
Van de Steeg was een gelukkig mens en dankbaar voor alles
wat het leven hem geschonken heef t. In die zin heeft hij zich
ook altijd gedragen en uitgelaten.Wij weten allen.dat zijn
tijd gekomen was.Toch is het een groot gemis voor zijn omge-
ving dat hij ons ontvallen is,maar zijn taak op aarde heeft
hij afgerond.
Hij ruste in vrede.

H.P.D.

ACHTER BERG EN RIJN
EN

DE FOTOGRAFIE ROND HET BEGIN VAN DEZE EEUW

Toen in de eerste jaren van deze eeuw.de tijd waarin onze Histo-
rische Vereniging (de Oudheidkamer) werd opgericht,Bertram
Ramspek met zijn camera door Rhenen liep en daar talloze onder-
werpen letterlijk voor het nageslacht vastlegde,zal hij zich
nooit hebben gerealiseerd,dat er ruim 70 jaar later zo'n dank-
baar gebruik zou worden gemaakt van dit werk.
Ramspek fotografeerde in een tijd,waarin de fotografie al een
heel eind de kinderschoenen was ontgroeid.Zo omstreeks het midden
van de vorige eeuw werd het in mindere of meerdere mate mogelijk,
met goed resultaat foto's te maken.In Rhenen zien we,na enkele
professionele portretopnamen van oudere datum en niet te vergeten
de uitstekende foto's die de Deventerse fotograaf G.J.v.d.Berge
in 1880 van de bouw van de spoorbrug over de Rijn maakte,vele
amateurfoto's verschijnen,vaak van uitzonderlijke kwaliteit.
Het waren familiefoto's van de familie Van de Waal,van gebeurtenis-
sen uit die dagen en van gebouwen.Fotograaf was G.v.d.Waal Gzn
(zie Achter Berg en Rijn afb. 342) maar ook zijn foto's bekend van
Th.v.d.Waal (ABR 315) en van M.v.d.Waal Bzn (ABR 380) .Gerrit van
de Waal.de vader van Willem.was eigenaar van de meubelfabriek in
Rhenen.Hij had in Wenen gestudeerd en hij heeft daar vermoedelijk
ook zijn eerste (platen)camera aangeschaft omdat hij met vele
foto's uit Wenen in Rhenen terug kwam.Hij gebruikte glasplaten
12 x 16/£ (Bromsilber Gelatin Extra Rapid) van Lomberg uit Langen-
berg Rheinland,later ook platen van Eastman.



Theo van de Waal was tuinarchitect en boomkweker,hij fotografeerde
en ontwikkelde ook zelf.Van M.v.d.Waal zijn mij geen gegevens be-
kend. Van de tientallen glasplaatnegatieven die er in de jaren 1890
tot omstreeks 1920 geweest zijn,zijn er helaas nog maar een kleine
20 bewaard gebleven.de meeste ervan uit de jaren vóór 1900 (coll.
G.J.y.d.Waal den Haag).Van een aantal van deze negatieven zijn nog
originele afdrukken uit die tijd overgebleven maar er bestaan ge-
lukkig nog zeer veel meer foto's uit die tijd,waar echter geen
negatieven meer van zijn terug te vinden.
Andere amateurfotografen die uit die jaren foto's hebben nagelaten
waren onder meer Willem de Haas,G.J.L.de Suyck en dokter H.A.Velt-
man en natuurlijk Bertram Ramspek.

Van Willem de Haas (zie ABR 299 en 546),die als privé ondernemer
als één van de eersten in Nederland in Rhenen de electriciteit en
de waterleiding bracht,zijn de foto's van afb. 482 en 726 afkom-
stig. Reeds in 1891 werd in Eigen Haard een tweetal foto's van hem
van het kruien van het ijs in de Rijn gepubliceerd.Zijn eerste
camera kocht hij ca 1890 in Aken,waar hij studeerde.Het was een
grote houten platencamera van P.SEXER, Optique Electricité Photo-
graphie uit Rennes.De optiek bestond uit een kokervormige lens,
vervaardigd door E.Welting,Amsterdam,de lens bevatte geen verdere
informatie.Er konden losse diafragma's in worden geschoven.De ca-
mera bezat aanvankelijk geen sluiter,hiervoor diende de lensdop.
Later kwam er een in hout gevatte sluiter bij.De Haas gebruikte
glasplaten van het uitzonderlijke formaat van ca 18 x 24 cm en ook
van 13 x 18 cm,die thuis werden ontwikkeld in een zelfgemaakte
ontwikkelaar,later in Rodinal.De fotografische materialen werden
betrokken bij Ivens in Nijmegen (familie van de bekende cineast
Joris Ivens).Op feesten maakte hij opnamen met behulp van magne-
sium flitslicht.
Guilleaume de Suyck was een Belg.crfe door zijn huwelijk met een
dochter van de tapijtfabrikant Van Wijngaarden in Rhenen terecht
was gekomen (zie ABR 208).Van De Suyck zijn ook veel foto's be-
kend, met name van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913,die in
Rhenen met groots vertoon werden gevierd.Hij maakte daarbij foto's
van verschillende groepen en van afzonderlijke deelnemers,behorende
bij de "Groote Historische Optocht" maar ook van de straatversie-
ringen (ABR 350) en andere festiviteiten.Ook afb. 487 van de
tapijtfabriek en afb. 456 hebben wij aan De Suyck te danken.
Hubert Adriaan Veltman heeft,als huisarts,rond 1903 enige tijd de
praktijk waargenomen van dokter Reinders,die slechts korte tijd
in Rhenen gevestigd was en in 1906 zijn praktijk aan dr William -



Waller (ABR 400,401 en 626) overdeed.Veltman trouwde met Nell,een
zuster van Bertram Ramspek en we zien Nell Veltman-Ramspek op
afb. 928 geheel links met haar tweeling Nelly en Els j e. Een leuke
bijkomstigheid ia dat de kinderwagen op die foto nog van Jan de
Haas.de zoon van Willera is geweest en dat de foto werd gemaakt
door Bertram Ramspek!
Veltman,later huisarts te Makkinga en in Frederiksoord.werd toen
röntgenoloog in Heerenveen.Hij fotografeerde en ontwikkelde zelf
en hij heeft deze liefhebberij op zijn zwager Ramspek overge-
bracht. Veltman heeft zijn eerste toestel,een grote platencamera,
op de markt gevonden.Hij plaatste de lens achterstevoren en zei
tegen de koopman dat het ding het niet deed en een leuk hokje
zocht voor zijn hamster.Hij kocht het toen voor een prik en kreeg
er de hele set bijbehorende ontwikkelspullen bij cadeau.Helaas is
deze camera veel later verloren gegaan toen deze,op een garage-
zolder opgeslagen,op een kwade dag met alle andere opslag naar be-
neden stortte.
In het Gemeentearchief van Rhenen wordt sinds jaar en dag een
collectie glasplaatnegatieven 13 x 18 cm bewaard.Pas vorig jaar is
gebleken dat deze van Veltman afkomstig zijn toen namelijk de be-
kende schilder Hendrik Roodenburg mij een collectie originele af-
drukken van deze zelfde glasplaatnegatieven overhandigde,welke hij
indertijd van Veltman cadeau heeft gekregen.Ook diens dochter Nelly
bezit nog zo'n 30 afdrukken van deze serie. In "Achter Berg en
Rijn" zijn het de afb. n° 394,433,437,474,475,486,486a,491,499,501,
502,507,509,519,520,522,526 en 802 en naar alle waarschijnlijkheid
eveneens de n°'s 727,732,738-744 welke door Veltman omstreeks 1914
zijn gefotografeerd.Hij was zo'n enthousiast fotograaf,dat hij,
zoals Nelly mij vertelde,aan zijn tweeling op hun 8e verjaardag al
een platencamera cadeau gaf,waar de kinderen ook al zelf mee om
leerden gaan.

Het grootste aantal foto's,dat gemaakt werd in de tijd,die samen-
viel met de beginjaren van de Oudheidkamer Rhenen is echter af-
komstig van Bertram Ramspek.Het is interessant hier enkele bijzon-
derheden te vermelden van de fotoartikelen die hij gebruikt heeft.
Ramspek bezat een opklapbare balgcamera.die hij op 28 Sept. 1909
aangeschaft heeft,hij was toen 30 jaar oud.Het was een geheel me-
talen camera van Dr.R.Kruger uit Frankfurt a/Main,gekocht bij
Ivens en Co (Nijmegen,Amsterdam,Groningen,Den Haag).De camera bezat
een Extra-Rapid-Aplanat lens met een lichtsterkte van f:8 diafrag-
meerbaar tot f:16.De mogelijke sluitertijden waren O,Z,1/24 - 1/100,
sec.Het negatiefformaat was 8,8 x 11,7 mm (dus 9 x 12 cm) waarmee
afdrukken op papier van 9,5 x 12 cm werden gemaakt.Onder meer in
1936 heeft hij er nog enkele adapters voor andere negatiefformaten
bij gekocht.



In het Streekmuseum te Rhenen wordt een drietal fotoalbums bewaard,
waarin zich een 150 foto's bevinden,die Ramspek in de jaren 1910 en
1911;Vervaardigd heeft.Het zijn voornamelijk straattypen uit Rhenen,
maar ook vele gebouwen vond hij gelukkig de moeite waard,op de foto
te zetten.Naast de foto's in de genoemde albums bezit het Museum
nog een aantal losse foto's van Ramspek en bovendien nog tientallen
foto's van andere herkomst.
Het is ondoenlijk alle foto's van Ramspek te noemen,die in het boek
"Achter Berg en Rijn" zijn opgenomen,bij een ruwe telling komen wij
op meer dan 60 stuks.
Er is één zelfportret van hem: ABR 669,tevens op de omslag van het
boek afgebeeld.Of de fotograaf op afb. 406 inderdaad Ramspek is,
moet worden betwijfeld omdat het cameraformaat niet met dat van
Ramspek overeenkomt,of hij moet van een andere camera gebruik heb-
ben gemaakt.Nicht Nelly herkent in elk geval wel haar neef in deze
fotograaf.

de camera van W.de Haas de camera van B.J.Ramspek

Verreweg de meeste foto's van Ramspek zijn voorzien van de eigen-
handig geschreven opnamedatum,helaas wordt in de albums slechts
in een aantal gevallen vermeld,wie of wat de foto voorstelt en
bij de losse foto's,die hij gemaakt heeft,in geen enkel geval.
Dank zij de bijzondere bereidwilligheid van enkele oud-Rhenenaren
konden wij achter de identiteit van nagenoeg alle personen komen
terwijl de straatbeelden voor de kenner geen problemen opleveren.



Het is niet bekend, warm eer deze collectie foto's aan het Streek-
museum (de Oudheidkamer) werd geschonken.Zijn weduwe vermoedt.dat
dit indertijd,niet lang na de vervaardiging ervan,gebeurd moet
zijn.

Bertram Josephus Ramspek werd op 8 Augustus 1879 geboren te Berli-
cum als oudste zoon van Josephus Nicolaas Ramspek en de uit Rhenen
afkomstige Bet van der Linden.Vader was bij het onderwijs in Ilpen-
dam en ook op de kostschool te Geertruidenberg.Het is moeilijk te
verifiëren,doch er zijn redenen te veronderstellen,dat hij ook
leraar is geweest aan de Kostschool voor Jongeheeren te Rhenen
(zie ABR 282).Bertram had nog een broer Jan en twee zusters:
Agaath en Nell (ABR 278).Moeder kwam oorspronkelijk uit Tiel.waar
haar ouders een kruidenierszaak dreven.Zij moesten met de trek-
schuit in Amsterdam boodschappen doen.Het koperen stookgereedschap
van deze trekschuit is nog in familiebezit.
Het huwelijk van de Ramspeks heeft slechts 4 jaren geduurd,toen
stierf vader Ramspek aan tbc.Bet,die de bijnaam "Betje van de
Monsieur" had (in verband met de kostschool) hertrouwde toen te
Rhenen met Piet Boodt.die haar altijd al had willen trouwen.
Piet Boodt was de zoon van een Rhenense huisarts,hij had zelf een
gerenommeerde wijnzaak in de Heerenstraat tegenover de Molenstraat.
Het was een zeer goedaardige en vriendelijke man en,zoals de
eerdergenoemde schilder-etser Roodenburg mij vertelde,"een zeer
levenslustig man,een bekende figuur die overal was.Boodt werkte
nooit,hij genoot van het leven".Er bestaan inderdaad ook talloze
foto's waarop we Piet Boodt zien,zittend,staand,lopend of pratend
(zie bijv. ABR afb. 335,402,405 en 441).Uit dit tweede huwelijk
kwam nog een dochter Christine.

Bertram volgde de lagere school te Rhenen en de HBS te Wageningen.
Daarna kwam hij in opleiding voor candidaat-notaris.doch bleef nog
thuis wonen (bij de Boodt's.zie afb. 339) .Hij deed zeer vlot zijn
examens en was nog voor z'n 21e jaar klaar waarna hij bij notaris
Fisher te Ede in de praktijk kwam.Deze had ervoor gezorgd dat hij
eerder meerderjarig werd verklaard,dit kon indertijd met l jaar
worden vervroegd.Bertram ging toen naar notaris Vosmaer te Zeist,
waar hij 7 jaar zou blijven.Het is in deze jaren.dat hij zijn gro-
te fotoproductie bereikte,al deze foto's zijn dan ook voorzien van
zijn stempel: B.J.Ramspek candidaat-notaris Zeist.In zijn latere
leven heeft hij lang zo veel niet meer gefotografeerd.
Na deze tijd kwam hij bij notaris Miseroy te Amsterdam,die veel
heeft gedaan voor zijn benoeming in 1917 tot notaris te Doesburg. '__



In 1918 trouwde hij met Davina Millenaar,zij is op afb. 405,samen
met Piet Boodt te zien en het onderschrift vermeldt dus ten on-
rechte dat hij hier met Agaath Ramspek loopt.Het echtpaar kreeg
twee kinderen,een dochter en een zoon,beiden nog in leven.
Bertram Ramspek is 36 jaar notaris te Doesburg geweest,tot aan
zijn overlijden in 1952.Het was een man om een notariaat in een
kleine plaats te voeren en hij heeft er een goede tijd meegemaakt.
Hij bewoonde aan de Koepoortstraat een groot herenhuis,tevens het
voormalig kantongerecht,met grote tuin,waar hij een waar museum
van heeft gemaakt.dat thans,na 30 jaar nagenoeg geheel in stand is
gebleven.
Ramspek had veel belangstelling voor de Oudheidkamer.In één van
een tweetal artikelen "Oud-Rhenen" in Eigen Haard van Juli 1909
schrijft hij:

"Wel is waar,helaas,zijn er in den loop der jaren vele merkwaardige gebou-
wen gesloopt en vervangen door meer modernere; toch is er nog genoeg van
Oud-Rhenen overgebleven,o» den vreemdeling al dadelijk bij het binnentreden
den indruk te geven.dat hij zich bevindt in een stadje.dat hoe klein dan
ook van oppervlak,voor den oudheidkamer niettemin nog veel moois herbergt.

En al moge het jammer genoemd worden.dat zoodoende Rhenen gaandeweg al
meer en meer gemoderniseerd wordt,en het aanzien van mooi oud stadje meer
en meer verdwijnen zal,dan staat daar,en gelukkig,tegenover,dat thans
niets meer van Rhenen's oudheid zal verloren gaan,nu de stad sedert het
vorige jaar in het gelukkig bezit is van eene „Oudheidkamer voor Rhenen
en omstreken",waar voortaan alle schatten zullen bewaard blijven,die
Oud-Rhenen typeeren en die ons doen terugdenken aan Rhenen van weleer.

Voor een groot deel is de oprichting dier Oudheid-kamer te danken aan
haren volijverigen Voorzi t ter,den Heer Dr. R.Jesse,die na zijne vestiging
te Rhenen,daartoe onmiddellijk de noodige stappen nam,en gelukkig zooveel
medewerking mocht ondervinden van de zijde der ingezetenen.dat tot die
oprichting kon worden overgegeaan.

Het Gemeentebestuur.dat Dr. Jesse benoemde tot Archivaris van Rhenen,
waardeert ten volle den ijver en de verdiensten van dezen Oudheidkamer; te
meer waar het Archief der Gemeente,lange jaren helaas,verwaarloosd,thans
door haren Archivaris voor verderen ondergang is gevrijwaard,en reeds nu
in een zoodanigen toestand is gebracht.dat een overzicht is mogelijk ge-
worden van het vele schoone en merkwaardige,dat,vooral voor de geschie-
denis van Rhenen,schatten waard is."



Bertram Ramspek ligt begraven te Doesburg.Op zijn graf staat
een mooie graf steen, dezelfde steen die hij eens op een
veiling kocht en die jaren bij hem in de tuin heeft gestaan.
Na zijn overlijden is deze steen,voorzien van de nieuwe '
naam,op het graf geplaatst van deze amateur-historicus,die
aan de historie van Rhenen zo'n belangrijke bijdrage heeft
geleverd.

H.P.Deys
Januari 1983
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