wild
voorziene bossen en de nabijheid van de rivier met zijn drinkwater, vis en
mogelijkheid als transport-as de mensen sterk aangesproken hebben.
Daar tijdens het archeologisch vooronderzoek vastgesteld werd dat het meest
westelijke deel van het plangebied het grootste aantal aanwijzingen opleverde,
besloot de gemeente om de uitbreiding in noordoostelijke richting te effectueren.

Opgraving 2001

Op l maart j.1. startte het ADC (Archeologisch Diensten Centrum) uit Bunschoten
in opdracht van de ROB onder leiding van de archeoloog Peter Jongste met het
onderzoek. Uit een artikel in het Gelders Dagblad van 24 maart 2001 blijkt vol-
doende dat de hooggespannen verwachtingen niet onterecht zijn.
Jammer genoeg zijn de opgravingen in verband met de MKZ-epidemie tijdelijk
opgeschort, maar een voorlopige balans wijst al op bewoningssporen uit de over-
gang van Late Steentijd naar Vroege Bronstijd ( circa 2000 v.C.) en een mogelijke
nederzetting uit de Vroege Ijzertijd ( 800 - 500 v.C.) .

Wat vooraf ging

In afwachting van het eindresultaat van het ADC-onderzoek is het misschien wel
aardig om enkele feiten en vondsten uit de voorafgaande jaren (opnieuw) onder de
aandacht te brengen.
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GRONDAANKOOP SECTIE H
nr. 5803 [Ced.) en
nr. 5809 (Ced.l

Kaartje van de gebiedsuitbreiding.

De huidige opgraving
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Vrijwel iedere lezer van Oud Rhenen kent natuurlijk de vele grafheuvels die op de
naar de zon gekeerde helling van de Utrechtse Heuvelrug, dus ook ten noorden
van het industrieterrein Remmerden, liggen. Minder bekend is dat hier en daar ook
nauwelijks zichtbare Celtic Fields (akkercomplexen uit de Ijzertijd, een periode
die we tussen 800 v.C. en 12 v.C. plaatsen) te vinden zijn. Natuurlijk zijn bij zulke
blijken van menselijke aanwezigheid in een ver verleden ook nederzettingen en
grafvelden uit verschillende perioden te verwachten, maar waar ze zich bevinden
is tot nu toe een raadsel gebleven.
De bekende amateur-archeologe, mevrouw Ch.(Lot) Delfin, lid van onze vereni-

ging en op 87(!)-jarige leeftijd nu ook nog steeds actiefin de oudheidkunde, trok
al in de 70-er jaren de aandacht met haar onderzoekingen op Remmerden. In 1975,
bij het graven van het cunet voor de ontsluitingsweg van het industriegebied deed
zij al meteen prehistorische vondsten, van potbekerscherven uit het Laat-
Neolithicum ( 2450 - 2000 v.C.) tot paalgaten van Uzertijdboerderijen (800 - 12
v.C.). Maar ook schervenmateriaal en kloostermoppen uit de Late Middeleeuwen
(1250 - 1500 n.C.). In 1977 vond mevrouw Delfin, overigens van tijd tot tijd
samen met de provinciaal archeoloog van Utrecht, in enkele bouwputten voor
toekomstige industrieën veel inheems schervenmateriaal uit de Romeinse tijd.

De oudste vondsten werden in 1978
gedaan. Mevrouw Delfin had in dat jaar
enkele leden van de AWN
(Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland) te hulp geroepen. Zeer
verrassend waren enkele trechterbeker-
fragmenten. Het betrof hier een tweetal
voorraadbekers van de
Hunebedbouwers. Dit waren toentertijd
de meest zuidelijke vondsten van voor-
werpen die tussen 3500 v.C. en 2700
v.C. door het Hunebeddenvolk gemaakt
waren.
Elke Nederlander kent dit volk uit de
geschiedenisles. Deze mannetjesputters
verbaasden ons door de bouw van
gigantische stenen grafkelders met

Inheems handgevormd potje uit de Romeinse tijd . . . , . ,, . ..
behulp van reusachtige zwerfkeien, die

vooral in Drenthe ruim voorhanden waren. Dat zij ook naar zuidelijker regionen
uitzwierven, waar onvoldoende keien hun de bouw van de gebruikelijke ganggra-
ven beletten, werd door deze vondst bewezen.
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Tekening van een Neolithische trechterbeker, schaal l : 4

De Merovingische muntschat

Tien jaar later, dus in 1988, vonden er ook weer grondwerkzaamheden plaats op
industrieterrein Remmerden. Ook ditmaal bleek de speurzin van verscheidene
amateur-archeologen van het allerhoogste belang.
Edwin van Hagen vond in een bouwput ten westen van de oorspronkelijke
buurschap Remmerden een aantal vroeg-middeleeuwse graven. Samen met de
heer Joop Mom en de provinciaal archeoloog bracht hij o.a. een bronzen gespje,
een ijzeren lanspunt en drie ijzeren saxen (eenzijdig snijdende zwaarden) en
tenminste één urn met crematieresten aan het licht.
Het opgegraven deel van de dodenakker leek uit de 7e eeuw n.C. te stammen. Een
grafveld dus, maar waar bevond zich de vroeg-middeleeuwse nederzetting? Nog
veel interessanter waren de grondwerkzaamheden aan de noordoostzijde van het
terrein. Ook hier waren mevrouw Delfin en de heren Edwin van Hagen en Joop
Mom actief. Aanvankelijk beperkten de vondsten zich tot wat schervenmateriaal
uit de Brons- en Ijzertijd. Een detectorzoeker, de heer J. van der Horst, kwam
echter al spoedig met 2 gouden munten, grofweg uit het begin van onze
jaartelling. Onder leiding van de provinciaal archeoloog werd vervolgens een veel
gedetailleerder onderzoek ingesteld.
In totaal werden bij deze campagne 224 munten bijeengebracht, vrijwel uitsluitend
met behulp van de metaaldetector. Buiten deze opgraving om kwamen nog tussen
de 15 en de 20 munten uit de onmiddellijke omgeving tevoorschijn. Het ging hier
om de grootste Merovingische muntschat die ooit in Nederland gevonden is.
Bovendien was het de enige muntschat die zowel gouden als zilveren exemplaren
telde. De munten lagen verploegd over een oppervlakte van zo'n 600 m2.
Het gros stamde uit het laatste kwart van de 7e eeuw, een zeer onrustige periode
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voor deze omgeving. Immers, koning Radboud van de Friezen (679-719)leverde
aan de boorden van de Rijn strijd met de Frankische hofmeier Pepijn II (650-714)
om het bezit van deze belangrijke scheepvaartweg, waaraan even verderop boven-
dien de grootste stapelhaven van West-Europa, Dorestad, gelegen was.
Het vermoeden bestaat dat vanwege het oorlogsgevaar deze schat overhaast begra-
ven werd, doch dat de eigenaar nooit meer de kans heeft gehad om zijn bezit op te
halen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dit raadsel nooit opge-
lost worden.

Ook uit de jaren 1990-1991 stammen
enkele belangwekkende vondstmeldin-
gen.
Hoewel de Romeinen vanaf 47 n.C. de
Rijn als noordgrens van hun immense
rijk beschouwden, worden ook ten
noorden van deze natuurlijke barrière
van tijd tot tijd bewijzen gevonden
van Romeinse aanwezigheid of op zijn
minst van ruilhandel. Een bronzen
kapfibula (mantelspeld) uit de eerste
helft van de eerste eeuw n.C., een
fragment van Romeins paardentuig en
een deel van een zilveren kosmetisch
instrument kwamen aan het licht. Een
prachtige Romeinse phalera (medaille

voor betoonde dapperheid) completeert dit beeld.
Bij sommige van deze vondsten bekruipt de oprechte amateur-archeoloog de
neiging om er eens flink op los te fantaseren.
Zo zien we op de dapperheidsmedaille het met slangen bekroonde aangezicht van
Medusa, de godin die met haar blik tegenstanders versteende. Zo'n medaille moest
zijn drager wel extra krachten tegenover zijn vijand verlenen. Het kleinood werd
dan ook alleen aan de dappersten toegekend. We kunnen er wel zeker van zijn, dat
de phalera niet in een dronken bui aan de overzijde van de Rijn aan een Germaan
verdobbeld werd. Ook ruil tegen een ander begeerlijk voorwerp kan gevoeglijk
uitgesloten worden. Wat dan?
Zou de Romeinse soldaat tijdens een patrouille in niemandsland het voorwerp
verloren hebben? Weinig waarschijnlijk. Zou hij tijdens gevechtshandelingen
gesneuveld zijn? Kunnen de overwinnaars zijn lijk van kostbaarheden ontdaan
hebben? Romeinse legeronderdelen lieten hun dode krijgsmakkers niet zonder
meer achter in de barbaarse bossen aan de verkeerde kant van de grens. Lag hij in
garnizoen in het castellum Carvone (nu Kesteren) en was hij in zijn eentje op

Enkele exemplaren van de Remmerdense muntschat.
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jacht, maar had het noodlot hem parten
gespeeld? Niet mogelijk, gezien de
strenge discipline in de Romeinse
legioenen. Kortom, alweer een intrige-
rend probleem.
Terug naar ons uitgangspunt, de inventa-
risatie van feiten en vondsten op
Remmerden uit een betrekkelijk nabij
verleden. Een drietal afvalputten
leverde, eveneens in 1991,
aardewerkscherven uit het late
Neolithicum (2450-2000 v.C.) of de
vroege Bronstijd (2000-1800 v.C.) op.
Om nogmaals aan te geven hoe divers
de vondsten zijn noemen wij een bron-
zen schijffibula uit de Karolingische
achtste eeuw. Hiermee is de lijst zeker
niet compleet, maar hij geeft wel een
goede indruk van het feit dat er niet
voor niets besloten is tot een behoorlijk
omvangrijke opgraving op een bijzonder

fraai gedeelte van de heuvelrug.
Alweer een deel van de stuwwal overigens, dat door de onomkeerbare ingreep die
de uitbreiding van het industrieterrein nu eenmaal met zich meebrengt veel van
zijn aantrekkelijks voorgoed zal verliezen.

Literatuur:

Gelders Dagblad van 24 maart 2001
Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1970 t/m 1999
"Remmerden en de trechterbekerscherven"
Archeologisch verslag door mevrouw Ch. Delfin van 1978
Opgravingsverslag door dhr. Joop Mom van december 1988
"Remmerden en zijn Vroeg-Middeleeuwse muntschat" door dhr. J.Mom
Oud Rhenen 1989, nr. l, blz 13/18
Toelichting bestemmingsplan bedrijventerrein Remmerden van januari 1998

Naschrift:

De onderbreking van de opgraving in verband met de mond- en klauwzeerproble-
men in de nabije omgeving is inmiddels opgeheven.

Een Romeinse phalera.
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Een praatje bij een plaatje

dr. H. P. Devs

De bijgaande prentbriefkaarten tonen ons een gedeelte van de Heerenstraat zoals
deze er in de jaren 1900-1920 heeft uit gezien.

Afbeelding l

Op afbeelding l bevinden we ons iets ten westen van het postkantoor en we kijken
in de richting van Wageningen. Geheel links staat een herenhuis, dat lange tijd
bewoond is geweest door dominee Hannes Visch. Heel vroeger stond hier een huis
dat Christoffel heette. Dominee Visch heeft overigens zelf nooit in Rhenen
gestaan. Toevallig staan zijn beide kleinzoons Evert en Hannes Visch op deze
briefkaart afgebeeld. Hannes is van 1914 en we kunnen aannemen dat hij op de
foto 8 jaar was. De foto moet dus omstreeks 1922 gemaakt zijn. Achter de jongens
is het postkantoor te zien, het werd gebouwd op de plek van een kostschool voor
meisjes en het kwam in 1906 in gebruik. Deze beide panden (Visch en het
postkantoor) zijn de enige twee op de foto die de verwoestingen van 1940 hebben
overleefd. Over het postkantoor valt nog mede te delen dat alle postactiviteiten
vanuit dit gebouw binnenkort worden gestaakt. Dit postkantoor is anno 2000
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verkocht en er zullen wooneenheden in worden gebouwd met behoud van de voor-
gevel.
Het derde perceel links was een woonhuis, het werd op het laatst bewoond door
Sas Groenen, die er een sigarenwinkeltje in had, later voortgezet door zijn schoon-
zoon J. Rebergen. Sas Groenen was in Rhenen onder meer bekend als ober bij de
Rhenense sociëteit Apollo. Ook hielp hij als ballenjongen bij de kegelclub 'Paul
Kruger', die ruim 100 jaar geleden door de sociëteit werd opgericht. Op de plaats
van het sigarenwinkeltje staat thans het gebouw van de Hema.
Het huis daarnaast, met de trap, is een tijd lang het hotel - pension en café-restau-
rant Van Minnen geweest. Er is ook nog een kantoor van de Nationale
Bankvereeniging gevestigd geweest. Later woonde hier Gijs Pieren, die om de
hoek een boekwinkel en sigarenwinkel had. Zijn uithangbord is vlak boven de trap
nog zichtbaar. Hij adverteerde in die tijd ergens als volgt: "Tabak- en sigarenmaga-
zijn, grote sortering sigaretten, tabak- en sigarenpijpen, de nieuwe
Lindberghpijpen (gezondheidssysteem)".
Het pand midden op de foto, met de lindenbomen, was de bakkerij van Anthonij
Koster. Op deze plaats heeft sinds mensenheugenis, tot op de dag van vandaag,
een bakkerij gestaan. Na de laatste oorlog heeft hier jarenlang bakker Van der Mik
het dagelijks brood gebakken en verdiend, thans is hier de bakkerij van de familie
Van Toor gevestigd.
Het pand daarnaast was een woonhuis en het donkere pand met de uithangende
markiezen was het magazijn 'De Cuneraklok' van G. Haagsman. Hij was horloge-
maker en hij verkocht klokken, horloges, souvenirs, brillen etc. Tot slot zien we
het hoge gebouw geheel achterin, de bakkerij van Teunis van de Grift.
De panden rechts tonen ons ten eerste de brood- en banketbakkerij van Dirk, later
J.A. van Beijnum, die tevens een bekende lunchroom had. Dit staat dan ook op het
fietsenrek achter de jongen op de fiets vermeld. Van Beijnum verkocht als specia-
liteit zogenaamde Rhenensche Moppen. Het pand lag op de hoek van de
Heerenstraat met de Kruisstraat, in die tijd nog een vrij lange straat waaraan aan
beide zijden zo'n 7 a 10 huizen of winkels lagen. Na de verwoesting van Rhenen
in mei 1940 is de Heerenstraat voor een groot deel verdwenen om plaats te maken
voor de veel bredere Frederik van de Paltshof.
Het volgende pand, dat met de vier bogen, behoorde aan Adrianus ('Jaan') de
Groot, in kruideniers- en grutterswaren, chocolade, wijnen enz. Op het
uithangbord wordt gemeld dat er Haagsche Hopjes te koop waren. Het pand is
omstreeks 1910 afgebrand, waarna de op de foto zichtbare 4 bogen werden
gebouwd. Het uithangbord vermeldt, dat er ook tabak en sigaren verkrijgbaar
waren. Dit bedrijf werd in de oorlog herbouwd, het kwam wat zuidelijker te liggen,
aan de nieuwe Fred. v.d. Paltshof. Het is toevallig, dat de kleine Hannes op de
prentbriefkaart, later, door zijn huwelijk met een dochter van De Groot, door
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omstandigheden deze zaak, feitelijk tegen zijn zin, moest overnemen. Hij heeft
hier nog tot circa 1965 gewerkt.
Het volgende pand, met drie bogen, behoorde toe aan Piet Boodt, die in 1885 de
bestaande wijnhandel had overgenomen. Hij trouwde op latere leeftijd met de
weduwe Betje van der Linden, de moeder van Bertram Ramspek, de amateur-foto-
graaf die ons zo'n schat aan foto's uit het begin van de 20ste eeuw heeft nagelaten.
Het pand is later afgebroken om plaats te maken voor het café Centraal van
Hendrik de Roder.
Daarna zien wij, met een aantal planken tegen de gevel, de zaak van Jan Willem
('Griezel') van Lienden. Deze had een zaak in galanterieën en speelgoed. Ook
deze winkel werd in de oorlog weer opgebouwd, een eindje naar achteren, aan de
nieuwe Fred. v.d. Paltshof. Ten Hoopen maakte er een speelgoedzaak van onder
het motto 'Bij Ten Hoopen is het goed kopen'.
Op de briefkaart is aan de tramrails duidelijk te zien, dat toen de tram nog reed.
Deze vertrok vanuit Utrecht naar Zeist, waarna deze via Doorn en Rhenen uitein-
delijk naar Arnhem ging.
De jongen rechts, met de fiets, bracht boodschappen rond. Mogelijk hoorde hij wel
bij de bakkerij van Van Beijnum. Hij heeft klompen aan, de jongetjes Visch droe-
gen schoenen. In die tijd was dit een heel duidelijk verschil in de standen.
Overigens heeft dit klassenverschil in Rhenen nooit een grote rol gespeeld, de
timmerman woonde naast de burgemeester, de lantaarnopsteker naast de apotheker.
Midden op de foto loopt iemand met een kar. Het zou een bakkerskar geweest
kunen zijn, maar mogelijk ook de kar met Lard van den Berg. Hij was verbonden
aan het station en bracht bagage en goederen van en naar de trein.
De sfeer op de foto straalt een ongekende rust uit, het is ondenkbaar dat er tegen-
woordig nog iemand midden op de weg met een handkar zou durven lopen.

Op de tweede afbeelding, een foto, zien wij ongeveer hetzelfde punt vanuit de
andere kant. Geheel links zien we het pand waarin de weduwe Batjes van 1930 -
1940 onder de naam van 'De Faam' een kleding- en wolzaak dreef. Het was in de
19de eeuw gebruik om het deel van de openbare stoep voor het eigen huis te voor-
zien van ijzeren hekjes. Hiervoor moest wel eerst toestemming aan B&W worden
gevraagd, maar die werd meestal wel verleend.
De man met het witte jasje was de slager Jo Meijer, hij had de slagerij op de plaats
waar nu ongeveer het herenkledingbedrijf van voorheen Weijers (thans
Mannenmode Rebergen), naast de Chinees, is gevestigd.
Links van Jo Meijer zien we Piet Boodt, die ongeveer vóór zijn wijnhandel staat.
Hij overleed voorjaar 1917, dus is de foto éérder gemaakt dan 1917. Achter Piet
bevindt zich het woonhuis van dominee Visch, hiernaast het postkantoor. Bovenop
het dak was een stellage aanwezig, van waaruit de telefoondraden naar de centrale
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liepen. Deze telefooncentrale was gevestigd aan het Plantsoen, hoek (verlengde)
Molenstraat. Op deze plaats was nog niet zo lang geleden het taxi- en ambulance-
bedrijf van Van Suilichem gevestigd.
Naast het postkantoor zien we weer het winkeltje van Sas Groenen, en daarnaast
het Hotel-Pension Van Minnen. Helaas is het nooit meer te achterhalen wie er voor
dit gebouw staan. Het rechtermeisje houdt het hondje zó vast, dat deze op z'n
achterpoten staat. Dit meisje draagt schoenen, het meisje links had klompen aan,
ze droeg dan ook een boodschappenmandje.
Rechts zien we de 'Raaieput', een put met een inwendig raderwerk. Op deze plaats
stond reeds in de Middeleeuwen een put, waarop later een mechaniek werd aange-
bracht. De laatst bekende versie van deze pomp bestond uit een vierkant tableau
met vier paaltjes erom heen. Het mechaniek bevond zich voor een deel buiten de
opbouw, zoals duidelijk te zien is. Het was een ijzeren pomp, nu met een dubbele
uitloop. Het onderste deel van de opbouw bevatte vier gietijzeren panelen, die er
af konden worden geschroefd ten behoeve van reparaties. Ook de bovenste
'deksel' kon er worden afgehaald, wanneer de zuigerstang eruit moest. Dit gold
voor alle ijzeren pompen. De meeste pompen hadden onder de uitloop een rooster.
Hier kon het overtollige water door wegvloeien, zonder dat het weer in de put
terecht kwam.
Achter de pomp bevond zich de boekhandel, leesbibliotheek en sigarenwinkel van
Cees Pieren. Later kwam De Boer in deze winkel te staan.
Tot slot wil ik nog graag wijzen op het 'spionnetje' links tegen de gevel van Batjes
aan. Dit was een spiegeltje, bevestigd op een steeltje. Via het spiegeltje konden de
bewoonsters vanuit het gesloten raam toch naar beneden en links en rechts kijken,
hetzij om te zien wie er belde, hetzij uit verveling wanneer men helemaal niets
meer wist te doen.

Afbeelding 3 is vanuit vrijwel hetzelfde standpunt genomen, maar later dan afbeel-
ding 2. De Nationale Bankvereniging van Van Heijst (later zat hij bij de
Hobokenbank in Rhenen) is na Van Minnen gekomen. Het postkantoor blinkt als
een vertrouwde rots in de branding. Er is nog steeds weinig veranderd. Alleen de
brievenbus links in de gevel van het postkantoor, waar de dame juist iets in heeft
geworpen, is nu vervangen door een Giromaat.

Afbeelding 4 toont ons de Heerenstraat, gezien weer in de richting Eist. De foto is
gemaakt vóór 1905 want het postkantoor is op de foto nog niet aanwezig. Ter
plekke stond toen de kostschool voor Jongedames. Deze werd van 1889 tot 1894
geleid door de dames Van Calcar, en van 1895 tot 1901 door Johanna Elisabeth
Winkler Prins. Merk op dat er toen nog geen electrische tram reed, men gebruikte
toen nog stoomlocomotiefjes. De foto is gemaakt na 1902, want toen werden in de
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binnenstad de gaslantaarns vervangen door de electrische lantaarns, zoals wij die
zien geheel links op de foto.
Links staat de knecht bij de drankzaak van Boodt, Cornelis van Meteren, die, als
het rustig was in de winkel, liever buiten op straat stond te kijken, en zeker als er
een fotograaf een prent stond te maken. Hij kwam in 1892 in Rhenen te wonen in
de Torenstraat.
Tot slot wijs ik op de hondenkar in het midden van de foto.

Afbeelding 5

Op afbeelding 5, de jongste van alle hier getoonde, is de tramlijn inmiddels
geëlectrificeerd. Geheel links de comestibles-zaak van Jan Arends, bijgenaamd 'de
Rumboon'. Hiernaast de winkel van Batjes, genaamd 'de Faam'. Verder komen
alle op de vorige afbeeldingen besproken panden op deze foto weer voor. Hiervan
zijn de woning van ds. Visch, en het postkantoor, de enige die thans nog aanwezig
zijn en de verwoesting van mei 1940 hebben overleefd.
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Het charter uit 1292 dat tot de verbeelding spreekt omdat daaruit blijkt dat ruim 700 jaar geleden

Rhenen al zijn lombard had. (Rijksarchief in Gelderland, Archief Bethlehem, inv.nr.120)
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De Bank van lening te Rhenen, (12927)1611-1853

Willem H. Strous

Toen ik bezig was met mijn onderzoek naar Joods Rhenen werd mijn aandacht
gevestigd op het verschijnsel van de lommerd, de populaire benaming van een
Bank van lening, die eens ook in Rhenen heeft bestaan. De eerste jood aan wie in
Rhenen, voor zover nu bekend, het burgerschap werd verleend was Adolp Abrams
(Abrahams) omdat hij in 1634 octrooi verkreeg tot het houden van de tafel.
Literatuuronderzoek leerde mij dat in de grote steden in de randstad zoals
Amsterdam, Haarlem, Rotterdam etc., deze leeninstellingen zolang hebben bestaan
dat ter gelegenheid van hun zoveel-jarig bestaan er gedenkboeken over geschreven
konden worden. Het leerde mij ook dat halverwege de 17e eeuw heftige polemie-
ken werden gevoerd over de toelaatbaarheid van Banken van lening; dat Koning
Willem I zich in het begin van de 19e eeuw veel moeite getroostte om deze leenin-
stellingen te reglementeren; dat in 1910 na veel discussie een Pandhuiswet werd
aangenomen; en dat uiteindelijk pas na de Tweede Wereldoorlog de pandjeshuizen
werden verboden nadat al in 1942 aan hun bestaan feitelijk een einde was
gemaakt. Maar Stads-banken van lening of Volkskredietbanken bleven bestaan
waarbij hun werkwijze is aangepast aan de moderne tijden. Dat alles was aanlei-
ding om in Rhenen onderzoek te doen naar deze vorm van kredietverlening.
Het is goed om daarbij onderscheid te maken tussen twee vormen van
geldverstrekken, te weten het lenen tegen overgave van een pand en door het teke-
nen van een schuldbekentenis. Beide vormen kwamen tegelijkertijd voor bij één
en dezelfde bankhouder; het verschil zit vooral in de grootte van de bedragen.
Terwijl de kleine man zijn jas of zijn bed naar de tafelhouder bracht, gaf de koop-
man zijn handelsvoorraden in pand, en ook de bisschop, de hertog en de graaf
zaten weieens in geldnood. Het is bekend dat de bisschoppen van Utrecht hun
kasteel de Horst in Achterberg van tijd tot tijd verpandden. Op 2 november 1295 is
er een oorkonde waarbij Sweder van Voorst zich met anderen borg stelt voor
bisschop Jan van Sierck (1291-1296) ten behoeve van graaf Reinald I van Gelre
voor 1000 mark sterling: Idem er is overeengekomen dat, indien het geschiedt dat
ik en mijn borgen gedurende vier weken in vrijwillige gijzeling hebben gelegen,
dan kan mijn genoemde heer graaf de genoemde penningen tegen kosten die Joden
en Lombarden [ludeorum vel Cauwersinorum] in rekening brengen, verwerven'.
De lommerd is een verbastering van Lombard, een persoon uit Lombardije, een
streek in Noord-Italië. In de twaalfde/dertiende eeuw zwermden vanuit deze regio
kapitaalkrachtige lieden uit over Noordwest-Europa; en zij niet alleen, er waren
ook geldhandelaren, Cahorsins of verbasterd Cauwercijnen genaamd, vernoemd
naar Cahors, een plaats in Zuid-Frankrijk. Zij vulden het gat op dat in de geldhan-
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del was ontstaan doordat het aan joden verboden werd zich in deze contreien op te
houden en zij door de pogroms op de vlucht sloegen richting Oost Europa.
Eeuwenlang waren de joden de bankiers van Europa geweest omdat de kerkvaders
op grond van vele bijbelteksten alle geldhandel afkeurden omdat elke rente woeker
was; de joden kenden dat probleem niet omdat dat voor hen was geregeld in hun
wetboek Deuteronomium 23, en de eerste christenen richtten zich naar de gelijke-
nis van de talenten volgens Mattheüs 25. Het was ook de tijd dat de handel in
opkomst was; kooplieden trokken van plaats tot plaats; en men zocht naar andere,
veiligere manieren om met geld om te gaan dan het met zich mee te nemen op de
lange reizen. Er kwam behoefte aan geld, aan veel meer geld dan voorheen nodig
was; aanzienlijke sommen moesten worden overgemaakt uit de verschillende
bisdommen naar Rome om de kruistochten te bekostigen; later waren daar de
hertogen en graven die hun oorlogen moesten financieren. Het fenomeen wissel
deed opgang en ook de beleningen op obligatie. De kerkelijke verboden verdwe-
nen naar de achtergrond; er ontstond een economie waarin geen ruimte meer was
voor ruilhandel. Tijdens het bestuur van graaf Floris V komen de eerste meldingen
over lombarden in Noord-Nederland2.
Tegenover deze "bankier" was er de houder van de Bank van lening, ook wel tafel-
houder genaamd. Want letterlijk legde degene die om onmiddellijk geld verlegen
was zijn pand op de tafel waarachter de tafelhouder stond, waarna de waarde van
het pand ter plaatse werd bepaald en de leensom werd overhandigd. Eén van de
gangbare benamingen die we terugvinden in de archieven is dan ook houder van
de Tafel van Leeninge.
Maar beide functies waren in de Hollandse steden vóór de 17e eeuw veelal in een
persoon verenigd.

Het werd al snel duidelijk dat Adolp Abrams niet de eerste kredietverschaffer in
Rhenen is geweest.
Op 2 april 1292 is er een oorkonde van de al eerder genoemde bisschop Jan van
Sierck betreffende een geschil inzake de kapel der Apostelen te Utrecht waarin een
Rhenense Lombarde bij naam wordt genoemd: Simon van Rhenen ... Testes huius
sunt: Arnoldus de Ghimneke, miles, lohannes de Suollis et Simon de Rene,
Lumbardi ...•'

Eenjaar later, op 8 april 1293 belooft Adolf, proost en aartsdiaken ten Utrechtsen
Dom, aan de graaf van Holland om vóór 12 november a.s. in diens naam aan de
lombarden te Utrecht, Amersfoort, Rhenen en Oudewater 100 pond Hollands te
betalen: ... Lombardis de Traiecto, de Amersvord, de Renen en de Oudewatere C
libras Hollandensium ...4

Circa 1313 speelt er een familiezaak, een nalatenschap van een echtgenote en
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moeder betreffende, waarin de deken van Sint Pieter, waarschijnlijk Gerardus de
Ummen (van Ommen), arbiter is: ... ende Willaem zijn sone, de lumbarder van
Rhenen ... en aan het slot van het stuk ... Ende Willaem zal al diepande wederghe-
ven tot Amersforde zonder cost tusghen hiir ende Sente Johans misse, ende to
Renen also veir alst Oitberte (=Willaems vader) ane gheit ....•'

De eerste vermelding die we wat Rhenen betreft dan weer tegenkomen dateert van
1612 als Cornelis Vrage octrooi verwerft voor het houden van de Bank van lening.
Maar het is moeilijk voor te stellen dat er tussen 1313 en 1612 in onze stad geen
geldhandel zou zijn geweest terwijl dat overal in de Nederlanden wel het geval
was. In Wageningen bijvoorbeeld wordt in 1567 meister Heyman die Juede voor
de tijd van 8 jaren als pandhuishouder toegelaten. Lang heeft hij van dat voorrecht
niet kunnen genieten want landvoogd Alva, de Uzeren Hertog, herinnert zich na
zijn aantreden het decreet van keizer Karel V van 20 januari 1546 waarin het joden
verboden was zich hier te lande op te houden. Heyman wordt in 1570 gevangen
gezet en de inventaris die in zijn huis wordt aangetroffen, inboedel en panden,
wordt op 16 januari 1570 nauwgezet beschreven6.

Maar Heyman was jood, evenals Adolph Abrams, en lombarden waren Italianen of
Zuid-Fransen én katholiek. Zij hoefden niet voor hun leven te vrezen maar moes-
ten zich alleen te weer stellen tegen de kerk van Rome en haar geestelijken die
uitvoering vroegen van de kerkelijke straffen op het "geld voor geld verkopen".
Burgers moesten beschermd worden tegen woekeraars en voor de kerk was elke
rente nog steeds woeker.
De tafelhouders ontvingen hun octrooi tot het uitoefenen van hun bedrijf, na indie-
ning van een request, van de landsheer; het "houden van joden en lombarden" was
een heerlijk recht. De éénmalige, bij de aanvang verschuldigde recognitie heette
propyn of rantsoen; de jaarlijks terugkerende recognitie heette pensioen. Nu waren
er aan het begin van de 16e eeuw zulke grote, vooral kerkelijke bezwaren tegen
het nemen van interest - die bedroeg in de 15e eeuw 4 déniers per week per Pond
Vlaams a 240 déniers ofwel 86,7% per jaar, maar vermoedelijk nog hoger, en aan
het begin van de 16e eeuw 3 déniers per week ofwel 65% - dat landvoogdes
Margaretha van Savoye (1480-1530, dochter van Maria van Bourgondië) op 9 april
1510 een plakkaat uitvaardigde waarmee alle lopende octrooien kwamen te verval-
len. Alle Banken van lening moesten met onmiddellijke ingang sluiten; de sanctie
was algehele confiscatie van goederen. Men kan zich afvragen of het middel niet
erger was dan de kwaal; in het bijzonder voor de schamele gemeynte was de
lommerd een laatste toevluchtsoord om de moeilijke tijden door te komen, of
populair gezegd: zo kwam Jan Splinter door de winter.
Al eerder, tijdens het korte bewind van Maria (1457-1482), enige dochter van
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Karel de Stoute en na haar vaders dood op 5 januari 1477 hertogin van
Bourgondië, waren de lombarden uit de Noordnederlandse gewesten verjaagd.
Maar deze verbanning hield ook maar één jaar stand.
Daarom werden in de 30-er jaren van de 16e eeuw weer tafels van lening
opgericht met toestemming van Karel V, de eerste op 28 februari 1533 in Delft
door Johan Baptiste Sandron. Keizer Karel V (1500-1558) was een gelovig mens
en een goed katholiek, en hij vroeg daarom voor zichzelf geen propyn en
pensioen. Hij bracht in de door hem verleende octrooien de interest terug tot 2
déniers per week ofwel 43,3% per jaar waarbij hij de lombarden tegemoetkwam
door hen uitgebreide privileges te schenken. Rietema7 beweert dat hij dit compro-
mis met zijn geweten sloot nadat er met steekpenningen was gewerkt: hij had in
1519 grote schulden gemaakt bij het verkrijgen van de keizerlijke titel.
Maar Karel V kon om de regelmatig oplaaiende protesten betreffende handel en
wandel van de geldschieters niet heen. Hij vaardigde op 30 januari 1545 daarom
een ordonnantie uit waarbij het alle tafelhouders, ook hun dienaars en factors,
verboden was, op straffe van verlies van hun octrooi, gedurende den Goddelycken
dienst de kerk te betreden. Als redenen voerde hij aan dat de woekeraars zich niet
ontzagen dagelijks te verkeren en te converseren met zijn onderdanen de burgers;
dat zij, tot ergernis van alle goede lieden, als lieden van eer ter kerke gingen; en
dat alles terwijl zij in het openbaar en naar rechte geëxcommuniceerd waren.
Maar kredietinstellingen waren allang in het leven van alledag en voor de handel
tot een noodzaak geworden, en onmisbaar. In nagenoeg elke stad van enige beteke-
nis was dan ook rond 1550 een Bank van lening gevestigd. En er was een
levendige handel ontstaan in octrooien of aandelen daarin waardoor het voorkwam
dat octrooien van verschillende steden in één hand kwamen; de macht van de
octrooihouder werd zeer groot terwijl het toezicht op de uitoefening ervan door de
stedelijke overheid nagenoeg onmogelijk was geworden.
Karels maatregel was niet voldoende. Er werd tussen 1545 en 1549 tot driemaal
toe een remonstrantie ingediend8. De eerste betrof het 's zondags geopend zijn en
het hebben van een hard geweten en gemoed; de tweede vroeg om een onderzoek
in de boeken in verband met de grote fortuinen die vergaard werden; en de derde
stelde de hoge interesten aan de kaak evenals de slechte behandeling van het
personeel(l).
Op 29 maart 1549 verzendt landvoogdes Maria van Hongarije (1505-1558, zuster
van Karel V) daarom aan alle tafelhouders in de Nederlanden een lettre close9, dit
is een aan een bepaalde groep mensen gerichte brief, met vier vragen. Zij moesten
aan haar opgeven de namen en voornamen van allen die sinds de octrooiverlening
de tafel hadden gehouden en/of compagnon waren geweest danwei dit nog waren;
hun nationaliteit of geboorteplaats; hun aandeel in de tafel; en de ingangsdatum en
looptijd van het octrooi.
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In het oud-archief van Rhenen is helaas niet na te gaan of de lettre close van Maria
ook hier ter plaatse is ontvangen, noch een eventueel antwoord daarop. De cor-
respondentie is pas vanaf 1553 (uitgaande) en 1556 (overige) bewaard gebleven.
Rietema somt 48 tafelhouders op die hebben geantwoord op de lettre close maar
vermeldt helaas niet waar ze werkzaam waren10. Circa 80%-90% van hen was
afkomstig uit Piemonte en genoeg geen van hen komt circa 1580 nog voor terwijl
er in de 17e eeuw weer andere namen genoemd worden. Dan blijkt ook uit de
doop- en trouwinschrij vingen dat, op een enkele uitzondering na, alle Italianen
"de ware gereformeerde religie" beleden.
Naar aanleiding van Maria's rondschrijven worden in een nieuwe ordonnantie
grote verbeteringen ingevoerd voor de pandgevers waaronder een verlaging van de
interest. Want daar was het Karel V en Maria om te doen geweest: bescherming
bieden aan de zwakkeren tegen de vaak exorbitant hoge rentevoeten.

Ruim vijftien jaar later, op 18 mei 1564, vaardigde Philips II een placaat uit
waarin ook de lombarden een opdracht krijgen. Het placaat was gericht tegen
Leeggangers, Vagabunden, Dieve, Roovers, Straatschenders etc. en de lombarden
dienden zich te houden aan de regels aangaande goud en zilver, groot of klein, en
zij mochten geen goederen in pand aanvaarden waarvan zij ook maar vermoedden
dat die gestolen zouden kunnen zijn. Overigens gold deze bepaling ook voor
herbergiers, cabarettiers, taverniers en goudsmeden die zich niet met goederen
mochten laten betalen voor genoten diensten als de verkoper zich niet kon
legitimeren11.

Dan breekt de tijd aan dat de steden het recht krijgen om octrooi te verlenen. Er
was eerder al stedelijke inspraak gekomen; onder andere Utrecht verzoekt in 1549
op een aan hen gevraagd advies inzake een request, om verschoond te mogen blij-
ven van de vestiging van een Bank van lening. Op 17 november 1578 werd bij
resolutie van de Staten van Holland en Zeeland in hun vergadering te Gorinchem
aan Philips II het "heerlijk" recht tot het verlenen van octrooi (=het houden van
lombarden) ontnomen en dit recht aan de steden toegekend. Vele steden grepen
hun kans en herstelden wat Karel V had afgeschaft en vroegen propyn en/of
pensioen aan de bankhouders; de kosten van de Tachtigjarige Oorlog waren erg
hoog en werden over de verschillende gewesten omgeslagen en de
stadsbestuurders zochten naarstig naar wegen om aan geld te komen. In 1598
hadden de meeste steden een tafelhouder maar diverse van hen gingen in 1599
failliet ten gevolge van een landelijke heffing ter leniging van de financiële nood
door de oorlogstoestand12.
En zo had Rhenen haar eigen tafelhouder in 1612, al was de jaarlijkse vergoeding
in vergelijking met andere steden zeer bescheiden. Op 9 maart 1827 overlegde het
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gemeentebestuur van Rhenen tien extracten uit besluiten van 1612 t/m 1621 waar-
uit moest blijken dat de stad in die jaren de Bank van lening verpachtte aan
Cornelis Vrage/Wrage/Verhagen/Veragen/Verhaghen voor de som van 40
ponden/guldens pensioen per jaar13.
Andere steden in de Republiek wilden niet verpachten maar gingen in de loop van
de 17e eeuw de lommerd in eigen beheer exploiteren, waaronder Amsterdam. Daar
werd in 1614 een gemeentelijke Bank van lening gesticht om de particuliere pand-
huishouders te verdringen, of zoals dat heette tot soulagement van de armen ende
weringe van alle andere inbehoorlijke woekerijen14. Zij had de opdracht behoeftige
stadgenoten tegen onderpand van hun vaak schamele bezittingen financiële steun
te verlenen. Boven de ingang van het gebouw werd dan ook een steen aangebracht
met de inscriptie:
"Tot hulp der noodtdruftigen is hier gestelt
De Banck van Leninghe voor een cleyn geit"
Men kan dit verlenen van consumptief krediet door de overheid beschouwen als
een eerste uiting van sociale bewogenheid van een stadsregering; en het mes sneed
daarbij aan twee kanten: enerzijds kwam de gemaakte winst ten goede aan de stad,
anderzijds voorkwam men de soms onjuiste praktijken van sommige
bankhouders15.
Daarnaast had deze Bank een tweede, voor de koopmansstad Amsterdam minstens
zo belangrijk doel. De Bank van lening werd uitgerust met een aanzienlijke
opslagruimte, speciaal ten behoeve van de koopmansgoederen die hier in
onderpand werden gegeven tegen productief krediet; anders lagen deze voorraden
toch maar renteloos16. Maar dit is echter in Rhenen nooit het geval geweest want
Rhenen is geen echte handelsstad met internationale contacten geweest. En ook
verder in het noorden en het oosten van het land bleven de leenbanken veelal in
particuliere handen. Overigens heeft Rhenen ook nooit zo'n bekende Nederlander
in dienst gehad als de Amsterdamse leenbank: in 1658 kreeg Joost van den Vondel
de betrekking van suppoost, de borg die hij moest storten bedroeg fl. 4.000,— en
zijn salaris was fl. 650,— per jaar17; bedragen die in Rhenen ondenkbaar waren.

Cornelis Vrage/Wrage/Verhagen/Veragen/Verhaghen is vanaf 1612 in Rhenen
gebleven en er vermoedelijk overleden en begraven. Er is (nog) niet veel over hem
bekend; in genealogische boeken wordt hij niet vermeld. Hij zou ook in Wijk bij
Duurstede tafelhouder en vendermeester zijn geweest hoewel zijn naam niet voor-
komt in de Wijkse burgerboeken. Zijn weduwe wordt genoemd als eigenaresse van
een graf in de Cunerakerk, dus waren ze niet joods, en de weduwe Vrage krijgt
inkwartiering van personeel van de Winterkoning. Haar naam is teruggevonden
want Cornelis Vrage blijkt gehuwd te zijn geweest met Barbara de Basu. In Wijk
bij Duurstede ligt een dossiertje de Basu18. Hieruit zijn een aantal genealogische
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gegevens te halen waaronder de constatering dat Cornelis vóór november 1658
moet zijn overleden; en hij of zijn vrouw Barbara waren in zeer goede doen.
Dit dossier bevat l velletje waaruit moet blijken dat Francois de Basu zoon en
enige erfgenaam is van David de Basuij die op zijn beurt universele testamentaire
erfgenaam was van Barbara de Basuij, en 3 katernen betreffende
l)provisionele loting en verkaveling verricht door en tussen Jan Aertsen de Vael
als man en voogd van zijn echtgenote Elisabeth Beddis, legataris voor vijfduizend
gulden uit de boedel van wijlen Barbara de Basu aan de ene kant, en Jacob
Boumeister als gemachtigde, volgens aanwijzing van het stadsgerecht van Rhenen
van 9 augustus 1661 tot de voornoemde loting, voor Cornelis en Maria Schenckel,
legatarissen voor zes duizend gulden uit voornoemde boedel aan de andere kant;
en dan volgen er een aantal bladzijden met berekeningen van kapitalen en renten
van schuldenaren aan de boedel van Barbara de Basu waaronder de stad Rhenen,
getekend door Willem Wouterse Roest, voor 1.700.--.-- en 200.—.—, Buddingh
450.—.—, Anthonij de Beer, kasteleijn, 445.—.— met de verschenen rente ad 229.—.-
-, etc.
2)aantekeningen van de stukken van de boedel van Barbara de Basu, waaronder
een verdeling onder de erfgenamen van Cornelis Vragen van diens nalatenschap
ad fl. 5.543.05.08 op 26 september 1660 geauthoriseert, en een kopie van een acte
van 5 november 1658 waarbij David van Mansdale en anderen bekennen voldaan
te zijn van al de hen toekomende legaten en erfenissen door het overlijden (afflijvi-
cheijt) van Cornelis Vrage
3)inventaris van papieren betreffende de boedel van Barbara de Basuij die meege-
nomen zijn door Jan Aertse de Vaell en Francois de Basuij op 10 juli 1684, waar-
onder twee kopieën van het testament van Barbara de Basu dd. 6 juli 1648; een uit
het Spaans in het Neerduits vertaald testament van een Aelbrecht Vragen, toen
wonende te Madrid dd. 7 mei 1610; octrooien, met de kopieën, tot het houden van
de Bank van lening van 1611-1628; vijf langwerpige boekjes, ingenaaid,
betreffende de Bank van lening; verscheidene kwitanties van de jaarlijkse pensioe-
nen door Vrage als tafelhouder alhier betaald; verscheidene processtukken van de
Rhenense schout Warnar van Lennep versus Vrage en van Vrage versus anderen.
In inv.nr. 392, een processtuk tussen Jan Aertsz de Vael en Boudewijn Schenckel
uit 1659-1661 inzake successie (vordering aandeel boedelscheiding), staan nog
wat meer genealogische gegevens: de huisvrouw van David de Basu, wonende in
Rotterdam, is Maria de Lorravilla (of Locravilla); Boudewijn Schinckels en Anna
de Basu zijn echtelieden en ouders van Maria en Cornelis Schinckels; Elisabeth
Beddels is de onmondige dochter van Maijcken de Basu; Barbara de Basu is
Elisabeth's outmoeije19.
In juni 1671 vernietigt de Hoge Raad een uitspraak van de Raad van Holland in
een zaak tussen David de Basuij, en mr Adriaen Kerneis en Francois de Basuij
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De tweepnceszakken uit „n,„,: 297 Stadsrecht Rhenen 1546-18,1, S,reekarchlvanaat Wijk bij

Duurstede. In de ene zak leverde schout Van Lennep ztjn stukken in, in de andere Cornelis Vrage De
zakken zijn inmiddels zo 'n 365 jaar oud. (foto s AJ. de Jong Voonkuizen)
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waarbij het arrest, opgelegd aan David, wordt opgeheven onder zekerstelling dat
David Holland niet zal verlaten. De Raad beboet op dezelfde dag mr Kerneis en
Francois de Basuij met 50 ponden van 40 grooten omdat zij niet het vereiste
respect van kinderen tegenover hun ouders, i.c. David, in acht hebben genomen;
ook de procureurs worden beboet, met 25 ponden ieder20.

Tot 1628 was Cornelis Vrage dus tafelhouder maar daarnaast leende hij ook geld
op kwitantie. Dat blijkt wel uit de papieren van de nalatenschappen van hem en
Barbara. Bovendien ligt er in het archief in Rhenen een papiertje waaruit blijkt dat
hij op 15 april 1629 aan A. Verhuett 100 gulden leent na taeffels Regt waarna hij
op 18 mei 1629 van genoemde Verhuijtt de intrest van vijf weken ofwel 3 gulden 2
stuivers 8 penningen met de hoofdsom terugontvangt21.
In Wijk bij Duurstede bevinden zich twee inventarisstukken waarin de tafelhouder
Cornelis Vrage door schout jhr Warnar (Wernert) van Lennep voor het gerecht
wordt gedaagd wegens woeker (Cornelis Vrage, 1633-1637, woeker)22 en een
uitspraak op het onderwerp economisch onrecht (= overtreding van het reglement
op de Bank van lening: Warnar van Lennep versus Cornelis Vroege(!), tafelhouder,
25 februari 1646)23.

In het eerste inventarisnummer bevindt zich een eigenhandig geschreven
verklaring van ds Johannes Würtzfels24, gedateerd 16 maart 1634, ten gunste van
Cornelis Vrage, luidende dat hij enkele jaren daarvoor voor een niet bij naam
genoemd persoon die zijn pand niet kon lossen bij de tafelhouder gepleit had voor
kwijtschelding van rente en interest. Vrage had geantwoord dat hij daar niet aan
kon beginnen omdat dat anderen in de verleiding zou brengen hetzelfde verzoek te
laten doen. Toen de predikant echter volhield en op de grote armoede wees van de
pandgever die toch zijn kleren niet kon missen, overhandigde Vrage het staangeld
uit eigen zak aan Würtzfels met het verzoek dit zonder te zeggen waar het geld
vandaan kwam, aan de pandgever te geven waarna deze aan Vrage zijn schuld kon
voldoen. Vrage zou toen ook de panden hebben teruggegeven zonder de
hoofdsom terug te vragen. En volgens de verklaring van de predikant had Vrage
zoiets meermalen gedaan.

In het tweede inventarisnummer wordt Vrage ervan beschuldigd dat hij buiten zijn
octrooi om geld heeft uitgeleend op obligatie en zonder pandneming tegen de
rente die bij lombarden gebruikelijk was hetgeen strafbaar is. Het gerecht is op
25 februari 1646 van oordeel dat de eis van de schout ontvankelijk noch
gefundeerd is en spreekt Cornelis Vrage vrij.

Inmiddels is op 26 maart 1634 octrooi verleend voor 10 jaar en is er een
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De "etiketten " op de proceszakken in inv.nr. 291 Stadsgerecht Rhenen 1546-1811, Jhr Wernert van

Lennip, scholtus der Stede Rhenen versus Cornelis Vrage, taeffelhouder binnen Rhenen (foto's AJ. de

Jong, Voorthuizen).
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burgerschapsacte overhandigd aan Adolp Abramss den Joden, lombarde25. De
nieuwe tafelhouder moet jaarlijks als recognitie 70 gulden van 20 stuivers betalen;
de rente is l duit per week van een daalder tot 30 stuivers, ofwel 21,7% en die
rente blijft gehandhaafd al de eeuwen dat de Bank in Rhenen heeft bestaan; hij
moet 4 maal per jaar verkoping houden van de verstane panden; en hij en zijn
familie krijgen sauvegarde/vrijgeleide/bescherming toegezegd door de stad. Adolp
is de eerste in een reeks van tafelhouders van joodse afkomst die doorloopt tot
1829, dus bijna 200 jaar. Hij wordt al in 1610 in Wageningen vermeld; de naam
van zijn echtgenote is niet bekend. Voor ons is hij de stamvader van een tafelhou-
dersfamilie in onze regio: zijn drie zonen worden ook bankhouder: l)Jacob
Adolphs, gehuwd met Sara Magnis, is van 1655-1681 tafelhouder in Gelders
Veenendaal; 2)lsaac Adolphs, is op 28 juli 1668 pachter van de Bank van lening in
Wageningen; hij krijgt als begraafplaats voor hem en zijn geloofsgenoten de
Stadsbleek toegewezen; hij overlijdt in Wageningen in circa 1690; 3)Mozes
Adolfsen, pacht in 1644 de Bank in Rhenen als opvolger van zijn vader.
Isaac Adolphs in Wageningen heeft twee zonen, t.w. l)Simon Isaac die gehuwd is
met Nentjen Salomons; hij failleert in 1694 als bankhouder te Wageningen en
verdwijnt met de noorderzon met achterlating van zijn schulden waarna zijn bezit-
tingen door het stadsbestuur worden verkocht, en 2) Abraham Isaaqs die in 1663
de Bank van lening in Rhenen in octrooi verkrijgt26.

In 1644 wordt Adolp dan als bankhouder opgevolgd door zijn derde zoon Moses
Adolphsen die een octrooi krijgt voor 10 jaar27. Hij wordt op 5 maart 1644
benoemd per l mei 1644 op voorwaarde dat hij de komende jaren tot een jaarlijks
pensioen voor de cameraar zal betalen zeventig gulden per jaar, voor het eerst op
primo Maij 1644, dezelfde recognitie als zijn vader.
Op 4 januari 1654 wordt door het Rhenense stadsbestuur een bewijs van goed
gedrag uitgereikt aan Meijer Bonevanck, jode, waarin verklaard wordt dat hij
ongeveer 4 jaar bij zijn zwager Moses Adolphsen, tafelhouder, heeft gewoond
maar nu elders zijn fortuin wil zoeken. Op 30 januari 1654 krijgt Moses
Adolpssen,yböfe alhier, van de schout, burgemeesters en regeerders van de stad
een bewijs dat hem omtrent 12 jaren octrooi is verleend voor het houden van de
Bank van lening teneinde dat elders te kunnen overleggen28.
De belangrijkheid van de Rhenense Bank van lening kan enigszins worden
bepaald door de hier te betalen jaarlijkse recognitie te vergelijken met die in
andere steden. In Utrecht moest in 1620 bij aanvang lO.OOOgulden worden betaald
(afgeschaft in 1643) en jaarlijks 600 gulden; in Gorinchem in 1622 ó.OOOgulden
en jaarlijks 1.030gulden; in Harlingen in 1650 S.OOOgulden en jaarlijks 700gulden;
in Leiden in 1655 jaarlijks 6. l lOgulden voor de armen29.
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Vóórdat in 1663 Abraham Isaks de derde in de rij is, zijn er in gereformeerd en
bestuurlijk Nederland ruim twintig jaar heftige dicussies gevoerd over de toelaat-
baarheid van de Bank van lening. De aanleiding voor de plotselinge verheviging
van de al jaren sluimerende twist was het verzoek van zekere Justus Kriex, zoon
van de Sneeker tafelhouder en Alexandrine Balbian, en verloofd met Agnes de
Milan, dochter van de Utrechtse tafelhouder en Johanna del Corne, om examen te
mogen doen aan de zojuist in 1636 gestichte Universiteit van Utrecht; hij had
rechten gestudeerd in Franeker en zou in Utrecht de eerste zijn die daar
promoveerde. Dit was tegen het zere been van de hoogleraar aldaar, Gisbertus
Voetius (1588-1676), die grote bezwaren had dat uitgerekend de eerste promoven-
dus aan zijn universiteit uit een familie van lombarden en houders van de Bank
van lening kwam. Hij weigerde daarom Kriex toe te laten en vele anderen gingen
zich met de kwestie bemoeien, getuige de overvloed aan geschriften en pampletten
waarmee in die tijd zo'n strijd werd gevoerd. Maar de promotie en het huwelijk
vonden wel doorgang.
De voorstanders van acceptatie van de Bank van lening voerden aan dat, omdat de
magistraat de rente vaststelde, deze wettelijke interest geoorloofd was en derhalve
niet als woeker mocht worden gezien; wie anders over de zaak dacht blameerde de
magistraat. Voetius bestreed dit door te stellen dat de magistraat de Bank van
lening slechts toeliet om groter kwaad te voorkomen, maar het verlof kon de
zonde niet tot deugd maken; de tafelhouders waren daarom ten opzichte van hun
geweten niet vrijgesproken. De tegenstanders sloegen de voorstanders om de oren
met teksten uit de bijbel waaruit zou blijken dat het nemen van interest niet geoor-
loofd was30. Het was uiteindelijk de klacht van de Leidse tafelhouder Sebastiaen
Koninck dat hem de toegang tot het Avondmaal werd ontzegd die leidde tot de
resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van zaterdag 30 maart
1658: : ... dat het subject van de Banckleeninghe niet en specteert tot de kennisse
ende het oordeel van de Kerckenraden, dassen en Sijnoden, maar tot de
voorsorge van depolitique Regieringe ... en ... geenszins sullen hebben aen te
mercken, als neeringe van onrechtveerdige woecker, maer als middelmatige
handelingen; ..
De rust was daarmee eindelijk neergedaald; de kerk had zich bij het onver-
mijdelijke neergelegd en speelde er later hier en daar zelfs op in: in Zutphen
bijvoorbeeld was in de 18e eeuw vanaf 1721 de diaconie voor éénvierde gedeelte
mede-exploitant van de Bank van lening, en in 1759 werd in Deventer de Bank
gepacht door de predikant te Wijk bij Duurstede, ds Johannes de Vrij31.

Op 17 juli 1663 wordt het octrooi voor het houden van de Bank van lening
verleend aan Abraham Isaks/Ysaacqse/IJsaaxen met ingang van l oktober 1663
voor 12 jaren; het jaarlijks te betalen bedrag is 200 Carolus guldens van 20
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stuivers; de rente bleef op l duit per week; zijn vader Isaaq Adolphe uit
Wageningen stelt zich borg32. Hij volgt in Rhenen zijn oom Moses Adolfsen op
waardoor het bedrijf dus in de familie blijft. Abraham Isaks is de kleinzoon van
Adolph Abrahams, hij is gehuwd met Hilleken Philipsen en is vader van Adolf
Abrahams (zoonlief werd dus naar overgrootvader vernoemd). In 1683 wordt van
deze Adolph gezegd dat hij de zondagsrust verstoort omdat hij des namiddags
tijdens de kerkdienst zijn waren loopt aan te prijzen en daarmee art. 222 van de
stadsordonnantie overtreedt33 Adolph vetrekt in 1696 naar Amersfoort waar hij op
11 mei poorter wordt, zijn beroep is factoor in tabak; hij wordt ook bestuurslid van
de kille in Amersfoort. Maar ook Adolph blijft betrokken bij de geldhandel want
zijn zoon Jonas Adolphs is van 1721-1733 pachter van de bank te Wageningen34.
Abraham heeft moeilijke jaren gekend. Hij was bankhouder in het rampjaar toen
de Fransen ons land binnenvielen en via Nijmegen door Rhenen trokken op weg
naar het westen. Abraham was enerzijds tegenover de pandgevers verantwoordelijk
voor de panden die hij onder zijn beheer had; anderzijds zat in deze panden, in
ieder geval gedeeltelijk, zijn kapitaal. In mei/juni 1672 verzoekt hij daarom de
stadsregering of zij regels willen stellen waarnaar hij zich kan richten met betrek-
king tot de panden35. Die geeft men ook en, hoewel daar niets over bekend is, we
mogen aannemen dat Abraham de panden uit handen van de vijand heeft weten te
redden. Zou hij gevlucht zijn met zijn hele inventaris, maar waarheen dan? Zou
dat in combinatie met zijn familie-tafelhouders uit Wageningen en (Gelders)
Veenendaal zijn geweest? Als hij niet uit handen van de plunderaars had weten te
blijven, zou daar ongetwijfeld iets van zijn overgeleverd. Maar de gevolgen zijn
wel voelbaar, tot in 1675 toe. Op 27 januari 1675 komt Abraham Usaacq met de
stad overeen dat hij korting krijgt op de jaarlijks te betalen pacht van 200 gulden
vanwege de moeilijke jaren, in 1673 85 gulden en in 1674 40 gulden. En aan het
einde van dat jaar, op l november 1675 belooft zijn vader Usaacq namens zijn
zoon Abraham, 126 gulden te betalen36; Abraham zat toen dus in liquiditeits-
problemen.
Aan de andere kant werd het Abraham niet gemakkelijk gemaakt zijn handel uit te
breiden en zijn omzet te verhogen, anders dan tegen extra kosten, in de rekeningen
van ontvangsten en uitgaven van het Nicolaasgilde binnen Rhenen van Nicolaj
1674 tot Nicolaij 1675 wordt vermeld dat Abraham Isackss, terwijl hij geen gilde-
broeder is, waren heeft verkocht en daarvoor beboet wordt; hij is aan het gilde 3.—
.— verschuldigd37.
En als Abraham in september 1683 een poging waagt om lid te worden van het
Nicolaas- of Kramersgilde wordt hij niet toegelaten. Het stadsbestuur vraagt
advies aan het gilde zelf wat te doen met het request van Abraham en die reactie
laat zich raden: men heeft geen behoefte aan concurrentie. Als officiële redenen
worden genoemd dat het gilde een christelijke vereniging is waarin joden geen
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deel kunnen hebben en er wordt gewezen op de reeds hoge inkomsten van
Abraham uit zijn lommerd en zijn slachterij. Na ook nog navraag te hebben
gedaan in Wijk bij Duurstede wijst het stadsbestuur in november 1683 het verzoek
af58.

Abraham woonde zogezegd op stand. Op 27 maart 1690 is er een publieke
verkoop van het huis van Gijsbert van Seventer aan de meestbiedende39. Uit de
beschrijving van het pand blijkt dat Abraham daar al woont en daarom bevreemdt
het niet dat hij inzet op 1.100 gulden waarna hij zijn bod nog eens hoogt met 110
gulden. Hij wordt dan eigenaar voor 1.210 gulden. De beschrijving van zijn
nieuwe eigendom luidt: seckere huijsinge en erve, met den hoff daerachter aen
gelegen staende alhier binnen Rhenen in de lange here straet, daer suijtw. de
voorn, straet; noortw. de stadswall; westw. de wed. van de heer .... en oostw. de
steegh nae de voors. wall.... naest ende allomme gehuijst en gelegen sijn, en suh
tegenwoordigh bij Abraham Ysacqs bewoont wordt.
Abraham Isaks moet vóór 7 oktober 1690 zijn overleden want op die datum
verkrijgt zijn weduwe het octrooi voor zes jaar40. De pachtsom is 150 gulden van
20 stuivers; de interest is l duit per week van 30 stuivers; zij mag voor ieder uit te
schrijven leenbriefje 4 penningen vragen; en ook zij krijgt sauvegarde.
In 1696 geeft Hillighijen te kennen dat het lopende octrooi op l october eindigt.
Zij en haar man hebben de Bank van lening nu al meer dan 34 jaar in pacht gehad
en zij is genegen de bank opnieuw te pachten maar gelet op de vooruitzichten die
hoe langer hoe slechter worden, is het de prijs van 150 gulden niet meer waard. Zij
verzoekt daarom om voortzetting van de pacht maar dan tegen 100 gulden per jaar.
Zij wijst er ook nog op dat het een ieder bekend is dat de pachtsommen van alle
banken in de omgeving met de helft en soms wel met tweederde zijn verlaagd.
In dezelfde schrijven verzoekt Hillighijen om haar gemaal, dat op 20 gulden is
gesteld, tot 14 gulden te verlagen omdat veel joodse reizigers van tijd tot tijd bij
haar onderdak zoeken waarbij zij eventueel bereid is onder ede te verklaren dat zij
voor deze voorbijgangers nooit geld uit Amsterdam (?) heeft genoten maar hen om
Gods wil bij haar laat overnachten.
In 1698 is er de bevestiging dat zij pachtster van de Bank is en dat haar verzoek
om vermindering van het gemaal is toegekend.
In 1694 zal zij geconfronteerd zijn geworden met het faillissement van haar
zwager Simon Isaac in Wageningen die met achterlating van zijn schulden de
benen neemt. In het Wagenings archief duikt een aantal malen de naam Hilleken
Philipsen op, jodinne en weduwe van Abraham Isaac41.
Tot in ieder geval 1703 wordt aan haar pacht berekend voor de Bank van lening.
We weten dat omdat op 29 januari 1704 de gemeente Rhenen beslag laat leggen
op alles wat zich ten huize van de weduwe en de kinderen van Abraham Ysaqs
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bevindt42. De stad heeft al een aantal keren de zonen gevraagd zich borg te stellen
voor wat hun moeder aan de stad schuldig is maar daar geen antwoord op gekre-
gen. Er moet nog voor drie jaar pacht, over 1701, 1702 en 1703, ad 125 gulden
per jaar worden betaald en enige jaren huur voor de loods bij het huis van dominee
Menso. De substituut-schout en Coenraedt Beeck alsmede deurwaarder Jan
Vermeer krijgen opdracht een inventaris op te maken, alles te verzegelen en te
bewaren. Het levert ons een mooie lijst op met een indeling van het huis: een grote
voorkamer, een achterkeuken, een gang, een donkere keuken, een kelder, een grote
keuken, een kleine voorkamer, een grote bovenkamer, een voorhuis, een achter-
zolder en een henk(?). Voorwaar geen geringe behuizing.
De afloop staat niet beschreven.

Zo zag het Rhenen van Hillegien Philipsen, weduwe van Abraham Ysaqs, er vanuit de Betuwe uit in

1700. T.Doesburgh. kopergravure, 260x320cm. (ABR 49).

De algemene malaise in het wereldje van de houders van de Bank van lening is
bekend. De lombarden van de eeuwen daarvoor waren gevestigde lieden
geworden, gerespecteerd en behorend tot de elite van de Republiek. Tegen 1670
waren er geen Italianen meer als bankhouder; sommige families waren uitgestor-
ven, anderen hadden hun rijkdommen vergaard en hun zonen studeerden en
huwden magistraatsdochters, en hun dochters huwden verarmde adel. Zij hadden
zich ontworsteld aan de tegenwerking van de eens zo machtige kerk van Rome
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tegen hun handel en wandel en ook de calvinistische kerkgeleerden hadden hun
nederlaag geleden. Toen Tartarolis uit Leiden in 1653 overleed liet hij een enorm
bezit aan kapitaal en roerend en onroerend goed na aan zijn twee dochters waarvan
de ene was gehuwd met een cavalerie-offïcier in het Staatse leger en de ander met
de raadsheer van de overleden Prins van Oranje43. De familie Kriex leverde juris-
ten en advocaten aan de hoven van Holland, Friesland, Utrecht en Brabant, en
verder medici, domheren en kanunnikken, jonkers en hovelingen44. En zo was het
de andere voormalige lombarden ook vergaan. Wat achtergebleven was waren de
Banken van lening, overgenomen door de stadsregering danwei onder controle van
de lokale bestuurders aan particulieren verpacht, ten behoeve van eigen
stadsinkomsten en als een vroege vorm van sociaal vangnet voor de kleine man.
Eind 17e eeuw was de animo voor het exploiteren van een Bank van lening niet
groot meer. Er was teveel gereglementeerd en het grote geld was in deze branche
niet meer te vinden. In plaats van het verlenen van een octrooi op grond van een
ingediend request, soms mét en soms zonder pensioen ten behoeve van
bijvoorbeeld de stadsarmen, gingen vele steden daarom over tot de openbare
verpachting van het recht tot het houden van de tafel, analoog aan de verpachting
van andere bronnen van stedelijke inkomsten zoals accijnzen op bier en wijn,
tollen en molens. Een verpachting is een tweezijdige overeenkomst, onder het
stellen van een borg, waarbij de condities van tevoren zijn vastgesteld en
openbaar gemaakt of gepubliceerd. Aanvankelijk dienden zich hiervoor gegadig-
den aan uit de autochtone bevolking maar na l a 2 pachttermijnen boden deze niet
meer mee; en dan verschijnen joodse ingezetenen op het toneel. De joden werden
niet aanvaard in de van oorsprong christelijke gilden en konden daardoor niet één
van de gevestigde beroepen uitoefenen. Waar zij hun brood mee konden verdienen
was veelal als straathandelaar en marskramer. En ook in het exploiteren van de
Bank van lening. Maar de winstmarges werden kleiner en kleiner, de interest was
in de 17e eeuw aanzienlijk verlaagd naar l duit per daalder per week (=21,7%) of
l duit per carolusgulden per week (=16 '/4%)4S, de risico's werden te groot, en
ieder die de mogelijkheid had zocht een ander beroep.

Rhenen bleef de eenmaal ingezette koers van octrooiverlening aan particulieren en
later verpachting van de Bank trouw. Na Hilleghijen Philipsen is er op 17 augustus
1733 een verpachting voor 6 jaren ingaande 27 september daaraanvolgende aan
Abraham Abrahamse46. Al in 1720 wordt Abraham Abrahamsen vermeld als eige-
naar en gebruiker van een huis in Pvhenen in wat nu de Herenstraat is en hij wordt
voor huis-en haardstedegeld belast met 12.—.—, en hij zit op goede stand want
naast hem woont schepen Ambergh, ook voor 12.—.—, en daarnaast Smissaert voor
16.-.-47. We mogen daarom wel aannemen dat dit hetzelfde huis zal zijn dat
Abraham Ysaqs in 1690 heeft gekocht.
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Nog eerder, in 1709, duikt er uit de archieven al een Abraham de Joode op in
connectie met de Bank van lening; het is niet zeker of hij een zoon is van
Abraham Isaks en diens vrouw Hilleghijen. Zo ja, dan mogen we aannemen dat hij
te eniger tijd de zaak heeft overgenomen van zijn moeder, en is de bank nog steeds
een familiebedrijf.
Het jaar 1732 is een treurig jaar voor Abraham Abrahamsen hoewel het niet
bekend is of we dan over de vader of over de zoon spreken: er worden in
Wageningen op de joodse begraafplaats 2 kinderen begraven: op 4 april 1732
wordt begraven een kind van Abram Abrams te Rhenen (2.10.—), en 16 dagen
later, op 20 april 1732, het kind van Abram Abrams te Rhenen (2. l O.—)48. In de
rekeningen van het St. Nicolaas- of kramersgilde van 1730/1731 is er een vermel-
ding van Abraham Abrahamse de oude die als burger wordt toegelaten maar op
conditie dat hij niet hoeft te worden uitgenodigd noch met de vertering zal mogen
meedoen maar wel daaraan zal moeten meebetalen; het entreegeld is 8.—.— en dit
is het normale tarief. De rekening over 1739/1740 spreekt over Abraham
Abrahamse de jonge, als nieuwe gildebroer 4.-.— en dit is het normale entreetarief
voor een gildebroederszoon49. Omdat Abraham de bankhouder al op leeftijd is
zullen het wel kinderen van de jonge Abraham zijn geweest.
Dat Rhenen inderdaad het systeem van openbare aanbesteding volgt blijkt uit het
feit dat na afloop van de pachttermijn van zes jaar in 1739 de Bank van lening niet
opnieuw kon worden verpacht ondanks advertenties in de krant, omdat er zich
geen gegadigden van elders hebben gemeld. Vanaf 19 oktober 1739 wordt daarom
Abraham Abrahamsen op zijn verzoek nog voor één jaar de pacht toegestaan.
Maar dit jaar gaat voorbij en een volgend jaar vangt aan. En dan klapt de boel.
Op 15 mei 1741 blijkt Abraham insolvent, hij kan zijn verplichtingen niet
nakomen en er volgt beslaglegging op alle goederen onder zijn beheer en
eigendom. Twee dagen later al, op 17 mei 1741 vindt er een inventarisatie plaats,
ten overstaan van notaris Johan Boon, van alle privé-goederen in het huis van
Abraham en zijn echtgenote Isabella. Per vertrek - de grote voorkamer, de kleine
voorkamer, de binnenkeuken, de vaste bottelarije(?), in de bedstee, de achter-
keuken, in de kachel(I), achter in het slachthuis, op de zolders en op de boven-
kamer - wordt nauwgezet beschreven wat zich er bevindt, met de geschatte
waarde, een totaal van l ISgulden l Sstuivers. Ook de panden van de leenbank
worden geïnventariseerd en deze worden daarna overgebracht naar de grote nieuwe
achterkamer op het stadhuis. De stadsregering besluit om op marktdagen te laten
omroepen dat men zijn pand, zijn eigendom, tegen inlevering van het pandbriefje
kan komen ophalen. Er blijken in 1742 nog enige ongeloste panden op het
stadhuis te zijn en besloten wordt om die te veilen50.
Als in 1751 de zaak eindelijk zijn beslag krijgt, door het gerecht wordt vereffend, -
ook in die jaren moest men in rechtszaken over veel geduld en uithoudings-
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vermogen beschikken - blijkt hoeveel Rhenense ingezetenen zijn getroffen door
het faillissement. Alle concurrente schuldeisers worden bij naam genoemd en uit
hoofde waarvan de claim was ingediend. Na aftrek van de kosten, voor onder
andere de heren gecommitteerden, de substituut-schout, de procureur, de
deurwaarder, de bode, de cameraar (wegens drie jaren en een restant pacht van de
Bank van lening en negen jaar erfpacht uit de Doelen) blijft er 470gulden ^stui-
vers 14 penningen over. Dit bedrag wordt verdeeld onder 30 schuldeisers die onge-
veer 20% van de hoofdsom krijgen uitgekeerd. Er blijkt uit dat Abraham
Abrahamsen naast zijn Bank van lening onder andere handelaar in tabak was: hij
was hen geld schuldig wegens geleverde tabak (25x) en tabaksmanden (lx),
wegens waaggeld en vrachten (lx), wegens hooigras (lx) en winkelwaren (2x).
Voor veel tabaksplanters moet het faillissement van Abraham een grote financiële

Een bekende tekening.
De schuldeisers van Abraham Abrahamsen verzochten de stad in 1741 of de bankhouder kon worden

overgebracht van de gewone gijselkamer, want de kosten daarvan rezen de pan uit, naar 1) één van de
drie nieuwe kamertjes in het zojuist gerenoveerde stadhuis, 2) de konijnekooi, of 3) de bagijnekamer

op de toren. De toren ziet u hier afgebeeld en ook het nieuwe raadhuis. Waar de konijnekooi was, is
nog onbekend. Caspar Philips jr naar J. de Beijer "De markt, het stadhuis en kerk te Rhenen ", 1753
(ABR 207)
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strop zijn geweest. Geen wonder dat men in 1741 zo bevreesd was dat hij de benen
zou nemen dat men hem door het gerecht in gijzeling liet nemen51.

Wat wel bevreemding wekt is dat nog in 1742 aan Abraham Abrahamse, tafelhou-
der, erfpacht wordt verleend voor het gebruik van een hof gelegen tussen de Rijn
en de Westpoort in de gracht die om de muren (vesten) langs het erf van het
Koningshuis loopt, en de vrijliggende doelen tussen de beide rondelen mag hij
voor visserij gebruiken, en dat voor drie gulden per jaar52. En dat wordt hem voor
eenjaar toegestaan, tot Petri 1743 blijkens de voorgaande afrekening. Hoewel, de
erfpachtsom was preferent in het faillissement dus de stad kwam er niet aan tekort.
Er schijnt geen strafrechtszaak te zijn geweest met daaropvolgend een vonnis; in
ieder geval is daarvan niets terug te vinden in de archieven. Van opzettelijke
verduistering is overigens niet gebleken. De zaak van Abraham Abrahamse is
daarom niet te vergelijken met die van Paulus van Arssen, de bankhouder in
Deventer die in 1735 in verband met gepleegde verduisteringen, vervalsing van
balansen, etc. terecht stond voor de Deventer Schepenbank. Het vonnis voor Van
Arssen luidde: op het schavot, onder de galg staande, met de strop om de hals te
worden gegeseld en daarna gebrandmerkt, en op poene van de dood gebannen te
worden uit de stad Deventer en de provincie Overijssell51.
Van Abraham Abrahamsen en/of zijn echtgenote, en ook van Abraham de jonge,
horen we niets meer.

Wat in 1739 niet is gelukt, een nieuwe pachter vinden voor de Bank van lening,
lukt in 1742 weer wel.
Een zekere Jacob Weijl, sijnde van de Joodse Religie en woonachtig te Rotterdam,
verzoekt de Lombert voor 4 jaar te mogen pachten hetwelk hem wordt toegestaan
mits hij iemand vindt die borg voor hem wil staan. En dat lukt hem, want Jan de
Vrijer, gezworen makelaar te Rotterdam, stelt zich borg voor 600 gulden ten over-
staan van notaris Cornelis Andries Cantier voor de periode van een jaar, en dus
wordt Jacob Weijl de pacht gegund54. Om zijn beroep uit te kunnen oefenen moet
hij burger van de stad worden en dat kost hem 15 gulden.
De pacht vangt aan op 22 december 1742, voor 4 jaar waarbij per jaar opzeggen
mogelijk is. De jaarlijkse pacht, te betalen aan de oud-cameraar van de stad, is 50
gulden tot 20 stuivers Hollands het stuk. De rente die Jacob mag vragen bedraagt
nog steeds één duit per week of alle zeven dagen van 30 stuivers - en dat is al
jaren zo. Bovendien mag hij voor het uitschrijven van elk leenbriefje een oortje of
4 penningen in rekening brengen, maar die briefjes of leencedullen dienen wel in
goed nederduits geschreven te zijn om disputen te voorkomen. De meer-opbrengst
van de niet-geloste panden bij openbare verkopingen die vier keer per jaar moeten
worden gehouden, gaat naar de diaconie ten behoeve van de armen.
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In het algemeen lijkt het erop dat de bepalingen in dit octrooi zijn overschreven
van voorgaande octrooien uit 1663 (Abrahm Isaks) en 1690 (Hilleghyen.Philipsen)
want ook dit octrooi eindigt met de toezegging dat bescherming wordt verleend
aan de tafelhouder, zijn vrouw, familie, kassier en dienaars omdat de stad de open-
bare uitoefening van de functie van de leenbank ten dienste van de stad en de
gemeente onderkent en nodig oordeelt55. Dit verlenen van sauvegarde was
overigens al standaard in de tijd van Maria van Hongarije ten tijde van de lettre
close van 1549.
Maar Jacob Weijl houdt het niet lang vol in Rhenen, slechts twee jaar.

Zijn opvolger in 1744 is Godschalk Heijman.
Deze is geboren in Veenendaal vóór 1730 en overlijdt te Rhenen op 17 februari
1784. Godschalk is tweemaal gehuwd geweest; eerst circa 1750 met Belia Gotfried
die vóór 1759 moet zijn overleden en begraven is te Wageningen, en daarna in
circa 1759 met Aaltje Israëls die na 1797 is overleden. Twee van Godschalks
kinderen zijn overleden: op 8 januari 1751 en op 19 augustus 1759. Beide kinde-
ren werden tegen het tarief van 2.10.— te Wageningen begraven56.
Zijn octrooi vangt aan op 22 december 1744 voor 6 jaar57 en hij zal de Bank van
lening onafgebroken hebben gepacht want op 29 mei 1781 is er nog een vermel-
ding van een verpachting aan Godschalk Hijmans voor de tijd van 12 jaren vanaf
22 december 178158. Dan wordt de jaarlijkse pachtsom verhoogd van 40 gulden
(sinds 1744) naar 50 gulden. Alleen, vóór de ingangsdatum van de nieuwe pacht-
termijn verzoekt hij de pacht te laten overschrijven op naam van zijn zoon Michel.
Zou hij ziek zijn geweest of zou hij het werk dat het houden van de Bank met zich
bracht niet meer hebben aangekund? Hij zou de termijn in ieder geval niet hebben
uitgediend want in 1783/1784 overlijdt hij. Dat weten we uit de rekening van het
St. Nicolaasgilde uit dat jaar waarin de ontvangst ad -.18.— wordt vermeld
betreffende het overlijden van Godschalk Hijmans; het tarief is het normale voor
een gestorven gildebroeder59. In 1744 werd hij nog niet toegelaten; hij mag slach-
ten en andere borgerneringen doen mits hij het daarvoor verschuldigde gildegeld
betaalt zonder dat het gilde hem als broeder hoeft te erkennen.
In 1748 en 1749 worden aantekeningen gemaakt betreffende de materiële toestand
van de inwoners van de stad Rhenen en het omliggende platteland in verband met
op te leggen belastingen, een zogenaamde hoofdelijke taxatie; vooral het register
van l mei 1749 is een prachtige lijst met namen en beroepen, in welke klasse men
wordt ingedeeld en voor hoeveel personen men wordt aangeslagen.
Er blijkt uit dat Godschalk gehuwd was met Beeligje Godvliet en een kind had,
genaamd Chrisje. Ze hadden een dienstmeisje, Hester Isaak. Ze werden aangesla-
gen voor 4 personen, voor 16.--.—. In een ander boek in dit inventarisnummer, dat
er uitziet als een voorloper van het voorgaande, wellicht een kladexemplaar, wordt
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vermeld dat Godschalk zich, als winkelier, heeft aangemeld voor de klasse van 4
gulden; en voor 3'/2 personen, vanwege een kind beneden de tien jaren, zou dit
14.—.— bedragen.
Ter vergelijking: Generaal-majoor Smissaert 25 gld; Jan Rabo Metz 10 gld;
Huijbert van den Berg, winkelier, 6 gld; Willem van Usendoorn, tabakker, 2 st. per
week; Willem Adriaen Jorisse, tabakker, 6 gld; Simon Roghair, apotheker, 6 gld;
de weduwe Martinus Beugholt, vroedvrouw, 4 gld.
Abraham Abrahamsen en/of zijn echtgenote komen hier niet in voor. Zijn zij over-
leden of vertrokken uit Rhenen?60

Godschalk Hijmans woonde op goede stand. In de Huis- en haardstedegelden
wordt onder andere vermeld:
1752: Gerrit van Holst, eigenaar; Godschalk Hijmans, gebruiker 7.10.—, het huis
ligt tussen dat van de heer hoofdofficier Van Brienen die wordt aangeslagen voor
11.10.— en 5.—.—, en de weduwe van de heer secretaris Van Deventer ad 10.—.—.
In 1756 is Godschalk Hijmans eigenaar én gebruiker en dat kost hem nog steeds
7.10.— evenals in 1778 als vermeld wordt dat hij eigenaar en gebruiker is van zijn
huis in de Heerestraat (7.10.—), en nu ook van een huis staande tegenover het
eerder genoemde, ad 7'.—.--.
In 1793 is de weduwe Godschalk Hijmans eigenaar en gebruiker van deze twee
huizen aan de Heerestraat61.

Michel Godschalk Heijmans heeft dus in 1781 de Bank van lening overgenomen
van zijn vader. Hij was het 2e kind van Godschalk Heijmans en Aartje Israëls,
werd geboren in Rhenen circa 1760 en overleed er vóór 30 november 1790, na in
1787 met Jannigje Hijmans te zijn gehuwd.
Op zijn vaders verzoek wordt hem het octrooi verleend met ingang van 22 decem-
ber 1781 voor een periode van 12 jaar, tegen 50 gulden a 20 stuivers te betalen aan
de oud-cameraar; de interest is l duit per week62. Vreemd genoeg werd hij niet
meteen als gildebroeder in het St. Nicolaasgilde opgenomen. Hij mocht wel slach-
ten als hij het kramersgeld dan maar betaalde. Pas de rekening 1788/1789 meldt
zijn toelating als gildebroeder; het entreegeld bedroeg 12.—.— en dat was het
normale tarief voor een niet burger van Rhenen. Michel was in die jaren niet de
enige jood die broeder werd: in 1785/1786 worden Isaak Godschalk Heijmans en
Levi Abrams opgenomen, in 1787/1788 Mordega Godschalk Hijmans en in
1791/1792 Abram Levi . Allen betalen het tarief voor buitenstaanders/nieuw
binnengekomen burgers. En de rekening van het St Nicolaasgilde over 1789/1790
meldt: voor het uijtsterven van Michel Heijmans —.18.—6-\

Zijn weduwe, Jannigje Raphaëls Hijmans, verzoekt op 13 september 1790 de
stadsbestuurders of zij de pacht van de Bank van lening mag overnemen en de
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exploitatie mag voortzetten voor 12 jaar tegen een pachtsom van 50 gulden per
jaar op de voorwaarden van het octrooi van 13 mei 1782. De stad ging ermee
accoord64.
Op 18 mei 1793 besluit het stadsbestuur over te gaan tot een openbare inschrijving
voor de verpachting van de Bank met ingang van 22 december 1793, de datum
waarop het lopende contract afloopt65.
Naar aanleiding daarvan krijgen een aantal leden van het bestuur de opdracht om
de rekening en verantwoording over 1792 van de tafelhouderesse te controleren.
En dat kan Jannigje niet omdat er een aantal leenbriefjes zoek blijken te zijn.
Bovendien verklaart zij dat zij van deze verplichting niet op de hoogte was én dat
zoiets als een boekencontrole bij haar weten nog nooit eerder was voorgekomen.
Het is niet bekend of dit te wijten is aan de onervarenheid van Jannigje of aan
laksheid van de stedelijke overheid in voorgaande jaren. In ieder geval belooft ze
beterschap voor de volgende jaren en de stad beboet haar met drie gouden duka-
ten, te betalen aan de diaconie66.
In 1793 blijkt zij eigenaar te zijn van een huis in de Grutterstraat (huis-en haard-
stedegeld 2.10.—), eigenaar en gebruiker van een huis aan de Markt (idem 12.10.—
) en eigenaar van een huisje op de Steilsteeg (ad 1.15.-)67.
En in het jaar daarna huwt op 13 januari 1794 de tafelhouderesse en weduwe van
Michiel Godschalk Hijman met Abraham Joseph van Elburg die toestemming tot
inwoning en het burgerschap verzoekt68. Uit deze aanvraag kunnen we opmaken
dat bij de openbare inschrijving die door de stad in mei 1793 was uitgeschreven
Jannigje als hoogste (of als enige?) inschrijver naar voren was gekomen.

De pachttermijn wordt helemaal uitgediend want op 2 september 1805 besluit de
gemeente tot publieke verpachting op 10 oktober voor 12 jaren ingaande 22-12-
1805, tweemaal aan te kondigen in de Utrechtse en Haarlemse Couranten69. Het
wordt in de daaropvolgende jaren niet helemaal duidelijk wie als de nieuwe pach-
ter uit de bus kwam. Want in 1811 wordt tot driemaal toe Abram Joseph van
Elburg genoemd: op 26 mei 1811 meldt de maire van Rhenen aan de onderprefect
dat in 1810 de pacht van de Bank van lening fl. 231,— bedroeg en dat de kasthou-
der was Abram Joseph van Elburg en dat de lombard jaarlijks wordt verpacht; de
interest is nog steeds l duit per week van 30 stuivers70. Terwijl er op 7 november
1816 en op 8 mei 1817 processen-verbaal voorhanden zijn van openbare verkopin-
gen van verstane panden op verzoek van Izaac Godschalk Hijmans, houder van de
Bank van lening71.
Deze Izaak was geboren in Wijk bij Duurstede in 1757 en zal dezelfde zijn als die
zich in 1785/1786 in het St. Nicolaasgilde inkocht; hij overleed te Rhenen op 18
december 1832 en was gehuwd met Wendeline Josephs van Leeuwen.
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De pacht zal echter niet jaarlijks zijn verpacht zoals even hiervoor werd vermeld
want op 9 october 1817 vindt er een gunning voor de pacht van 12 jaren plaats,
ingaande 22 december 1817 dus exact 12 jaar na 1805, aan Michiel Hijmans van
Elburg en zijn broeder Moses van Elburg, tegen een jaarlijkse pacht van fl. 204,--.
Gerrit Boelhouwer had ingezet met fl. 160,- maar de twee jongens gingen hier
met fl. 44,— overheen. Als borgen traden op vader Abraham Joseph, koopman, en
Jan Reijersen van Schenkhof, broodbakker72.
In deze jaren, de eerste regeringsjaren van koning Willem I, is er veel te doen over
het maatschappelijk verschijnsel van de lommerd. Nu niet uit religieuze, kerkelijke
overwegingen, maar omdat Willem I de Bank van lening ziet als een instelling van
liefdadigheid en een zedelijk lichaam onder toezicht der regering en daarom zo'n
onderneming wil reglementeren en onder controle van de overheid wil brengen.
Nadat er in de voorgaande jaren een groot aantal gegevens moesten worden
verstrekt in steeds nieuwe, en net iets andere vragenlijsten is er het besluit van 31
october 1826. Burgemeester en Wethouders van Rhenen en de Raad richten zich op
9 maart 1827 tot de koning in een brief waarvan de teneur is dat de stad er niets
voor voelt om de Bank van lening in eigen beheer te gaan exploiteren maar wil
voortgaan op de oude voet van verpachting aan particulieren. Zij besluiten hun
brief met de woorden: ... Met bede dat het UwE Majesteit moge behagen om deze
Stad nader te bevestigen en te handhaven bij het Regt. En zij voegen bij hun ant-
woord een groot aantal bijlagen, bestaande uit extracten uit besluiten en verslagen
van de stadsregering, om aan te tonen dat de stad al ruim 200 jaar, vanaf de tijd van
Cornelis Vrage in 1612, het recht heeft de Bank van Lening te verpachten. Op 21
september 1829 verleent Willem I te Brussel zijn goedkeuring aan het reglement
van de Bank van Lening van Rhenen, ontworpen door de Raad en Gedeputeerde
Staten van Utrecht en beoordeeld door de Minister van Binnenlandse Zaken73.

De bank wordt in 1829 verpacht aan R. Buddingh want er is op 6 april 1830 een
verklaring van zijn hand, aan de Raad gericht, dat hij ter voldoening aan artikel 15
van het reglement voor de Stadsbank van lening de panden tegen brandschade
heeft laten verzekeren voor tweeduizend gulden bij de Brandassurantie te Utrecht.
En hij tekent met R. Buddingh, bankhouder74. Volgens het volkstellingsregister
1830 is echter A.J. van Elburg de bankhouder!

In 1847 vindt nog eenmaal een verpachting van de Bank van lening plaats; men
zal toen niet hebben vermoed dat dat de laatste keer zou zijn hoewel alle tekenen
er wel op wezen. De Raad oordeelt, na uitvoerig overleg, eenstemmig dat men
vanwege het wezenlijk belang van het bestaan van een Bank van lening Zijne
majesteits goedkeuring zal verzoeken om, onder verwijzing naar het besluit van 21
september 1829 waarbij het reglement werd goedgekeurd, de Bank opnieuw te
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mogen verpachten, weer voor een periode van zes jaar met ingang van 22 de-
cember 184775.
Men vindt een liefhebster, Willemina Maria Brinkman, die de pacht neemt voor fl.
6,-- per jaar, een schijntje van wat voorheen werd betaald. In 1848/1850 was
Willemina ongehuwd en woonde Markt 196, na 1850 omgenummerd naar 187,
kadastraal bekend onder nr F 219. Het was het huis tegen De Waag aan en zij
woonde hier in bij Claudius Gerhardus Johannes Wolters, boekverkoper en boek-
binder. Zij was in 1830 als 14-jarige uit Doorn binnengekomen als inwonende
leerlinge bij Henricus Englert, schoolmeester, Op het Lage Kerkhof nr 126. Er
waren nog drie leerlingen bij hem in de kost, uit Barneveld, Amerongen en Delft,
alsmede een tweede onderwijzer. Bij de volkstelling van 1840, zij was toen inmid-
dels 23, woonde Willemina daar nog steeds, een beroep wordt dan niet vermeld.
Wanneer de omslag was van de hoogte van de pacht van fl. 204,- uit 1817 naar fl.
6,— in 1847 is niet bekend. In de jaarlijkse beredeneerde verslagen van de
gemeente Rhenen 1821-1851 wordt alleen in 1851 melding gemaakt van een aan
een particulier verpachte Bank van lening voor een jaarlijkse pachtsom van fl. 6,~76.

Het grote gebouw op de achtergrond, bijna in het midden, is de school. Meteen links daarvan, rechts

van de rechterboom, is de bovenmeesterswoning Op het Lage Kerkhof 126, waar Willemina Maria
Brinkman dus gewoond heeft. (ABR 430)
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Op basis van een inventarisatie per 31 december 1848 beantwoordden B&W van
Rhenen een uitgebreide vragenlijst van de provincie Utrecht betreffende de dienst
van 184877. Er blijkt het volgende uit:
-de bevolking telt, inclusief de buurtschappen Eist en Achterberg, 3.468 zielen
-twee personen houden zich bezig met de Bank van lening, te weten de pachtster
en de taxateur ter waardering van de aangeboden panden
-er zijn géén inbrengers en daarom bestaat er geen reglement
-de inventarisatie geeft aan:

Panden t/m fl. 10,- > fl. 10,- > fl. 50,- tl 100,-
t/m fl. 50,- t/m fl. 99,- en meer

16% 16% 16% 10%
aantal aantal aantal aantal

beleend/vernieuwd 2.964 8 l
gelost 1.727 6 l
verkocht 58 2
ongelost/aanwezig 1.179

-de geloste panden kunnen worden onderverdeeld in:
gelost binnen de week 30
gelost binnen de maand 124
gelost binnen drie maanden 316
gelost binnen zes maanden 620
gelost na zes maanden 644

totaal 1.734

-de pachteresse verklaart dat zij aan rente van geloste, vernieuwde en verkochte
panden in 1848 heeft ontvangen fl. 297,80 waarbij zij liet aantekenen dat zij op het
pand van fl. 100,— nog niets had ontvangen, dat wil zeggen dat de renteopbrengst
bestond uit de 16% omdat alle andere panden een waarde hadden van minder dan
fl. 100,-.
-jaarlijks worden er, ten overstaan van burgemeester en secretaris van de stad, twee
verkopingen gehouden.
Uit deze enquête blijkt wel uit dat het houden van de Bank van lening geen vetpot
was. Willemina Maria Brinkman houdt het in 1853 dan ook voor gezien.

In het jaarlijks uitvoerig en beredeneerd verslag van de toestand der gemeente
Rhenen over de jaren 1852-185478 lezen we in 1853 dat de Bank van lening heeft
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opgehouden te bestaan omdat zich bij de plaats gehad hebbende veiling voor de
nieuwe pachttermijn vanaf 22 december 1853 geen gegadigden hebben gemeld. En
aangezien de Raad van mening was dat de kosten van administratie bij exploitatie
in eigen beheer niet in verhouding staan tot het mogelijke nut van instandhouding
van de bank voor de ingezetenen besloot men de bank op te heffen. Gedeputeerde
Staten van Utrecht zijn gekant tegen de opheffing79. Zij wijzen op de duurte der
levensbehoeften en op het aantal panden in 1852 (2.140) met het totaal aan bele-
ning van fl. 2.280,--. Als het zo zou zijn dat er zich geen gegadigden hebben
aangemeld omdat het slechts was toegestaan de pacht voor één jaar uit te zetten
dan willen zij hun invloed aanwenden bij de minister om een langere termijn toe
te staan.
Maar de gemeente houdt voet bij stuk. Men heeft zelf reeds een langere termijn
overwogen maar daar geen voordeel in gezien omdat niemand ook maar enige
inlichting heeft gevraagd, ook niet naar de termijn. De ondervinding heeft geleerd
dat zich bij vroegere verpachtingen nooit enige concurrentie heeft voorgedaan en
dat slechts onderhands tot verpachting kon worden overgegaan en wel tegen het
geringe bedrag van fl. 6,~ per jaar. De huidige tafelhoudster heeft aangegeven dat
pacht geen genoegzame voordelen meer biedt met betrekking tot het aanzienlijke
kapitaal dat nodig is en de vele werkzaamheden die daarmee verband houden. De
gemeente houdt dus vast aan het besluit tot opheffing.
De provincie komt echter in 1856 terug op de kwestie als zij de gemeente vraagt
welke nadelige gevolgen de opheffing van de bank heeft gehad. De gemeente
antwoordt dat er generlei klachten zijn binnengekomen en dat er dus ook geen
nadelige gevolgen bekend zijn80.
Maar de gemeente is met dit antwoord niet van de hogere overheid af. Een maand
later komt er weer een brief van de provincie, nu met het verzoek van de minister
van Binnenlandse Zaken om een nauwgezet onderzoek te doen naar de gevolgen
van de opheffing van de vroeger bestaan hebbende Bank van lening, en met name
of het belenen van panden door de ingezetenen na de opheffing van de Bank heeft
opgehouden of dat dat nu elders geschiedt, en in welke opzichten de belangen van
de ingezetenen zijn gebaat of geschaad.
Ook nu antwoordt de gemeente dat er geen klachten bekend zijn en zij leiden
daaruit af dat de belangen van de inwoners niet zijn geschaad. Het is ook niet
bekend of het belenen van panden nu op een andere manier gebeurt.
Overigens zal deze vraag ook aan andere steden in Nederland zijn gesteld waar
banken van lening opgehouden hadden te bestaan. Landelijk was er grote belang-
stelling voor het probleem van de particuliere pandjeshuizen, lommerds of Banken
van lening. Al sinds het besluit van koning Willem I uit 1826 trachtte men tot een
wettelijke regeling te komen maar de inzichten verschilden teveel. Op 18 septem-
ber 1855 werd een ontwerp van wet aan de Tweede Kamer aangeboden. Maar
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omdat de Kamer zich fel verzette tegen het artikel waarin het particulieren, hoewel
onder strikte voorwaarden, werd toegestaan een Bank van lening op te richten,
nam de minister de wet terug (en men had nog wel de Belgische wet uit 1848 als
voorbeeld genomen!). Ook in 1867 en 1869 werden pogingen ondernomen maar
door het aftreden van de regering strandden ook dezen. Daarom kon Zegers
Veeckens in 1898 schrijven: Zoo bleef dus de toestand hangende en onderworpen
aan het KB van 182681. Het aantal Banken van lening liep inmiddels drastisch
terug. In 1830 waren er nog 80 particuliere Banken; in 1846 67; in 1853 waren er
in totaal nog 97 leenbanken waarvan 64 particuliere; in 1865 78 resp. 44; in 1898
28 resp. 10. Pas in 1910 kwam de Pandhuiswet tot stand die als standpunt had dat
banken van lening slechts door de overheid kunnen worden geëxploiteerd. Sinds
1942 bestaan particuliere banken niet meer.

Maar de provincie had wel een punt toen zij kanttekeningen plaatste bij het besluit
van Rhenen om de Bank maar op te heffen.
In de eerder genoemde verslagen van de toestand van Rhenen 1852-1854 lezen we
dat op een bevolking van 3.604 zielen in 1852 er 572 (exclusief Eist) bedeelden
waren; in 1853 waren de cijfers 3.652 en 575; en in 1854 3.729 resp. 735, maar
hierin zijn 152 bedeelden uit Eist inbegrepen. En als daartegenover de aantallen
panden worden gezet moet in vele gezinnen de nood hoog zijn geweest.
Als redenen voor de slechte economische toestand in Rhenen worden de minder
gunstige resultaten van de tabaksteelt en de landbouw, die de voornaamste
bestaansmiddelen zijn, aangehaald evenals de duurte van de levensmiddelen. Ook
de gemeente vindt de ontwikkeling van de toestand vrij zorgelijk, gelet op de
verhouding van het aantal bedeelden op de totale bevolking, in 1854 l op 5, maar
de toename in dat jaar is te verklaren doordat twee instellingen van weldadigheid
in Eist in vroeger jaren geen opgave deden. Als derde oorzaak wordt in 1854
genoemd het ontbreken van het vinden van arbeid waardoor de daglonen niet
stijgen.

De staten betreffende de financiële overzichten van de Bank van lening over de
jaren 1851-185382, jaarlijks in maart van ieder jaar door de bankhoudster
opgemaakt, laten gespecificeerd zien hoe de ontwikkeling in de bedrijfsvoering is.
En dan is te begrijpen waarom Willemina Maria Brinkman geen belangstelling
heeft voor voortzetting van de pacht; en ook waarom er zich geen gegadigden als
opvolger aanbieden, ondanks de zeer geringe pachtsom.

Op 22 december 1853 wordt er een proces-verbaal, van 24 bladzijden en getekend
door H. Menso, burgemeester, opgemaakt van de overname van de beleende
panden door het gemeentebestuur83. Op die dag zijn 's morgens om negen uur de
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In 1848/1850 woonde Willemina Maria Brinkman in bij C. G. J. Wolters, boekverkoper en boekbinder,

aan de Markt 196, het is het huis tegen De Waag aan. Hier hield zij de Bank van lening en werden de

op 22 december 1853 aanwezige panden geïnventariseerd en door het gemeentebestuur overgenomen.

De foto is genomen door E.Stark vlak na de brand in 1897; er is nog geen dak op de kerk.

(coll. H.P.Deys)
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burgemeester en de wethouders, bijgestaan door de gemeentesecretaris, naar het
woonhuis van Willemina Maria Brinkman gewandeld om daar de panden, die nog
onafgelost in de Bank van leening aanwezig waren over te nemen. De panden
werden gecontroleerd met de daaraan gehechte leenbriefjes en de volgende staat
werd opgemaakt:

per maand aantal kapitaal interest
september 1852 3 3,- 0,70
oktober 1852 6 6,50 1,36
november 1852 121 141,45 26,42
december 1852 12 7,80 1,40
januari 1853 13 18,10 2,98
februari 1853 9 7,20 1,12V2

maart 1853 23 24,95 3,51
april 1853 35 53,25 6,64
mei 1853 132 222,55 24,50'/2

juni 1853 40 64,65 6,25
juli 1853 17 22,30 l,88'/2

augustus 1853 22 65,15 4,48
september 1853 24 46,10 2,57'/2

october!853 55 113,20 4,77
november 1853 192 244,90 6,84V2

december 1853 104 73,75 0,78

fl. 1.114,85 fl. 96,22'/2

Het gemiddeld beleende bedrag per pand bedroeg fl. 1,38. En dit gemiddelde is
nog geflatteerd want als de enkele panden van boven de fl. 10,- buiten beschou-
wing gelaten worden komt het veel lager uit, namelijk fl. 1,14.

In april 1853 was er l belening van een slot met koralen, vijf ringen en een
speld=fl. 15,—; in mei 1853 l van een horloge=fl. 90,—; in augustus 1853 2 van
een horloge, een ketting, oorhangers en een ring=fl. 15,—, en vijf stuks zilver=fl.
20,00; in october 1853 l van zes stel zilveren lepels en vorken=fl. 40,—; in novem-
ber 1853 l van 2 gouden horloges=ieder fl. 20,—, een slot met koralen, een knipje
en vijf stuks (?).

Er is uiteraard een specificatie bewaard gebleven van de aard van de panden.
Beleende goederen waren o.a. buis, broek,jak, boezelaar, oorbelletjes,
omslagdoek, horloge, zilveren beugel, knipje, merinosse rok, slot met koralen, lap
ruw katoen, molton deken, spiegeltje, haardketting, vier schilderijen (voor fl. 2,—),
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lapje Orleans, een paar defecte oorhangers, kandelaar, duffelse jas, bedkussen,
snuifdoos, broekgespen, schaar en pinklid, boek (fl. 0,30), ketel, bijbel (fl. 0,35),
koperen koffiekan, mantels, vuurmandskleed, manchester broek, paraplue, bril met
veeren, lakens, naaldenkoker en pinklid, lap bomzijde, lap Nanking, schoorsteen-
val.

Nu de overname is geregeld verklaren B&W de bankhouderesse te vrijwaren voor
alle aanmaningen ter oplevering van de niet afgeloste panden, terwijl de bank-
houderesse verklaart te hebben ontvangen uit handen van B&W een som van
achthonderd gulden als voorschot op de definitieve afrekening.
De gemeente houdt het restant ad fl. 411,07'/2 voorlopig nog achter als zekerheid
voor een eventuele mindere opbrengst bij aflossing of verkoop van de panden.
Er werden nog een paar andere bepalingen genoemd in het proces-verbaal, zoals:
.de minder- resp. meer-opbrengst bij de verkoop van de panden komt ten laste
resp. ten goede aan de bankhouderesse
.de bankhouderesse krijgt over de voorlopig achtergehouden fl. 411,07'/2 een
interest uitbetaald van 5% 's jaars
.de 800,- voorschot aan de bankhouderesse wordt betaald uit de bijzondere fond-
sen van burgemeester Menso (300,--), wethouder Sandbrink (250,-) en wethouder
Ramondt (250,—); op deze voorschotten wordt een interest uitgekeerd van 4% 's
jaars; en de betaling van deze interesten komt uit de opbrengst van de interest op
de panden, en bij ontoereikendheid daarvan uit de gemeentekas

Na controle bleek de telling van het proces verbaal niet te kloppen; er zat een
verschil in van fl. 0,84, het totaal moet zijn fl. l.211,91'/2.
De stadsbode Gerardus de Vrind werd belast met de aflossing van de panden. Hij
betaalde op 31 mei 1854 aan burgemeester Hendrik Menso het voorschot van fl.
300,— terug; de burgemeester verlangde geen interest. Aan wethouder Jacobus
Gerardus Sandbrink betaalde hij, eveneens op 31 mei 1854, fl. 254,41 (=incl. de
interest), en aan wethouder Johannes Ramondt op l november 1854 fl. 258,55

Op 22 mei 1855 vindt de finale liquidatie plaats, en de stadsbode wordt décharge
verleend.
Staande de vergadering komt Willemina Maria Brinkman binnen waarna de eind-
afrekening gesloten wordt84. Omdat zij al op 30 januari 1854 naar Amsterdam was
vertrokken zal ze voor de gelegenheid een dagje naar Rhenen zijn teruggekeerd.
De inmiddels voormalige en laatste pachtster van de Rhenense Bank van lening
ontvangt behalve de 411,91V2 aan interest fl. 29.17V2, totaal dus fl. 441,09; maar
aan kosten gaat daar af: meer- (fl. 27,97) en minder- opbrengst (fl. 55,61 V2);
kosten voor de afslager 1,50; kosten voor de omroeper voor de bekendmakingen
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0,90; portikosten 1,60; en keuringskosten van de gouden en zilveren werken door
de Kamer van Waarborg voor de Keuring 9,44'/2, zodat zij per saldo precies
fl. 400,— ontvangt en daarvoor ook tekent.
En de gemeente houdt er per saldo fl. 31,53'/2 aan over, zijnde de interest op de
panden tot de dag der verkoping.
Een instelling die vanaf de late Middeleeuwen, tegen alle protesten van kerkelijke
zijde in, langzaam maar zeker was geaccepteerd als maatschappelijk nuttig en
noodzakelijk en onder overheidscontrole was gebracht, was daarmee in de negen-
tiende eeuw door diezelfde overheid netjes en goed gedocumenteerd beëindigd.

Een sfeerplaatje uit het midden van de 19e eeuw, de tijd dat Willemina Maria Brinkman de Bank van

lening hield. Zou ie in mei 1855 vanuit Amsterdam met deze postkoets Rhenen zijn binnengereden om

met de gemeente Rhenen de definitieve afrekening op te stellen?

De Westpoort, door Elias Stark, 189} (ABR 35)
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Plattegrond van Rhenen in vogelvlucht, circa 1600.

In dit stadje woonde Cornelis Vrage en hield daar de Bank van lening tot circa 1628. (ABR 7)
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Rhenense geslachten - De familie de Jong, Deel II

Dr. A. J. de Jong

Deel II - De Jong afkomstig uit IJsselstein

Inleiding

In het januarinummer van Oud Rhenen werd melding gemaakt van twee Rhenense
families De Jong, waar de meeste De Jong's, die te Rhenen en naaste omgeving
voorkomen veelal toe behoren. In Deel I werd de familie afkomstig uit Breukelen
behandeld; dit is een vrij kleine familie, waartoe onder andere H.A. de Jong, eige-
naar van de 'Wasserij/Stomerij De Jong' te Rhenen behoort.

De andere familie De Jong, die nu in Deel II behandeld wordt heeft een veel
grotere omvang. Deze familie vestigde zich in 1788 te Rhenen en zou daarna
explosief groeien. Het is uiteindelijk een echte 'Rhenense' familie geworden.
Tot deze familie behoort DAVID WILHELMUS DE JONG (beter bekend als DOF
DE JONG) in Rhenen een zeer bekende persoonlijkheid, die veel voor de sport en
het verenigingsleven ter plaatse heeft gedaan. Voorts behoort tot deze familie
bakker KAREL DE JONG, die heden een zaak bovenaan de Molenstraat heeft;
deze stamt uit een bakkersfamilie met aanvankelijk een bakkerij op Nieuwe
Veenendaalseweg 22.
In het bijzonder willen we Dof de Jong nader voor het voetlicht brengen, mede
tegen de achtergrond van het feit, dat de gymnastiekvereniging 'Wilskracht' dit

Karel de Jong, gek

Rhenen 19.3.189! en

Alida Johanna

Catharina Snijders,

geb. Wageningen ca.

1889
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In het midden Karel de Jong, geb. Rhenen 19.3.1891, caféhouder te Eist

jaar 60 jaar bestaat. Veel van onderstaande informatie kon worden verkregen door
middel van een interview dat W.H. Strous en A.J. de Jong met hem hadden op 22
mei 2001.

DAVID WILHELMUS DE JONG werd
18.7.1918 geboren als zoon van KAREL
DE JONG en ALIDA JOHANNA
CATHARINA SNIJDERS; hij trouwde
21.6.1939 met JENNEKE (JENNY) DE
JONG, geboren Rhenen 29.3.1920 als
dochter van GERRIT DE JONG en
WILLEMIJNTJE VAN KREEL. De
ouders van Jenny de Jong hadden een
pension aan de Bantuinweg met de naam
'Pension Huize Jenneke'.

JENNEKE DE JONG was ooit begonnen
met een mode- en hoedenzaak 'Maison
Jenny', aanvankelijk aan de Bantuinweg
en later op de Frederik van de Paltshof.
Zij overleed op haar 25e huwelijksdag
op 21.6.1964, waarna de winkel nog een
tijd lang door Dof de Jong, zijn dochter
en twee meisjes werd voortgezet. Er is
nog een foto bewaard gebleven van de

David (Dof) Wilhelmus de Jong,

18.7.1918 en Jenneke (Jenny) dt

Rhenen 29.3.1920

geb. Rhenen

• Jong, geb.
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Pension 'Huize Jenneke 'aan de Bantuinweg

Olympisch kampioene Fanny Blankers Koen past

een hoedje bij 'Maison Jenny': in de spiegel zien

we ook Jenny de Jong

winkel, die net na de oorlog in verband
met de bevrijding feestelijk versierd
werd.
In 1950 bracht meervoudig olympisch
kampioene Fanny Blankers Koen een
bezoek aan Rhenen; naast Ouwehand's
Dierenpark bracht zij ook een bezoek aan
'Maison Jenny' om in de winkel een
hoedje te passen, dat gemaakt was door
Jenny de Jong. Bij die gelegenheid werd
er ook foto gemaakt in de winkel,
waarop via de spiegel zowel Fanny
Blankers Koen als Jenny de Jong te zien
zijn.
Circa drie jaar geleden werd het huis
(voormalig Maison Jenny) verkocht aan
Reisbureau Bos. Dof de Jong zélf kon
daarbij boven deze nieuwe zaak blijven
wonen.

Ter gelegenheid van de Bevrijding in

'Maison Jenny 'feestelijk versierd

1945 is
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Dof de Jong trad in 1939 in militaire
dienst als Rode Kruis soldaat, en was
gelegerd in de kazerne aan de
Sarphatistraat in Amsterdam. Niet lang
daarna brak de oorlog uit en moest hij
mee met een hospitaal schip om gewon-
den te halen in de Peel. Dit schip liep 11
mei 1940 op een mijn in de buurt van
Sliedrecht (Werkendam), waarbij een
aantal hospitaalsoldaten om het leven
kwam door verdrinking.
Dof zelf overleefde gelukkig het onge-
luk. Te Sliedrecht staat nog een
monument op het kerkhof met als
opschrift: "Die op 11 mei 1940 als
groepscommandant en helpers in dienst
van het Nederlandse Rode Kruis de
dood vonden op de Merwede bij
Werkendam".

David (Dof) Wilhelmus de Jong, geb. Rhenen

18.7.1918 als Rode Kruis soldaat in 1939

Dof de Jong zou later intensief betrokken raken bij de activiteiten van het
Nederlandse Rode Kruis. In die hoedanigheid hielp hij ook mee met de
lijkenploeg waarbij stoffelijke overschotten werden geborgen van geallieerde mili-

De Rode Kruis ploeg van Rhenen op de Militaire Begraafplaats op de Grebbeberg. Vooraan, derde van

links. Dof de Jong
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MS Oranje omgebouwd tot Rode Kruis schip op weg naar N. O. Indië

tairen die bij de bevrijdingsgevechten om het leven waren gekomen en onder
andere uit de Rijn gehaald werden.
Vlak na de oorlog vertrok hij met het schip MS 'Oranje' naar N.O. Indië om
Nederlanders waaronder veel nonnen en gewonden op te halen. Velen hadden een
slechte tijd gehad in het Jappenkamp. Het schip vertrok uit Southampton waar het
in enkele weken als hospitaalschip was klaargemaakt.
Er zijn vele foto's ook uit latere tijd bewaard gebleven van de Rhenense afdeling
van het Rode Kruis op oefening en bij wedstrijden.
Dof was later intensief betrokken bij het sportgebeuren in Rhenen. Hier willen we
toch zeker bij stilstaan vanwege het feit dat de sportvereniging Wilskracht in 2001
haar 60-jarig bestaan viert.
Deze vereniging was dus in de oorlog in 1941 opgericht zonder daarvoor officieel
toestemming te vragen aan de Duitsers. Er werd lesgegeven (ook in de oorlog bij
verduistering) in het gymnastieklokaal bij de Muloschool aan de Wilhelminastraat.
Dof de Jong is naast sportleraar in Doorn en Andelst 45 jaar trainer van
Wilskracht geweest. Naast trainer was hij ook bestuurslid van de vereniging. In de
vijftiger jaren was hij ook 10 jaar verbonden aan het CIOS te Overveen bij
Bloemendaal.
Als er iets te vieren was te Rhenen trad Wilskracht steevast aan, zoals bij de
opening van de nieuwe verkeersbrug over de Rijn in 1957, die van een nieuwe
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VEENE

Feestelijke opening van de nieuwe verkeersbrug over de Rijn in 1957 met vertegenwoordigers uit

Rhenen en de Betuwe aangetreden. Vijfde van links is Dof de Jong met trainingspak (oranje) van de

schaats kernploeg

spoorlijn Rhenen-Utrecht of een bezoek van koningin Juliana aan Rhenen. Ook
van dit soort gelegenheden zijn nog veel foto's bewaard gebleven.

Dof de Jong was op en top een sportman.
Zo won hij in de vijftiger jaren de hard-
loopwedstrijd 'De Ronde van Rhenen',
een wedstrijd over 5 km, die startte bij
het Veerhuis.
Voorts was hij 15 jaar badmeester onder
andere bij het Rijnbad te Amerongen; dit
was een zwembad in de Rijn. Als
badmeester assisteerde hij ook wel Ton
van Dijk en Sjoerd de Vries, de
badmeesters van het zwembad van
Ouwehand's Dierenpark. Dof de Jong in actie tijdens de 'Ronde van

Rhenen 'in de vijftiger jaren, die hij zou gaan
Turnen, atletiek en zwemmen dus, maar
daar bleef het niet bij. Zo was hij ook
trainer bij de schaatskernploeg, waarbij hij schaatsers uit de regio Midden
Nederland trainde waaronder Piet Kieviet (uit Veenendaal), Ab van Manen, Dick
van Zanten en Peter Wolters (uit Rhenen) en Henk Lammers (uit Wageningen).
Ook was hij lang voorzitter van de Rhenense IJsclub.
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Wilskracht-jeugd met op de voorgrond Jenny en Dof de Jong

Koningin Juliana op bezoek in Rhenen; Wilskracht met Dof de Jong staat aangetreden
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Dof de Jong ah hadmeester van het Rijnbad in Amerongen

Daarnaast was hij nog eens door de zaak 'Maison Jenny' nauw betrokken bij de
Rhenensè Middenstands Centrale (RMC), waar hij tevens bestuurslid was en de
nodige tijd stopte in de organisatie van acties rond Sinterklaastijd en de erbij
horende feestverlichting van Rhenen. Voorts bestuurslid van het VVV, al met al
bijna te veel om op te noemen; het is dan ook niet verwonderlijk dat hij later voor
al deze inspanningen een koninklijke onderscheiding (R.O.N.) zou krijgen.

Hieronder volgt de genealogie van deze familie De Jong, waartoe zowel genoemde
sportleraar David Wilhelmus de Jong als bakker Karel de Jong behoren.

DE JONG - IJsselsteinse tak

DAVID DE JONG, 'soldaet in de Compagnie van den Capitein Makeleyn en
Guarnisoen houdende in Tienhoven', o.tr./ tr. Amëide 14.1 1.1748/1.12.1748
MARIA (MAAGJE, MAIJGIE) VAN LEEN, woonachtig te IJsselstein, ged.
IJsselstein 26.12.1728, d. v. ARIE PHILIPSE VAN LEEN en BEATRIX
ARENTZE DE JONG.
Kinderen ged. te IJsselstein (mogelijk was er al eerder een zoon elders geboren,
genoemd naar de vader van de man):
ADRIANUS DE JONG, ged. 26.1.1752, volgt Ha.
THOMAS DE JONG, ged. 26.5.1754
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DIRK DE JONG, ged. 21.1.1756
CHRISTINA DE JONG, ged. 7.6.1758
BEATRIX DE JONG, ged. 12.10.1760
BEATRIX DE JONG, ged. 7.2.1762
KAREL (CAREL) DE JONG, ged.26.2.1764, volgt Ilb.
MARIA DE JONG, ged. 30.11.1766
JOHANNA DE JONG, ged. 28.5.1769

Ha. ADRIANUS DE JONG(H), geb. Benschop, ged. IJsselstein 26.1.1752,
woonde te Jaarsveld, tr. IJsselstein 17.4.1774 ELISABETH DE JONG(H), geb. en
wonende te IJsselstein. Kinderen ged. te IJsselstein:
ALETTA DE JONG, ged. 30.6.1775
MARIA DE JONG,ged. 13.7.1777
BEATRIX DE JONG, ged. 24.4.1779
DAVID DE JONG, ged. 29.7.1781
THOMAS DE JONG, ged. 16.11.1785
DIRK DE JONG, ged. 29.11.1786

Ilb. CAREL DE JONG, ged. IJsselstein 26.2.1764, overl. Rhenen 5.1.1845,
tabaksplanter, woonde te Nijmegen, o.tr./tr. Rhenen 14.2.1788/10.3.1788
MAATJE VAN DE WAAL, ged. Rhenen 7.2.1762, overl. Rhenen 10.1.1833, d.v.
GERRIT VAN DE WAAL en CORNELIA VAN SETTEN, die tr. te Rhenen
23.11.1760. Kinderen ged. te Rhenen:
DAVID DE JONG, ged.12.10.1788, ongehuwd, overl. Rhenen 4.7.1849
CORNELIA WILLEMINA DE JONG, ged. 29.1.1792, overl. Rhenen 26.9.1864,
tr. CHRISTIAAN KEIJMAN, tolgaarder.
MARIA DE JONG, ged. 19.10.1794, overl. Rhenen 18.8.1868,tr. Rhenen
29.12.1824 JAN WILLEM SCHENKHOF, overl. 7.12.1847, broodbakker.
GERRIT DE JONG, ged. 11.3.1798, volgt III.
WILLEMIJNTJE DE JONG, ged. 7.9.1800
CHRISTINA DE JONG, ged. 7.8.1803, overl. Rhenen 8.8.1844, tr. Rhenen
JAN HENDRIK BAARS, z.v.JOHANNES BAARS en EVERTJE
ACHTERBERG.

III. GERRIT DE JONG, ged. Rhenen 11.3.1790, overl. 15.6.1883, tabaksplanter,
tr. Rhenen 9.2.1825 JOHANNA WILLEMINA VAN LENT, ged. Rhenen
15.4.1807, overl. Rhenen 1.6.1871, d.v. WILLEM VAN LENT, tabaksplanter, en
MAARTJE KORTING. Kinderen uit dit huwelijk. :
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 15.4.1825, volgt IVa.
MARGRIETA (MARGARETA) DE JONG, geb. Rhenen 26.6.1825, ongehuwd,
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overl. Rhenen22.11.l861.
MANUS DE JONG, geb Rhenen 19.12.1829, volgt IVb.
WILLEM DE JONG, geb. Rhenen 9.4.1831
DAVIDA WILLEMINA DE JONG, geb. Rhenen 21.6.1837, overl. Rhenen
29.6.1837
DAVIDA WILLEMINA DE JONG, geb. Rhenen 25.8.1839
CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 15.7.1841
CHRISTINA DE JONG, geb. Rhenen 23.9.1844

IVa. KAREL DE JONG, geb. Rhenen 15.4.1825, overl. Rhenen 24.9.1871,
schipper/veerman, tr. ANNA MARIA VAN DOLDEREN, geb. Lienden 5.7.1826.
Kinderen:
GERRIT DE JONG, geb. Lienden 9.8.1850, volgt Va.
ALBERT DE JONG, geb. Rhenen 14.3.1852, overl. Rhenen 5.9.1864
JOH ANNA WILLEMINA DE JONG, geb. Rhenen 21.3.1854.
JAN DE JONG, geb. Rhenen 20.11.1857, overl. Rhenen 19.5.1919
DAVID WILHELMUS DE JONG, geb. Rhenen 3.8.1860, volgt Vb.
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 6.6.1863, volgt Vc.

IVb. MANUS DE JONG, geb. Rhenen 19.12.1829, overl. Rhenen 1.2.1890,
tabaksplanter, tr. BERENDINA VAN DOLDEREN, geb. Lienden 19.9.1834, overl.
Rhenen 28.6.1907, d.v. AALBERT VAN DOLDEREN en JANTJE VAN ELST.
Kinderen:
JANNETJE DE JONG, geb. Lienden 12.3.1861
JOHANNA WILLEMINA DE JONG, geb. Rhenen 19.2.1863
AALBERT DE JONG, geb. Rhenen 21.1.1865, tr. Rhenen 1.5.1895
GEERTRUIDA BAARS, d.v. JAN HENDRIK BA ARS en GEERTRUIDA VAN
WAVEREN
GERRITJE DE JONG, geb. Rhenen 30.11.1866, tr. Rhenen 6.5.1897
JURRIANUS KROES
HENDRIKA WILLEMINA DE JONG, geb. Rhenen 19.11.1868
CORNELIA CHRISTINA DE JONG, geb. Rhenen 15.2.1870, overl. Rhenen
22.9.1912, tr. Rhenen 15.4.1903 HENDRIKUS SILFHOUT, weduwnaar van
WILLEMINA JOHANNA VAN OMMEREN
MANUS DE JONG, geb Rhenen 17.9.1872, overl. Rhenen 7.5.1878
CHARLOTTA GEERTRUIDA DE JONG, geb. Rhenen 11.5.1875, overl. Rhenen
2.2.1908, tr. Rhenen 16.11.1904 GERARD VAN DEN BERG.

Va. GERRIT DE JONG, geb. Lienden 9.8.1850, overl. Rhenen 19.12.1923,
sigarenmaker, tr. Rhenen 8.10.1873 NEELJE VAN VOORTHUIZEN
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(VOORTHUISEN), geb. Rhenen 13.4.1848, overl. Rhenen 2.10.1909, d.v.
CORNELIS VAN VOORTHUISEN en CORNELIA VAN LENT. Kinderen:
MARIA CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 23.12.1872, tr. Rhenen 16.8.1899
ADRIANUS DE KRUIFF
CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 26.2.1874
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 22.4.1876. volgt Vla.
CORNELIS DE JONG, geb. Rhenen 19.7.1878, volgt VIb.
CHRISTINA JOHANNA DE JONG, geb. Rhenen 29.10.1880, overl. Rhenen
31.3.1884
RUKJE DE JONG, geb.Rhenen 24.4.1884, tr. Rhenen 11.3.1914 TEUNIS VAN
LAAR
JAN DE JONG, geb. Rhenen 14.3.1886, volgt VIc.
PETRUS JOHANNES DE JONG, gb Rhenen 14.10.1889,volgt VId.

Vb. DAVID WILHELMUS DE JONG, geb. Rhenen 3.8.1860, sigarenmaker in de
Molenstraat, tr. Rhenen 11.8.1886 NEELTJE VAN VOORTHUISEN, geb. Rhenen
4.2.1865, d.v. ADRIANUS EVERARDUS VAN VOORTHUISEN en
JANSJE HEIJ. Kinderen:
ANNA MARIA DE JONG, geb. Rhenen 20.7.1886, overl. Rhenen 19.10.1888
ADRIANA DE JONG, geb. Rhenen 20.4.1888, tr. Rhenen 14.8.1913
HERMANUS WISSELINK
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 19.3.1891, volgt Vle.
CORNELIS BERNARDUS DE JONG, geb. Rhenen 18.10.1892, overl. Rhenen
20.6.1894
RUKJE DE JONG, geb. Rhenen 13.1.1894, overl. 16.11.1923, tr. Rhenen
11.3.1914 TEUNIS VAN LAAR
JOHANNA WILHELMIA DE JONG, geb. Rhenen 18.12.1895, tr. Rhenen
10.8.1916 GEURT BERENDS
JANSJE DE JONG, geb. Rhenen 8.1.1898
CONELIA DE JONG, geb. Rhenen 22.11.1899
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 1.2.1901, overl. 24.2.1903
PETRONELLA DE JONG, geb. Rhenen 19.10.1902
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 16.1.1905, overl. 13.7.1909
CATHARINA ELISABETH DE JONG, geb. Rhenen 26.7.1906
GERRITJE DE JONG, geb. Rhenen 7.11.1909

Vc. KAREL DE JONG, geb. Rhenen 6.6.1863, overl. Rhenen 18.5.1913, sigaren-
maker, tr. Rhenen 27.4.1887 JENNEKE VAN VOORTHUIZEN, geb. Rhenen
24.12.1866, overl. Rhenen 25.3.1915, d.v. ADRIANUS EVERARDUS
VAN VOORTHUISEN en JANSJE HEIJ. Kinderen:
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Karel de Jong en Dirkje van Dijk zijn in 1925 25 jaar getrouwd. Tweede van links Antoon de Jong, geb.

Rhenen 30.11.1906. Vooraan met kind op schoot Dirkje de Jong, geb. Rhenen 28.12.1900: haar echtge-

noot staat schuin achter haar

JANSJE DE JONG, geb. Rhenen 28.7.1887,tr. Rhenen 8.10.1913 EVERT VAN
DEN BERG
ANNA MARIA DE JONG, geb. Rhenen 13.11.1888, tr. Rhenen 20.9.1917
JOHANNES DE MAN
ADR1ANA EVERDINA DE JONG, geb. Rhenen 2.8.1890
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 18.10.1891, volgt Vlf.
PETER DE JONG, geb. Rhenen 15.12.1893, volgt VIg.
CORNELIA JOHANNA DE JONG, geb. Rhenen 11.8.1895, tr. Rhenen 17.1.1917
AART VAN KOOTEN
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 26.9.1896, volgt Vlh.
BERNARDUS DE JONG. geb. Rhenen 11.3.1898
JAN DE JONG, geb. Rhenen 11.3.1898, tweelingbroer, overl. Rhenen 5.8.1898
ALBERTA DE JONG, geb. Rhenen 10.1.1902
JENNEKE DE JONG, geb. Rhenen 16.4.1903
JAN DE JONG, geb. Rhenen 13.7.1904
DAVID WILHELMUS DE JONG, geb. Rhenen 30.6.1907, overl. Rhenen
26.12.1907
DAVID WILHELMUS DE JONG, geb. 10.1.1909
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Vla. KAREL DE JONG, geb. Rhenen 22.4.1876, tr. Rhenen 8.8.1900 DIRKJE
VAN DIJK, geb. Rhenen 21.1.1877, d.v. REYER VAN DIJK en DIRKJE DOOR-
NEBAL. Kinderen:
NEELTJE DE JONG, geb. Rhenen 28.12.1900
DIRKJE DE JONG, geb. Rhenen 12.12.1901
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 25.1.1903
REIJER DE JONG, geb. Rhenen 14.3.1904
MARIA CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 28.5.1905
ANTOON DE JONG, geb. Rhenen 30.11.1906, volgt Vila.
CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 13.1.1908
WILLEM DE JONG, geb. Rhenen 16.9.1909
CORNELIS DE JONG, geb. Rhenen 25.11.1911
WILLEMINA DE JONG, geb. Rhenen 12.8.1913
JAN DE JONG, geb. Rhenen 27.8.1915
SIJGJE DE JONG, geb. Rhenen 3.6.1920

VIb. CORNELIS DE JONG, geb. Rhenen 19.7.1878, postbode, tr. Rhenen
27.2.1907 JANNETJE VAN LAAR, geb. Rhenen 23.12.1884, d.v. JELIS VAN
LAAR en WILLEMIJNTJE VAN DE SCHEUR. Kinderen:
NEELTJE DE JONG, geb. Rhenen 18.7.1907
JELIS DE JONG, geb. Rhenen 13.1.1909
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 3.3.1910
TEUNIS DE JONG, geb. Rhenen 19.3.1911, overl. Rhenen 16.1.1912
CORNELIS DE JONG, overl. Rhenen 16.1.1912
WILLEMIJNTJE DE JONG, geb. Rhenen 4.12.1912, tr. Rhenen 28.5.1934 ARIE
WISGERHOF, geb. Rhenen (Achterberg) 15.12.1907, z.v. WILLEM
WISGERHOF en EVERTJE DE JONG, geb. Diemen 26.7.1884, overl. Rhenen
(Achterberg) 12.5.1969, d.v. ARIJ DE JONG en WOUSJE HEINEN.
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 26.11.1913
TEUNIS DE JONG, geb. Rhenen 15.5.1916
JAN DE JONG, geb. Rhenen 13.7.1917
JANNETJE DE JONG, geb. Rhenen 15.8.1918
MARIA CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 17.12.1921
CORNELIS DE JONG, geb. Rhenen 22.1.1923
PETRUS JOHANNES DE JONG, geb. Rhenen 12.1.1925

VIc. JAN DE JONG, geb. Rhenen 14.3.1886, tr. Rhenen 1.11.1916 JOHANNA
VERWOERT, geb. Rhenen 26.12.1888, d.v. JAN VERWOERT en SOPHIA
KEIJMAN. Kinderen:
JAN DE JONG, geb. Rhenen 6.3.1920
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Postbode Cornelis (Kees) de Jong, geb. Rhenen 19.7.1878, gefotografeerd bij de hoek

Herenstraat/Cuneralaan

KAREL DE JONG, geb. Rhenen 2.4.1923

VId. PETRUS JOHANNES DE JONG, geb. Rhenen 14.10.1889, tr. Rhenen
13.12.1911 JOHANNA HENZEN, geb. Rhenen 27.10.1893, d.v. HERMANUS
HENZEN en HENDRIKA REUSINK. Kinderen:
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 28.2.1912
HERMANUS DE JONG, geb. Rhenen 14.4.1914
HENDRIKA JOHANNA DE JONG, geb. Rhenen 24.3.1918
PETRUS JOHANNES DE JONG, geb. Rhenen 25.11.1922

Vle. KAREL DE JONG, geb. Rhenen 19.3.1891, sigarenmaker in de Grutterstraat
en caféhouder te Eist, tr. Rhenen 17.10.1912 ALIDA JOHANNA CATHARINA
SNIJDERS, geb. ca. 1889, d.v. EVERT SNIJDERS en HILLEGONDA
ELISABETH JOCHEMS. Kinderen:
NEELTJE DE JONG, geb. Rhenen 10.2.1913
HILLEGONDA ELISABETH DE JONG, geb. Rhenen 5.3.1916
DAVID WILHELMUS DE JONG, geb. Rhenen 18.7.1918, sportleraar, tr. Rhenen
1.6.1939 JENNEKE DE JONG, geb. Rhenen 29.3.1920, overl. Rhenen 21.6.1964,
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d.v. GERRIT DE JONG en WILLEMIJNTJE VAN KREEL
ALIDA JOHANNA CATHARINA DE JONG, geb. Rhenen 7.10.1919

Vlf. KAREL DE JONG, geb. Rhenen 18.10.1891, tr. Rhenen 19.4.1916 ALIDA
CHRISTINA VAN LAAR, geb. Rhenen 14.6.1892, d.v. ROELOF VAN LAAR en
CORNELIA BERENDINA VAN DIJK. Kinderen:
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 1.7.1916
CORNELIA BERENDINA DE JONG, geb. Rhenen 3.3.1919
JENNEKE DE JONG, geb. Rhenen 19.7.1920

VIg. PETER DE JONG, geb. Rhenen 15.12.1893, tr. Rhenen 24.11.1915 DAATJE
BAARS, geb. Rhenen 6.4.1896, d.v. HENDRIK BAARS en JANNIGJE (JANSJE)
VAN LAAR. Kinderen:
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 17.12.1915, overl. Rhenen 23.12.1915
JANSJE DE JONG, geb. Rhenen 17.12.1915, overl. 20.12.1915
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 20.2.1917, overl. Rhenen 3.3.1919
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 5.3.1919
JANSJE DE JONG, geb. Rhenen 23.6.1920
HENDRIK DE JONG, geb. Rhenen 19.5.1922, overl. Rhenen 3.7.1923

Vlh. GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 26.9.1896, tr. Rhenen 19.11. 1919 WILLE-
MIJNTJE VAN KREEL, geb. Rhenen 5.9.1899, d.v. DAVID FRANCOIS VAN
KREEL, geb. ca. 1871 en GEERTJE HOOYER, geb. ca. 1876. Kinderen:
JENNEKE DE JONG, geb. Rhenen 29.3.1920, overl. Rhenen 21.6.1964, tr.
Rhenen 1.6.1939 DAVID WILHELMUS DE JONG, geb. Rhenen 18.7.1918, z.v.
KAREL DE JONG en ALIDA JOHANNA CATHARINA SNIJDERS.

Vila. ANTOON DE JONG, geb. Rhenen 30.11.1906, bakker, tr. Rhenen 15.6.1932
GERRIT JE DROST, geb. Rhenen 8.9.1908. Kinderen:
DIRKJE ANTONIA DE JONG, geb. Rhenen 22.3.1933, tr. Rhenen 8.4.1969 C.A.
HENSEN.
GERRIT DE JONG, geb. Rhenen 23.12.1934
KAREL DE JONG, geb. Rhenen 18.3.1937, volgt Villa.
WILLEM DE JONG, geb. Rhenen 24.4.1939, tr. Rhenen 28.7.1960 E.BAARS
GERRITJE DE JONG, geb. Rhenen 23.6.1941
EVERTJE GERDINA DE JONG, geb. Amersfoort 21.1.1945, tr. 11.12.1969 H.
TEN HAM
ANTOON DE JONG, geb. Rhenen 12.9.1948, tr. 19.11.1969 W. VAN ROEKEL
NEELTJE DE JONG, geb. Rhenen 12.9.1948
JOHANNA CORNELIA DE JONG, geb. Rhenen 24.10.1950
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Bakker Karel de Jong, geb. Rhenen 18.3.1937, komt met broden op de arm uit de winkel aan de Nieuwe

Veenendaalseweg 22

Bruid Dirkje Antonia de Jong, geb. Rhenen 22.3.1933, voor de deur van de winkel Nieuwe

Veenendaalseweg 22; zij tr. Rhenen 8.4.1969 C. (Kees) A. Hensen
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REIJER DE JONG, geb. Rhenen 24.10.1952

Villa. KAREL DE JONG, geb. Rhenen 18.3.1937, bakker, tr. Renkum 21.7.1961
TEUNTJE DIRKSEN, geb. Heelsum 16.4.1939, d.v. JACOB DIRKSEN en
MARIA VAN DER KOLK. Uit dit huwelijk:
GERRITJE DE JONG, geb. Rhenen 4.7.1962
JACOB DE JONG, geb. Rhenen 30.7.1963
MARIA MARGRETHA DE JONG, geb. Renkum 15.6.1965
KAREL DE JONG, geb. Renkum 9.6.1967, appeltaartenfabrikant te Lienden.
ANTOON DE JONG, geb. Renkum 9.6.1967, tweelingbroer.
CORNELIS DIRK ANTHONIE DE JONG, geb. Veenendaal 21.8.1972
TEUNE-MARIE DE JONG, geb. Veenendaal 15.1.1976
WILHELMINA MARIA DE JONG, geb. Rhenen (Julianaziekenhuis) 26.3.1980
GERRIT WILLEM DE JONG, geb. Rhenen (Julianaziekenhuis) 24.9.1982,
banketbakker

Bakker Karel de Jong, geb. Rhenen 18.3.1937

voor de bakkerszaak bovenaan de Molenstraat,

augustus 2001

Cornelis (Kees) DirkAnthonie de Jong, geb.

Veenendaal 21.8.1972, op zaterdagmorgen achter

de toonbank in de bakkerswinkel bovenaan de

Molenstraat, augustus 2001
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De bakkerszaak van K. de Jong bovenaan de Molenstraat (vroeger Gemeente museum 'De Brakken '),

anno 2001



OUD RHENEN - twintigste jaargang - september 2001 - no. 3 - hlz. 23

Het Spoorgat te Rhenen

Willem H. Stmus

Tijdens het historisch café van 21 oktober 1999 vroeg één van de aanwezigen of
bij een volgende gelegenheid iemand iets zou kunnen vertellen over ons spoorgat,
de doorsnijding door de Laarseberg ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn
Amersfoort - Kesteren/Mjmegen. Eenzelfde nieuwsgierigheid naar het ontstaan
van het spoorgat kende ik zelf sinds ik het eendaagse verblijf van Nescio in
Rhenen in 1904 onderzocht en daarbij stuitte op zijn woorden in Titaantjes: "In
Rhenen stond ik in de schemering op de brug over den spoorweg en keek naar 't
Noorden. In de diepte lag de spoorlijn tot den gezichtseinder, [...]. Ik keek er naar
hoe de bergwanden geleidelijk lager werden, tot ze, heel ver, overgingen in de
vlakte".1

Voor een onderzoek moest ik echter kunnen beschikken over de bronnen die de
Nederlandse Spoorwegen in de jaren negentig lieten beschrijven en die tot vorig
jaar niet via inventarissen beschikbaar waren. Sinds het karwei is geklaard kan
men in Het Utrechts Archief in Utrecht volop aan de gang met het doorsnuffelen
van de NS-archieven.
Het ging mij in de eerste plaats om de ontzaglijke berg zand die moest worden
uitgegraven om door de Laarseberg een sleuf te creeëren waardoorheen een
spoorlijn kon worden aangelegd. Hoeveel kruiwagens zouden dat wel niet zijn
geweest, en waar werd dat zand naar toe gekruid? Als ik, net als Nescio bijna
honderd jaar geleden, op het viaduct stond en naar het noorden keek, kreeg ik
visioenen van Chinese toestanden, van een menigte mannetjes die van hot naar her
krioelden, scheppend en kruiend, zonder machines maar alles met de hand.

Ter gelegenheid van de her-ingebruikneming van de spoorlijn Utrecht-Rhenen in
1981, heeft G.A. Russer een boekje geschreven over het wel en wee van de
spoorwegverbinding". Russer kwam tot de conclusie dat het niet alleen een veel-
besproken spoorlijn was maar tegelijk ook een fel omstreden lijn. Enkele jaartallen
en feiten uit zijn boek:
- 1875 - 10 November. Wet tot aanleg van de spoorlijn Amersfoort - Kesteren
(Nijmegen).
- 1879 Aanbesteding van de onderbouw van de brug, aanvang september 1879. (Er
was veel tijd verloren gegaan door onteigeningsprocedures elders langs de lijn).
- 1881 - 16 november. Aanbesteding van de ijzeren bovenbouw van de brug.
- 1883 - 11 oktober. Beproeving van de brug.
Daags na de beproeving van de brug al gingen de zandtreinen erover heen om de
verdere ontgraving van de Laarseberg ten behoeve van de aanleg van het station
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Rhenen mogelijk te maken.
- 1886 - 17 februari. Feestelijke opening van de spoorlijn met een rit vanuit
Amersfoort tot Rhenen waar de festiviteiten zich afspeelden op en rond het station
Rhenen111. De aandacht ging voornamelijk uit naar het stationsgebouw en vooral de
Rijnbrug die "de schoonste van het land" werd genoemd. Maar Nescio keek de
andere kant op, naar het noorden!
Vanaf donderdag 18 februari 1886 reden er dagelijks vijf treinen op en af.
- 1940 - mei. Met letterlijk het allerlaatste schot van een Betuwse batterij weten de
Nederlandse troepen de brug onbruikbaar te schieten. De Duitsers lappen de brug
weer zover op dat er heel voorzichtigjes treinen overheen kunnen.
- 1944 - oktober. De brug wordt onherstelbaar vernield door een geallieerd
bombardement.
- 1952. In Den Haag valt de beslissing: er komt geen nieuwe spoorbrug, er komt
een verkeersbrug.
- 1956. Opening van de verkeersbrug. De Rhenense pont gaat na eeuwenlange
dienst uit de vaart.
- 1981 - 30 mei. Opening van de lijn Utrecht - Rhenen.
Na de Tweede Wereldoorlog tot aan de gedeeltelijke reactivering in 1981 reden er
geen passagierstreinen meer, slechts diesellocomotieven met goederenwagons
maakten nog gebruik van de spoorlijn. Het spooremplacement werd gebruikt om

RHENE$
Station

Aankomst van de locomotief "Snellooper Poot" van de H.U.S.M. op het station te Rhenen, ongeveer

1900. (coll. Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen)
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materieel te stallen. Bij bijzondere gelegenheden, voor een personeelsuitje of voor
railfanaten, werd nog wel eens een personentrein ingehuurd voor een éénmalige rit
met Rhenen als begin- of eindpunt.

De brug werd dus in eerste instantie afgebouwd opdat er zandtransporten overheen
konden ten behoeve van de aanleg van de spoordijk vanaf de brug in de richting
Kesteren en voor het station daar. Naar het noorden toe, richting Veenendaal, kon
men volstaan met kruiwagens, handkarren en paard en wagen, en later via een
hulpspoor om zand te transporteren voor de ongelijkvloerse kruising bij De Haar.
Het stuk Amersfoort - De Haar was het laatst klaar. In Kesteren vond men aanslui-
ting op de lijn Rotterdam - Nijmegen. Over al het gekibbel en geruzie tussen drie
concurrerende spoorwegmaatschappijen over een kruising (Amersfoort) en een
aansluiting (Kesteren) op eikaars lijnen zullen we het hier maar niet hebben. Maar
de spoordijk van De Haar tot Kesteren werd aangelegd met zand uit de
Laarseberg!

Het zand voor de zuidelijke afrit van de brug en het station Kesteren werd aange-
voerd met zandtreinen van de aannemers Weyers uit Tilburg. Er werden twee loco-
motieven ingezet en twintig wagons. Dit materieel kwam via een hulpspoorlijn
vanaf De Haar. De Haar is de plaats waar de lijn Amersfoort - Rhenen en de lijn
Utrecht - Arnhem elkaar ongelijkvloers kruisen, ook nu nog, alleen is de kruising
nu ietsje naar het westen verlegd. Er zijn stoomketelkeuringen uit 1883 overgele-
verd waaruit opgemaakt mag worden dat de locomotieven de namen droegen van
"Tilburg" en "A.Brogden 3". De firma Weyers gebruikte naast het normaal spoor
ook smalspoormaterieel.

De Staat der Nederlanden, zo was bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1860
geregeld, legde de infrastructuur van een spoorlijn aan waarna elkaar fel beconcur-
rerende spoorwegmaatschappijen mochten vechten om de exploitatie van de lijn.
Voor de lijn Amersfoort - Kesteren was het de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij (HIJSM of ook wel de HSM) die de concessie en de voor-
eerst tijdelijke exploitatie in de wacht sleepteiv. Vandaar ook de moeilijkheden die
ontstonden toen in Amersfoort de lijn Amersfoort - Zwolle van de Nederlandsche
Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS) gekruist moest worden en bij De Haar de
lijn Utrecht - Arnhem van de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij (NRS), en
later de aansluiting bij Kesteren moest worden gerealiseerd op de lijn Rotterdam -
Nijmegen die in exploitatie was bij de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen (SS). Kesteren hield er twee stationsgebouwen aan over aan één
stationsplein, hoewel dat van de H(IJ)SM slechts een hulpgebouw was!
Uit het bestek en voorwaarden voor het realiseren van het gedeelte van de spoor-
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lijn tussen Veenendaal en Rhenen halen we de volgende wetenswaardighedenv.
De aanbesteding vindt plaats op 18 augustus 1880 nadat op 9 en 11 augustus de
aanwijzing was geweest waarbij volgens de hoofd-ingenieur J. van der Toorn
"niets bijzonders was gevraagd". Ook vermeldt hij dat de minste inschrijver
Weyers te Tilburg was voor fl. 328.400,— terwijl begroot was fl. 387.000,—Vl.
Het werk moest geheel voltooid worden opgeleverd uiterlijk op l december 1881.
Er worden "eenheidsprijzen" vastgesteld: voor Im3 grond of zand ontgraven, op
de kruiwagen laden, afstorten en op een afstand van 4 meter werpen staat fl. 0,08;
Im3 grond of zand vervoeren met een kruiwagen over een hand of 40 meter fl.
0,08, voor iedere hand verder fl. 0,06. Er wordt wel rekening gehouden met
verzwarende omstandigheden zoals hellingen: l meter klimming is gelijk aan 20
meter afstand. En zo gaat het twee bladzijden door tot aan: l uur arbeid voor een
timmerman, metselaar of ander ambachtsman fl. 0,20; l uur arbeid voor een arbei-
der of opperman fl. 0,15. Het was dus zaak voor de aannemer om zijn mensen aan
te sporen om er nog een schepje bovenop te doen.
De algemene bepalingen luidden:
-het maken van de grondwerken voor de spoorweg tussen de Slaperdijk te
Veenendaal en de Noordwegv" te Rhenen. (N.B. Elders in het bestek staat precies

!

Een foto uit het eerste kwart van de 20e eeuw (coll.Gemeentemuseum Het Rondeel,Rhenen l
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aangegeven hoe de Dijkweg moet worden omgelegd en aangesloten op de overweg)
-het maken van bruggen, poorten en duikers
-het leggen van de spoorbaan voor enkelspoor, met het leveren en verwerken van
ballast (=grof zand als bovenlaag van de spoorlijn)
-het maken van enkele bijkomende werken
De omschrijving luidde:
-het ophogen en ontgraven van de aardebaan voor dubbelspoor, tussen de
Slaperdijk en de omgelegde Noordweg
-het ophogen van het emplacement voor de halte te Veenendaal
-het graven van berm- en scheidingssloten
-het ophogen en vlakken van overwegen en evenwijdige wegen
-het ophogen van terpen voor wachterswoningen
De voor de ophogingen tekortkomende grond moest ontleend worden aan de
ingraving zuidwaarts van de Noordweg, dus aan de noordzijde van de Laarseberg.
Deze insnijding moest op regelmatige wijze, in de richting van de spoorwegas,
verricht worden, onder een helling van ongeveer 250 op l.
-de breedte van de kruin bedraagt 12 meter
-de wederzijdse glooiingen zijn ongeveer 1,5 op l

Een ansichtkaart van het na WO II herbouwde viaduct met omgeving. Let op de aansluiting van de

Spoorbaanweg op de Herenstaat! (coll. J.B.Quint, Rhenen)
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Het laagste punt van de ingraving bij de Noordweg komt overeen met 17,9 meter
boven Amsterdams Peil (AP). Men ging bij de berekening van de hoogten en diep-
ten in het bestek uit van twee kenmerken. Het ene was de bovenkant van een bout
in de westelijke gevel van het huis van M. Velthuizen, tussen de piketten 267 en
268, aan de oostzijde van de Cuneraweg, ter plaatse 8,902meter boven AP; het
huis stond iets terzijde van de plaats waar de geplande spoorbaan de Cuneraweg
ongelijkvloers zou kruisen. In de kadastrale leggers van de gemeente Rhenen
vinden we dit huis terug op het perceel C 631. In 1874 komt het op naam van
Gijsbertje Rijksen, echtgenote van Hermanus van Veldhuizen, zonder beroep. In
1886 vindt er splitsing, vereniging en sloping plaats. Via Hermanus Veldhuizen,
waarschijnlijk een zoon, en diens weduwe Maria Petronella Wildeman gaat het
perceel over naar mr. Dirk Leccius de Ridder, steenfabrikant, advocaat en procu-
reur, en later zijn erfgenamen, waarna het in 1947 deel uitmaakt van de ruilverka-
veling. Thans staat op dit perceel huisnummer 174 van J. van Laar.

Het tweede kenmerk was de bovenkant van een bout in de oostelijke gevel van het
tolhuis op de Utrechtsestraatweg nabij Rhenen, ter plaatse 29,932meter boven AP.
Het tolhuis stond op de plaats waar de Levendaalselaan zich afsplitste van wat nu
de Herenstraat is.
Dit kenmerk werd ook gebruikt als uitgangspunt voor de berekeningen voor het
stuk spoorlijn van Rhenen over de Rijnbrug naar Kesteren. De volontair
Lamminga begint zijn werk in de week van 7 tot 13 maart 1880 met waterpassin-
gen (dus al vóór de aanbesteding in augustus en vóórdat er ook maar één schop in
de grond was gestoken). Het peil van de bout in het tolhuis brengt hij over naar
twee punten dichter bij het werk/de oever. Hij schrijft dan dat de waterpassingen
merkwaardig waren om de grote hoogteverschillen van de punten waartussen ze
werden verricht. Het uitgangspunt lag op ruim 29meter +AP; de ene bout bij het
werk op ruim 14meter +AP, de andere op ongeveer Smeter +AP.
"De helling van het terrein was zeer sterk; ik was herhaaldelijk verplicht met
slagen van 10 a 11 meter te werken [...] Deze grote hoogteverschillen zijn oorzaak
dat bij het rechter landhoofd eene ophooging werd vereischt van ongeveer
l l,5meter terwijl 350 meter verder bij de Rijksweg van Utrecht naar Arnhem eene
ingraving wordt vereischt van Smeter, en nog 325 meter verder eene ingraving van
20meter noodzakelijk is. Dit zijn hoogteverschillen die in ons vlakke land zelden
voorkomen"vm. (Het moet een leerzame tijd zijn geweest voor een beginnend
civiel ingenieur).
In de week daarop wordt hij richting Veenendaal gestuurd langs de geplande
spoorlijn om ook daar waterpassingen te doen tussen de Kampjesweg en de
Cuneraweg "met zij slagen op verschillende wegen en waterleidingen ten einde hier
uit tot de bepaling van de verkieslijkste plaats te komen voor een duiker, die het
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Een nog steeds kaal Spoorgat. Aan de Boslandweg verschijnen een paar huizen

(coll. J.B.Quint, Rhenen)

water komende van de westelijke heuvels onder den spoorweg door moet leiden
naar lager gelegen streken".
(Als de graafwerkzaamheden eenmaal goed en wel zijn begonnen beëindigt
Lamminga op 31 oktober 1880 zijn dienst in Rhenen om op 15 januari 1881 naar
Java te vertrekken.)

Meteen na de brug moest er een hoge spoordijk gelegd worden door de
Marspolder. Het hoogteverschil dat daar moest worden overbrugd was van
10,97meter tot bij de Pottersche straat even voorbij het station Resteren
0,35 meterix. In dit bestek, dat aansloot op het hiervoor vermelde werk, wordt
vermeld dat uiterlijk 15 september 1883 de grondwerken op het stationsterrein van
Rhenen, zuidwaarts van de Utrechtsestraatweg, voltooid moeten zijn en de twee
hoofdsporen gelegd en aangesloten moeten zijn op de spoorbanen op de Rijnbrug.
Vóórdat met het afgraven van de Laarseberg kon worden begonnen moest echter
eerst overeenstemming worden bereikt met de eigenaren van zo'n 25 percelen
grond en een vijftal opstallen/huizen bovenop de Laarseberg, o.a. ter weerszijden
van het nu verdwenen stuk Levendaalselaan. Ook hiervan zijn koopakten bewaard
gebleven. Overigens niet alleen van dat wat op de Laarseberg door koop of ontei-
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/ 7 februari 1886. De genodigden zijn zojuist met de locomotief "de Ra " in een feestelijke openingsrit

vanuit Amersfoort aangekomen (coll. Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen)
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gening moest worden overgenomen maar van alle percelen waardoorheen het
traject van de spoorlijn was geprojecteerd, vanaf Veenendaal/Kerkewijk tot aan de
Rijnx. Rhenen was wat de grondverwerving betrof een gunstige uitzondering op
andere gemeenten langs de lijn die soms met jarenlange onteigeningsprocedures
te kampen hadden; het ontgravingswerk aan de Laarseberg kon al in september
1880 beginnen.

Wel, er moest dus heel wat zand uit de berg gekruid worden. We weten dat omdat
inv.nr. 767 naast het bestek en de voorwaarden, ook zes tekeningen bevat. De eerste
twee tekeningen geven de hoogteverschillen in dit baanvak weer die moesten worden
opgehoogd of afgegraven om een vlakke baan te krijgen vanaf de Slaperdijk in
Veenendaal tot en met de Rijksstraatweg in Rhenen. Tekeningen drie en vier geven
de dwarsprofielen weer; de bovenkant van de aardenbaan is tussen de elf en twaalf
meter breed. Op tekening vijf staan vier bruggen en een aantal duikers. Op tekening
6 zien we de twee identieke poorten bij de Cuneraweg en de Bovenweg.
In inv.nr. 887 wordt vermeld dat de ingraving van de Laarseberg tussen piketpaaltjes
280 en 291, dus over een afstand van l.lOOmeter, afwisselend een breedte krijgt van
18 tot 41 meter, met wederzijdse glooiingen van 1,5 op 1.
De afstand tussen de Slaperdijk en de Noordweg bedoeg 8.620,9 meter. Om de
honderd nieter werd een piketpaaltje geslagen, te beginnen met nummer 192 tot
nummer 278. Over de eerste 2.399 meter, van Slaperdijk tot aan de Kerkweg, nu
Kerkewijk, dus tot en met het station Veenendaal, moest tussen de 0,87 meter en
2,32 meter een zandbed worden aangelegd om een horizontale baan te krijgen.
Nadat station Veenendaal eenmaal op hoogte was gebracht, ging het richting
Meentsteeg. In die tijd was er slechts één Meenststeeg en wel die die nu de
zuidelijke genoemd wordt. Hier moest wat opgevuld worden, zoals bij de
Middelbuurtseweg 9cm, en daar was het voornamelijk afgraven, van 3cm tot hier en
daar 68cm. Links en rechts bij de Schoutesteeg moest er bijvoorbeeld tot 99cm af,
de Schoutesteeg zelfwas blijkbaar wat uitgesleten want daar hoefde maar 89cm af.
En zo ging dat door tot even voorbij de Meentsteeg. Maar daarna moest er
opgehoogd worden en niet zo zuinig ook.
Over een afstand van 527,8meter moest de geplande baan een diepte overwinnen
van tussen de 5,38meter en 6,07meter. Tussen Cuneraweg en Bovenweg lag het diep-
ste gat.
Maar niet alleen het laaggelegen maaiveld dwong tot ophogen. De spoorbaan
moest langzaam maar zeker omhoog geleid worden vanwege de brug over de Rijn.
Aan de Kerkewijk lag de baan nog op 7,06meter +AP, bij de Schoutesteeg op
7,81meter, bij de Meentsteeg op 9,05meter, bij de Uitweg, de latere 3e poort, op
12,41meter, bij de poort over de Cuneraweg op 13,67meter, bij de poort over de
Bovenweg op 16,06meter. Aan het begin van de doorgraving in de Laarseberg,
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Nog een sfeerplaatje uit de jaren '20 van de 20e eeuw om te besluiten. De Kastanjelaan heette toen

blijkbaar nog Julianalaan (coll. J.B.Quint, Rhenen)
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even voorbij de Noordweg, lag de baan op 18,31 meter +AP, en aan de andere kant,
waar de baan bijna door de berg heen stak, bij de Rijkstraatweg, mat men
20,03meter +AP.
Van de Meentsteeg tot de Bovenweg, over een lengte van l .400meter, bedroeg de
helling 0,005meter per meter lengte; van de Bovenweg tot even in de helling van
de Laarseberg, een stuk van SOOmeter lang, was dat 0,00375meter per meter
lengte; en vandaar tot IVOmeter na de Rijksstraatweg, l.lOOmeter lang, was de
helling 0,0005meter per meter lengte.
Nog één cijfer om te besluiten: tussen het hoogste puntje van de Laarseberg
(39,45meter +AP) en het geplande baanvak (19,84meter +AP) moest 19,61meter
zand worden afgegraven.

Meteen nadat in agustus 1880 de aanbesteding van het baanvak had plaatsgevon-
den stroomden van heinde en verre de arbeiders toe. Ze werden, vlak bij het werk
in Rhenen en Achterberg, in keten en schuren gehuisvest. Ook in latere maanden
meldden zich nog steeds werkzoekende grondwerkers. Vele honderden moeten er
die twee jaren van aanleg hebben gezwoegd voor een in onze ogen karig loon. Hun
enige gereedschappen waren de schop, de kruiwagen en de handkar, en volgens
het bestek moesten ze het zand gemiddeld over vier meter wegwerpen. Maar als de
planning niet gehaald dreigde te worden werd er soms een stoomtransportladder
ingehuurd.
Volgens Russer was het al in 1882 mogelijk om via de hulplijn, vanaf de lijn
Utrecht-Arnhem bij De Haar, met grote, achtwielige locomotieven richting
Rhenen te rijden. Dat zullen niet de locomotieven van de aannemer zijn geweest
want die waren veel kleiner. De hoofd-ingenieur van der Toorn vermeldt in zijn
dagboek dat op 15 oktober 1880 de eerste locomotief van Weyers in werking
komt. Waar deze locomotief wordt ingezet en waarvoor, en nog belangrijker om te
weten, hoe hij er gekomen is schrijft Van der Toorn helaas niet. Het was de aanne-
mer volgens het bestek verboden materieel van de spoorwegmaatschappij te
gebruiken. De hulplijn zal nodig zijn geweest voor de aanvoer van materieel, en
ook grind dat van elders moest komen.
Ongelukken bleven niet uit. Russer memoreert een zandconvooi op een helling bij
De Haar, waar zand uit de Laarseberg werd gelost, dat losraakte en onbemand naar
beneden rolde tot een remmer de zaak wist te reddden door van wagon op wagon
te springen tot hij de locomotief bereikte en hem tot stilstand bracht. Gewonden
werden vaak met een rijtuig naar Utrecht gebracht waar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis was waar geneeskundige hulp kon worden geboden.

In juni 1885 kon voor het eerst de hele lijn van Amersfoort tot Kesteren worden
bereden. Het afwerken nam nog enige maanden in beslag maar op 17 februari
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1886 kon dan eindelijk de lijn feestelijk worden geopend, ruim tien jaar na het
aannemen van de Wet op de aanleg.
En Rhenen had zijn spoorgat.

I Strous, Willem H., Nescio in Rhenen, in: Oud Rhenen, 12e jrg. nr. 2, mei 1993,
pag. 94-101.
I I Russer, G.A., Amersfoort-Kesteren. 'n Veelbesproken spoorlijn, Barneveld, 1981.
Ik heb voor mijn artikel veelvuldig gebruik gemaakt van dit boek. Voor
geïnteresseerden in de aanleg van deze lijn is Russers boek een must, ook al
vanwege de uitgebreide literatuurlijst. Voor informatie betreffende de Rijnbrug zie:
Russer, G.A., Rhenen, een brug te ver, in: Oud Rhenen, 5e jrg. nr. 4, dec. 1986.
I I I Zie Oud Rhenen, 8e jrg. nr. 2, mei/juni 1989, pag. 12/13, voor het feestlied, door
de schoolkinderen gezongen.
iv' Het Utrechts Archief (HUA), NS-Archieven, Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij, 1837-1937. Toegang 900, inv.nr 1650 Exploitatie van de
Staatsspoorweg Amersfoort-Kesteren. Concessiën en Exploitatiecontracten, en
inv.nr. 1651 Tijdelijke Exploitatie van de lijn Amersfoort-Kesteren. Concessiën en
Exploitatiecontracten.
v HUA, NS-Archieven, Staat der Nederlanden - bestekken, 1860-1893. Toegang
915, inv.nr. 767 Kunstwerken, Grondwerken Veenendaal-Rhenen, 1880, met 6
tekeningen.
Vl Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen. Inv.nr. 218 Werken bij Rhenen, 1879-
1882. Dagboek betr. de bouw van de spoorbrug te Rhenen van Hoofd-ingenieur J.
van der Toorn.
v" HUA, NS-Archieven, Koopakten en grondplannen 19e en 20e eeuw, Toegang
922, inv.nr. 804, Grondplan van de aangekochte percelen, 1880. Het is een prach-
tige, ingekleurde tekening van het geplande tracé, met kadastrale verwijzingen,
waarin tevens de loop van niet alleen de Noordweg maar alle wegen en stegen
vanaf de Kerkewijk in Veenendaal tot aan de Utrechtsestraatweg in Rhenen zijn
opgenomen, vóórdat ze werden doorsneden door de spoorlijn, en in sommigen
gevallen moesten worden verlegd. Uit deze tekening blijkt ook welke opstallen,
woningen e.d. moesten verdwijnen.
VI" Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen. Inv.nr. 13 Dagboek van de Civiel
Ingenieur A. G. Lamminga.
IX HUA, NS-Archieven, Staat der Nederlanden - bestekken, 1860-1893. Toegang
915, inv.nr. 887 Grondwerken te Rhenen; het voltooien van de afrit zuidwaarts van
de brug over de Rijn, etc., met 5 tekeningen.
x HUA, NS-Archieven, Koopakten en grondplannen 19e en 20e eeuw.Toegang
922, inv.nr. 808, Rhenen. Koopakten, vonnissen, processen-verbaal, overeenkom-
sten.
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"... of op de bagijnekamer op de toren."

Willem H. Strous

Het zoeken in archieven naar antwoorden op vragen naar voorvallen uit het verle-
den roept meestal nieuwe vragen op die beantwoord moeten worden. Zo ook bij
mijn onderzoeken naar het joods verleden in Rhenen en later naar het voorkomen
van de Bank van lening in onze stad. In beide gevallen kwam ik terecht bij de
insolventie van de bankhouder Abraham Abrahamse in 1741 waaruit een nieuwe
vraag naar voren kwam.
Op 15 mei 1741 wordt op al zijn goederen, niet alleen die goederen die hij in pand
had maar ook die tot zijn privé-eigendom behoorden, beslag gelegd. Op 19 mei
daaropvolgend wordt door dertien van zijn schuldeisers aan het gerecht verzocht
om hem in gijzeling te nemen om te voorkomen dat hij met de noorderzon
vertrekt. Het gerecht voldoet aan dit verzoek en brengt hem over naar de "ordinai-
res gijselkamer". Waar die kamer is is niet bekend; misschien was het één van de
vertrekken in de in 1738 met het Oude Raadhuis samengevoegde bodewoning. De
kosten van het verblijf die gemaakt worden om Abraham in gijzeling te houden
komen blijkbaar voor rekening van de klagers. Want op 6 juni 1741 schrijven de
klagers aan het gerecht dat zij hebben uitgerekend dat de gijzeling hen vanaf de
dertiende dag dagelijks f. -.12.- kost, te weten f. -.10.- voor kamerhuur en f. -.2.-
voor droog brood en dun bier; de eerste zes dagen was dat f. 1.10.— per dag en de
volgende zes dagen f. -.24.- per dag. De klagers vinden dat te gortig en zij vragen
het gerecht of Abraham niet kan worden overgebracht naar de stadsgevangenis, om
daarmee voor henzelfde verblijfskosten te kunnen uitsparen. Want, zo schrijven
zij: "... en dat op sodanen geringe vertering van kostgeld als Ued. Agtb. tot
welstand van de borgerije uit deseratie sullen gelieven". Deze stadsgevangenis
blijkt een verzamelwoord te zijn voor een aantal mogelijkheden om iemand achter
slot en grendel op te bergen. De plaatsen die in aanmerking komen, zo blijkt uit
het verzoekschrift, zijn "één van de drie nieuwe kamertjes, in de konijnekooi of op
de bagijnekamer op de toren"1. Er was dus nogal wat te kiezen. Maar de nieuwe
vraag die oprees was waar deze gevangenplaatsen waren.

"de drie nieuwe kamertjes" zijn eenvoudig aan te wijzen. Door al het onderzoek naar
ons Oude Raadhuis weten wij dat daar in 1738 een grote verbouwing heeft plaatsge-
vonden2. Bij deze restauratie werd op de benedenverdieping ruimte gemaakt voor in
ieder geval twee naast elkaar liggende cellen want daarvan zijn tot aan de restauratie
medio 70'er jaren vorige eeuw de celdeuren bewaard gebleven Deze twee deuren
zijn nu hergebruikt voor de meterkasten achter in de gang. Het is denkbaar dat in de
tussenliggende 230 jaar de derde cel een andere bestemming heeft gekregen.
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De twee nog aanwezige celdeuren in het Oude

Raadhuis (uil: J. Combrink, 'Rhenen. Van vestingstad

tot "rebbestad')

Waar "de konijnekooi" moet zijn
geweest is mij niet bekend. In één
van de twee kelders van het Oude
Raadhuis?
Bij een verwijzing naar een konijnen-
hok zie ik een grote ruimte met aan
één zijde alleen maar tralies. Het zou
dus inderdaad onder het Oude
Raadhuis kunnen zijn geweest, een
onaangename ruimte om in te verblij-
ven. Het is bekend dat in één van de
twee ruimten nog in 1723 een ter
dood veroordeelde door de uit
Utrecht ontboden beul, door wurging
om het leven werd gebracht.
Maar ook heeft Rhenen in zijn stads-
muren een Gevangentoren gekend,
tussen Westpoort en Hollentoren aan
de Droge Doelen, ongeveer ter hoogte
waar de Kloosterstraat aan de Wal
raakte. Het is de enige Rhenense
stadstoren die in het
Koerheuvelgebied om begrijpelijke
redenen niet is vernoemd en daarom
allang uit de herinnering is
verdwenen.
Werd deze Gevangentoren wellicht in
de volksmond "de konijnekooi"
genoemd?

Voor de plaats van "de bagijnekamer" heb ik een idee en dat is vanwege de
toevoeging "op de toren". Dat zal dus in ieder geval niet in het Oude Raadhuis zijn
geweest, en u mag aan het einde van dit verhaal zeggen of u het met me eens bent
of niet. Ik heb een aantal reeds lang bekende gegevens naast elkaar gelegd en met
elkaar in logisch verband proberen te brengen.
Aan het begin van dit jaar heeft onze vereniging in samenwerking met het inmid-
dels bekende Cuneragilde vijf lezingen georganiseerd. Het doel was om zoveel
mogelijk kennis omtrent onze stad in de vorm van een soort cursus door te geven
aan zoveel mogelijk belangstellenden. Uit deze groep geïnteresseerden werden
gildezusters en -broeders geworven om in de zomermaanden toeristen die Rhenen



OUD RHENEN - twintigste jaargang - september 2001 - no. 3 - bh. 37

Situatieschets van Rhenen, door drA.K. Vink (uit: prof.dr. W. van Iterson, 'De stad Rhenen')

aan zouden doen rond te leiden en te informeren over ons rijke verleden. Eén van
de cursusonderdelen betrof de Cuneratoren. Ik ben mee geweest de toren op, tot
tweemaal toe zelfs, want ik was geïnteresseerd in wat de gids zou vertellen over
wat bekend staat als de gevangenis. Het algemeen gevoelen is dat het een, in vroe-
ger tijd althans, luxe onderkomen was, met een eigen open haard, een in een nis
aangebrachte verhoging als slaapstee, en twee afsluitbare kastjes. En zonder tegen-
spraak wordt aangenomen en geaccepteerd dat het wel een verblijfplaats voor
belangrijke gevangenen zal zijn geweest. Maar mogen we er zomaar van uitgaan
dat bij de bouw van de toren in 1492 men al rekening hield met hoge gasten die in
hun vrijheid beperkt moesten worden? Ik denk het niet. Werkelijk belangrijke
gevangenen zouden door de Heer van Rhenen, dat wil zeggen de bisschop van
Utrecht, ondergebracht zijn in de kerkers van één van zijn kastelen waar hij een
directer toezicht kon houden op zijn gasten. Het stadsbestuur had eenvoudigweg
niet het recht zo'n gevangene op te sluiten. Wat nu bekend is als de gevangenis zal
dus niet als zodanig zijn gebouwd.

De stad kende echter een Agnietenconvent. En dat werd bevolkt door belangrijke
dames uit, wat wij nu zouden noemen, de gegoede stand. Over het ontstaan van dit
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De gevangenis, voorheen de bagijnekamer. Foto De gevangenis, voorheen de bagijnekamer. Foto

genomen vanaf de verhoogde slaapnis. (foto

Willem H. Stroits. Rhenen)

genomen vanaf de trap vóór de toegangsdeur

(foto Willem H. Strous, Rhenen)

De gevangenis, voorheen de bagijnekamer. Foto genomen vanaf de verhoogde slaapnis

(foto Willem H. Strous, Rhenen)
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klooster, deze woon- en leefgemeenschap van vrouwen, is vrij veel bekend3. Óók
dat, na een aanvankelijk sober begin, de Agnieten veel bezittingen hebben verwor-
ven, en wie veel bezit kan veel wensen in vervulling laten gaan. In 1617 werd op
last van de Staten van Utrecht een inventaris opgemaakt van wat zich in de kamers
en vertrekken van het klooster bevond4 en daaronder was ook een lijst van ruim
450 (leen)brieven en charters. De "arme susteren die woonachtich sijn off namaels
woenen sullen in een huys ende hofstede binnen Rienen", in 1388 levend naar de
regels van Geert Grote's gemeenschappen van het Gemene Leven, beschikten in
1410 over een eigen kapel waarmee hun zusterhuis convent was geworden. In
1420 mochten zij hun kapel, hun altaar en hun kerkhof laten consacreren,
waarschijnlijk nadat zij de derde regel van Franciscus hadden aangenomen waarna
zij ook wel werden aangeduid als Tertiarissen. Deze derde regel, een leefregel,
duidde op de gelofte van armoede die ze moesten afleggen om als kloosterlingen
door het leven te kunnen gaan waardoor ze niet meer tot de bagijnen konden
worden gerekend. Het "arme susteren" was een afgeleide van de gelofte van
armoede want ze waren geenszins arm.
Zij waren vanaf 1420 dus zeker geen bagijnen of begijnen . Deze devote, eveneens
in een gemeenschap verenigde maagden of weduwen hielden door de bijzondere
aard van hun religieuze leven het midden tussen leken en kloosterlingen. Zij stel-
den zich tevreden met twee geloften, die van de gehoorzaamheid en die van de
kuisheid. Deze beweging ontstond in Waals Brabant in het laatste kwart van de
12e eeuw. De kerk in die dagen vertrouwde deze vrouwengemeenschappen niet;
men had weinig of geen vat op hun geloof en men maakte de begijnen het leven
dan ook danig zuur. Beschuldigingen van ketterij waren niet zeldzaam. Om zich
deze onaangenaamheden te besparen namen veel van deze gemeenschappen de
derde regel van Franciscus aan waarmee de kerk voldoende invloed kreeg op hen.
Ook in Rhenen hebben de vrouwen zich ten slotte aan het gezag van de kerk
onderworpen.
Toen de zusters eenmaal Agnieten waren geworden zal de benaming begijn of
bagijn wat weggezakt zijn tot aan de Hervorming. In 1580 sprak men van
"tjoffrouwen convent [...] ende daervan maecken canonissen".

Deze Agnieten waren in 1492, bij de aanvang van de bouw van de Cuneratoren,
geen "arme susteren" meer, en waarschijnlijk hadden ze zoveel invloed, én geld!,
dat de bouwmeester van de Cuneratoren rekening moest en wilde houden met hun
wens om in de toren een kamer in te richten om ... ja, waarom? Een retraite-
ruimte? Een logeerkamer voor belangrijke gasten? Vanuit deze kamer kan de
dienst in de kerk niet worden gevolgd, ze ligt hoger dan het dak van de kerk. Maar
een plaats van afzondering is het zeker en kan daar ook voor bedoeld zijn geweest.
En ze was ook wel zo bekend dat ze 160 jaar na de Hervorming, in 1741, nog als
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De traptoren met in het plaveisel de granietkeien die

de hop van de onderaardse gang aangeven

(foto Willem H. Strous, Rhenen)

zodanig bekend stond.
Zeker is dat de bagijnekamer werd
meegenomen met de bouw van de
toren, niet achteraf ingepast in de
bouwplannen. Gelet op de hoogte
waar de kamer zich bevindt zal het
ergens tussen 1500 en 1510 zijn
geweest dat de kamer gereed was
voor gebruik en ze kon door de
Agnieten gebruikt worden tot aan de
Hervorming rond 1580.

Maar hoe kwamen de Agnieten daar?
Wel, een aantal jaren geleden, bij de
herbestrating rond de Cunerakerk, is
in het plaveisel met granietkeien het
patroon weergegeven van de onder-
aardse gang vanuit het klooster naar
de Cunerakerk. Het is een brede
gang die in een echte lijn loopt naar
waar de toren is aangebouwd aan de
kerk. Bijna aan het eind is er naar
links een aftakking die leidt naar het
traptorentje tegen de kerk aan, strak
tegen een steunbeer aan. Later
aangebouwd nadat de kerk er al
stond? Vanuit de traptoren kwam
men in de kerk en de Agnieten

konden ook nog eens verder naar boven en kwamen dan uit op de plek waar, in de
kerk naast de predikantenborden staande, naast het raam in de noordwest hoek,
een dichtgemetselde uitsparing in de muur is te zien. Altijd is verondersteld dat
hier de toegang was naar de galerij vanwaar af de zusters, onzichtbaar voor het
volk, de mis konden bijwonen. Maar aan de andere kant van het raam bevindt zich
een identieke dichtgemetselde uitsparing in de muur, op dezelfde hoogte. Waarom?
Zou dit de toegang kunnen zijn naar de bagijnekamer op de toren? Ik geloof niet
dat in deze hoek van de kerk een galerij is geweest want vanaf hier is het koor niet
te zien. Er zal, nadat de kerk al klaar was maar de toren in aanbouw, voor het raam
langs een verbinding zijn gemaakt waarover men vanuit het klooster via het trapto-
rentje ongezien in de toren kon komen. Door deze toegang bereikt men de ruimte
van de torenwachter en vandaar bereikt men de bagijnekamer. De in deze
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torenwachtersruimte aanwezige tot nu
onverklaarde constructie, een nis of
gangetje, links boven in de ruimte
heeft dan nu ook een functie
gekregen.

In 1617 laten de Staten van Utrecht,
die in 1603 het beheer van de goede-
ren van het klooster aan zich hadden
getrokken, een inventaris opmaken
van alles dat zich in alle vertrekken in
het kloostercomplex bevindt. De
bagijnekamer op de toren wordt niet
genoemd. Maar zij zal in die jaren
ook niet meer zijn gebruikt. Rond die
tijd waren er nog slechts drie oude
zusters over.
Na de Hervorming, en met name na
1620 toen de laatste voormalige
Agniet overleed, zal de stad deze
ruimte hebben willen benutten. Naast
de kelders onder het Oude Raadhuis
zal de bagijnekamer hebben gediend
als comfortabele overloop voor de wat
belangrijker gevangenen. En de naam
leefde voort.
Naar mijn mening is de ruimte
gebouwd door en voor, ten behoeve
van en waarschijnlijk ook, gelet op hun welstand, bekostigd door de Agnieten.
Laten we bij rondleidingen in de toren niet alleen meer spreken van de gevangenis,
maar laten we ook vertellen van de bagijnekamer!

1 Streekarchivariaat Kromme Rijn-Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede,
Stadsgerecht Rhenen 1546-1811, inv.nr. 536
2 zie o.a. Dekhuijzen, H.E., Het Oude Raadhuis te Rhenen, in: Oud Rhenen, 1996
nr. 3, pag. 95-105
3 Jong, A.J. de, Achtergrond en ontstaan van het Agnietenconvent te Rhenen, in:
Oud Rhenen, 1988 nr. 2, pag 34-42.
4 Jong, A.J. de, Het Agnietenconvent te Rhenen, in: Oud Rhenen, 1991 nr l, pag.
4-16

De noordwesthoek in de Cunerakerk met aan

weerszijden van het raam de dichtgemetselde

toegangen tot de kerk (foto Willem H. Strous,

Rhenen)
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Ode aan Ede

Ton van Drunen

Uitnodiging

In het vroege voorjaar van 2001 kreeg de WAR (Werkgroep Archeologie Rhenen)
van de gemeentelijk archeoloog van Ede, de heer Matthijs van Nie, de uitnodiging
om te assisteren bij een opgraving. Enkele leden van de werkgroep gaven graag
gehoor aan deze invitatie en op 27 maart stonden zij in winterse omstandigheden
paraat bij het aangeduide opgravingsterrein.

De locatie

Het betrof een uitbreiding in de richting Veenendaal van het gigantische industrie-
park in de Gelderse Vallei ten westen van Ede. Temidden van een splinternieuw
wegennet lag nog een perceel grasland doorsneden door een boomsingel. Ook dit
gebied, zeer passend "De Vallei" genaamd, stond op de nominatie om ten spoedig-
ste voor alweer een industriële uitbreiding in gereedheid gebracht te worden.

Vooronderzoek

Amateurarcheologen hadden bij de aanleg van het wegennet echter geconstateerd
dat de naaste omgeving van De Vallei in de prehistorie waarschijnlijk bewoond
was.
De gemeentearcheoloog liet een boorprogramma op het terrein los en constateerde
dat zich hier onder het huidige loopvlak zandige uitlopers van het Veluwemassief

Het opgravingsterrein



OUD RHENEN - twintigste jaargang - september 2001 - no. 3 - blz. 43

B81

— • ; l i s FT» ™s l

Kaart van het westelijk deel van Ede. De pijl geeft de locatie van "De Vallei" aan.
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in de richting van de Gelderse Vallei bevonden. In de prehistorie mogelijk een
bewoonbare plek in een overigens wat lager gelegen, dus vochtiger omgeving. Dit
beeld werd al eerder opgeroepen bij de bestudering van de bodemkaart.
Kortom, voldoende reden om er een toch tamelijk kostbare opgraving aan te
wagen.

Organisatie

Daar een gemeentelijk archeoloog wel over een budget maar niet over de nodige
medewerkers beschikt, roept hij tegenwoordig in de eerste plaats de hulp van een
professioneel archeologisch bureau in. De keus was gevallen op Archeologisch
Bureau Jacobs en Burnier.
Dat naast de inzet van een dergelijke instelling ook de hulp van een aantal
amateurs uiterst welkom blijft, is in de archeologische wereld evident.

Werkplan

Er was een plan ontwikkeld om te
beginnen met een aantal zogenaamde
proefsleuven. Met een graafmachine
zou een aantal haaks op elkaar
staande sleuven tot ongeveer op het
ongeroerde zand aangelegd worden.
Gaven bodemsporen daartoe aanlei-
ding, dan zou, afhankelijk van het
budget, een verbreding op een
"gevoelige plek" tot de mogelijkhe-
den behoren, het zogenaamde vlak-
dekkende onderzoek.
Enkele medewerkers zouden het
door de machine blootgelegde vlak
observeren en schaven, anderen ging
zich bezig houden met het per sleuf
intekenen van alle bodemsporen en
het vastleggen van de juiste locatie
van eventuele vondsten. Interessante
plekken en vondsten zouden boven-
dien gefotografeerd worden. In een
later stadium zouden vrijwel alle
bodemsporen gecoupeerd worden,
d.w.z. de vermoedelijke paalgaten,Een aantal zogenaamde coupes van paalgaten
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greppelsporen en afvalkuilen zouden voor de helft laagsgewijs afgegraven worden.
Vooral hierbij werden vondsten verwacht die op de juiste plaats en diepte ingeme-
ten en geregistreerd zouden worden.

Rauwe werkelijkheid

Archeologische arbeid wordt graag geromantiseerd tot interessant werk in de vrije
natuur en in op zijn minst de frisse buitenlucht, maar bij een buitentemperatuur
van 4 graden wellen onwillekeurig herinneringen aan een fraai boek bij de warme
kachel op. Toch is alle leed spoedig geleden als de eerste bodemsporen zich voor-
doen.
De put van de eerste dag leverde weliswaar niets op, maar tijdens de enkele weken
durende voortzetting van de operatie waren de donkere vlekken in de bodem niet
meer te tellen.

Een ver verleden in de vallei

Langgerekte sporen, vaak tientallen meters lang en een halve meter tot een hele
meter breed, werden vooral door hun kleur en structuur, gedefinieerd als middel-
eeuwse greppels. Andere vlekken wezen op prehistorische paalgaten, afvalkuilen
of haardplaatsen. Sommige paalgaten vormden al heel snel een herkenbaar
patroon, andere vertoonden met elkaar een palenzwerm waar pas na het tekenen en
bestuderen iets uit op te maken zou zijn.
Tot verwondering van de amateurs was het aantal vondsten van schervenmateriaal
miniem. De professionals hadden dit wel eens eerder meegemaakt: het prehistori-
sche loopvlak was al in een heel vroeg stadium afgeplagd en gebruikt voor
bodemverbetering elders in het terrein.
De enkele potscherven die tevoorschijn kwamen werden als ijzertijdmateriaal
herkend, wat inhoudt dat de nederzetting ergens in de periode tussen 750 v.C. en
het jaar O gedateerd kon worden. Nauwkeuriger bestudering op een later tijdstip
zou een verfijnder periodisering mogelijk maken.
Op enkele plekken kon heel duidelijk een vier- of zestal paalgaten aangekrast
worden. De ervaring leert dat het hierbij om een prehistorische spieker, een graan-
opslagplaats, gaat.

Nederzettingen in de Ijzertijd

Een nederzetting in de Ijzertijd omvatte vaak slechts een of enkele boerderijen.
Deze hoeves gingen niet veel meer dan eenjaar of vijfentwintig mee. Nieuwbouw
dicht in de buurt was gebruikelijk, vandaar dat de moderne archeologie geconfron-
teerd kan worden met onoverzichtelijke palenzwermen.
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Sporen van een prehistorische spieker

£"e« onoverzichtelijk palenscherm met op de achtergrond het spoor van een middeleeuwse greppel
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De boerderijen waren behoorlijk groot: zo'n 25 meter lang en ongeveer 6 meter
breed. Werd het dak gedragen door slechts één rij palen die de overlangse ruimte
dus in tweeën deelde, dan spreekt men van een tweeschepig gebouw. Zijn er twee
palenrijen, die de ruimte dus in drie stroken verdelen, dan betreft het een
zogenaamd drieschepig huis. Beide types komen in de Ijzertijd voor.
Mensen en dieren huisden in een boerderij samen, vandaar dat men spreekt van
een woonstalhuis. Soms is het woongedeelte te herkennen aan een vuurplaats, die
zich in het vlak voordoet als een betrekkelijk grote, ruwweg ronde, donkere vlek.
Daar de buitenwand die mede het laag afhangende dak droeg soms ook sporen
achterlaat, kunnen we zeggen dat een ijzertijdboerderij aan beide korte zijden een
afgeronde vorm had. De afstand tussen de palen die het dak dragen bedraagt onge-
veer twee meter. Grotere paalgaten in de buitenwandsporen geven de toegangen
aan. Ijzertijdboerderij en hadden in het midden van de beide lange zijden een deur-
opening.
De Veluwse zandgronden bewaren meestal niet veel meer dan paalgaten,
haardplaatsen en afvalkuilen. Organische stoffen, maar ook metalen vergaan door
oxidatie, zodat de archeoloog daar vaak nauwelijks iets van terugvindt.
Voor meer gegevens omtrent een nederzetting moet men dus kijken naar opgravin-
gen elders in Nederland op totaal andere grondsoorten.

Terpen en wierden in Noord-Nederland

Vanaf ongeveer 600 v.C. was ons noordelijk kustgebied bewoond. Door
zeespiegelstijging zagen de bewoners zich al na enige tijd gedwongen om zich
tegen de zee te beschermen door terpen (Noord-Friesland) of wierden (Noord-
Groningen) op te werpen. Gemakshalve wordt in het vervolg van dit verhaal
meestal alleen het woord terp gebruikt.
Na de bouw van dijken, oorspronkelijk door de middeleeuwse kloosters, verviel de
beschermende functie van deze kunstmatige vluchtheuvels. In het laatst van de 19e
en het begin van de 20e eeuw, groeven terpschippers de terpen af om de uiterst
vruchtbare terpaarde naar de armere zandgronden te verkopen. Zo werd om
economische redenen 50 % van de Groningse wierden en 75 % van de Friese
terpen grotendeels naar de barrebiesjes geholpen.
Tot aan de aanleg van de zeedijken werden de vluchtheuvels eeuwenlang
opgehoogd met afval, vooral met mest en lagen afdekkende klei om zich tegen het
stijgende zeeniveau te weren. Geen wonder dat een terp talloze verloren gegane
gebruiksvoorwerpen ging bevatten.

De archeoloog Albert Egges van Giffen van de Groninger universiteit besefte dit
als geen ander en heeft in 1930-1934 als eerste een deel van de terp van Ezinge
(Gr.) op archeologisch verantwoorde manier afgegraven. Een schat aan gegevens
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Reconstructie van een deel van de opgravingen van Ezinge (Gr)
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was hiervan het resultaat. Vooral daar de vochtige mest en de dichte klei de in de
grond terechtgekomen voorwerpen luchtdicht van de atmosfeer afsloten, bleven
dingen van hout of ander organisch materiaal en metaal ongewoon goed bewaard.
Een van de belangrijke gegevens die in het kader van dit artikel tevoorschijn
kwam is de opbouw van een ijzertijdboerderij. Sedert Van Giffen weten wij
bijvoorbeeld dat de wanden bestonden uit in de grond ingegraven paaltjes en hori-
zontaal rond de paaltjes gevlochten twijgen. Dat een dergelijke vlechtwand vervol-
gens, aangesmeerd werd met vochtige klei, laat zich raden.

Experimentele archeologie

Sommige archeologen willen niet slechts aannemen wat er aan ideeën in de
studeerkamers ontstaat, maar toetsen deze uitkomsten aan de werkelijkheid.
Daardoor vindt men op diverse plaatsen in ons land resultaten van de zogenaamde
experimentele archeologie, o.a. in de vorm van ijzertijdnederzettingen.
En hoewel deze "prehistorische plekken" ook ontdekt zijn door de fotografen van
bruidsreportages, kunnen waaghalzen proberen of ze het enkele weken uithouden
onder prehistorische omstandigheden. Een nieuw reisdoel voor schoolreisjes, maar
ook een serieuze manier om te ontdekken hoe de ijzertijdmens in zijn behoeften
voorzag.

Reconstructie van een ijzertijdboerderij met spieker
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Rapportage

Als de hele opgraving eenmaal is afgerond, zal naar verwachting de gemeente-
archeoloog, in samenwerking met archeologisch bureau Jacobs en Burnier, een
rapport voor de gemeente Ede opstellen.
De WAR (Werkgroep Archeologie Rhenen) is ervan overtuigd dat dit rapport
zoveel niet in dit artikel aangestipte gegevens zal bevatten, dat wij in de naaste
toekomst graag nog eens op de interessante ervaring in "De Vallei" zullen terugko-
men.

Tot slot

Na lezing van het bovenstaande doet de titel van dit artikel voor de lezer wellicht
behoorlijk overtrokken aan. Ter toelichting het volgende.
Zeer waarschijnlijk nog dit jaar komt een nieuwe monumentenwet tot stand,
waarin de archeologie veel meer aandacht krijgt dan tot nu toe. De gemeentes van
Nederland krijgen hierin een veel grotere verantwoordelijkheid voor het cultuur-
historisch (waaronder ook het archeologisch) erfgoed binnen hun grenzen.
Zo'n tien jaar geleden werd op het eiland Malta, ook door de Nederlandse minister
die de cultuur in haar portefeuille (mevrouw Hedy d'Ancona) had, hiertoe een
Europese overeenkomst ondertekend, de zogenaamde Conventie van Malta (of
Verdrag van Valetta, naar de hoofdstad van Malta). Eenvoudig gezegd is de
uitkomst van deze conventie: de verstoorder betaalt.
Met andere woorden: wie op een plek waar het zogenaamde bodemarchief aange-
tast kan worden, de bodem verstoort, draait in het kader van deze wet voortaan
voor de kosten op.Geen wonder dat de Nederlandse overheid voor zo'n ingrijpend
uitvloeisel van "Malta" tien jaar nodig heeft gehad (en nog heeft) om de nieuwe
wetsartikelen uit te denken.
Een aantal gemeentes heeft vooruitlopend op de invoering van de komende wet de
nodige maatregelen genomen. Zo heeft Ede, aanvankelijk samen met Apeldoorn,
een gemeentelijk archeoloog aangesteld. Veel vaker dan voorheen wordt nu bij elk
nieuwbouwplan de archeologie ingeschakeld. Dit o.a. door Ede gegeven voorbeeld
stemt de archeologische wereld tot tevredenheid.
Hopelijk vindt dit voorbeeld ruime navolging door veel andere gemeenten, zodat
wij vanwege dit initiatief kunnen blijven bij onze ode aan Ede.
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