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Wordt het dan nooit geen Zaterdagavond,
Zaterdagavond zeven uur?

Een liedje,gezongen omstreeks de eeuwwisseling,toen een zesdaagse werk-
week nog normaal was en op Zaterdagavond 7 uur eindigde.
Ondanks die lange werkweek had men nog energie genoeg om dingen te doen
die niet iedereen leuk vond maar wel om gelachen werd.
Dat ondervond een voerman die op Zaterdagavond op doorreis in Rhenen
arriveerde met een vracht turf.
Om de vracht veilig te stellen mocht de wagen op de molenberg worden
geplaatst,en ging de voerman zijn paard elders stallen en overnachten.
Dat was niet onopgemerkt gebleven en spoedig waren plannen beraamd om
de man een poets te bakken.
De turf werd afgeladen en op de omloop van de molen gebracht.Een voer



of karrevracht turf bestond uit 2000 stuks,dus daar was men wel even
zoet mee.
De wagen werd vervolgens gesloopt,met vereende krachten op de omloop
gehesen,daar weer in elkaar gezet en de 2000 turven weer opgeladen.
Voor de voerman op de vroege Maandagmorgen geen aangename verrassing.Hoe
de wagen weer beneden is gekomen vermeldt de historie niet,maar hij
staat er nu niet meer.En er zal veel om gelachen zijn

De kans op een dergelijke stunt is nu niet groot meer.
In dat deel van Rhenen dat tegenwoordig Veenendaal heet,is het turf-
steken geen dagelijkse bezigheid meer,en ondanks dat we hier spreken
over 't Veen kijkt men er nu wel op een turfje,vooral nu men er blijk-
baar stadsrechten heeft gekregen.
En de prijs van 30 cent per 100 stuks,zoals die in 1900 was en waarvoor
men de turf ook nog op de zolder bracht zou men in randje randstad wel
te laag vinden.
Bovendien is paardentractie nu een zeldzaamheid en schakelen we weer
over op een spoorverbinding.
Het is een spoorlijn die niet is te vergelijken met de vorige.
Rhenen is een eindstation geworden en de trein komt niet meer onder het
viaduct door.Er staat trouwens geen locomotief voor en de kans om in de
schoorsteenpijp van de locomotief te tuffen is er niet meer.
Dat probeerden we vroeger wel,hangende over het muurtje van het viaduct,
maar de trefkans was gering.
De muurtjes van het viaduct zijn verdwenen en de trein komt er niet meer
onderdoor.
Ook is de echo verdwenen die er vroeger was als men in de uitgegraven
stationsweg riep en de echo vanaf het stationsgebouw antwoordde.
Als de stationskruier de reiziger met de koffers begeleidde,stopte deze
op de hoek van de Duistereweg en vroeg: "Wilt U de echo eens horen?".
En bij toestemming riep hij dan: "Geef de ouwe Lart een kwart je".De
echo "kwartje" klonk dan zo helder.dat de reiziger zei: "Prachtig,en wie
is nu de ouwe Lart?"."Dat ben ik,meneer".
Het station,met de gelagkamer van juffrouw van Minnen waar 's avonds
gekaart en geborreld kon worden,is verdwenen,de stationsweg werd opge-
hoogd,de kruier en de reizigers zijn er niet meer en het snelverkeer
raast door het spoorgat.
En of de nieuwe eenrichting treinverbinding een functie van betekenis
zal krijgen moeten we afwachten,maar in de pijp tuffen kunnen we nooit
meer.
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