
OVER LIMIETPALEN EN NOG WAT.

Als we van Amerongen naar Rhenen gaan, passeren we bij
Eist twee borden: een met Eist, gem. Rhenen en één met
Eist, gem. Amerongen. De grens tussen deze beide delen
van Eist vormt een weg, aan beide zijden hier en daar
voorzien van oude tabaksschuren, waarvan er helaas de
laatste jaren, en dan zowel aan de Amerongense, als aan
de Rhenense zijde nogal wat gesloopt of verminderd zijn.
De grens tussen deze delen van Eist wordt nog nader aan-
geduid door een limietpaal in de tuin van het hoekhuis
aan de Rijksstraatweg en wel op Rhenense grond. Het is
niet duidelijk of het dorp Eist over de grens is heenge-
groeid, of dat de scheiding dwars door de plaats is aan-
gebracht. Vast staat dat hier het grondgebied van
Amerongen eindigt en dat van Rhenen begint.
Deze toestand is van oude datum. In de archieven treffen
we enige malen stukken aan, die op deze grensscheiding
betrekking hebben en waardoor moeilijkheden ontstaan
waren. Zo werd in 1682 de drossaard te Amerongen door de
Rhenenaren gearresteerd, omdat hij op Rhenens grondgebied
een jongen in hechtenis had genomen, die op 23 februari
1682 betrapt was op het strikken van konijnen, De Rhenense
magistraat, op zijn beurt, nam deze inbreuk op haar recht
niet en zette de drossaard Joachim Jacob Vervoorn vast.
Een proces volgde, de drossaard werd weliswaar vrijgelaten,
maar hieruit blijkt wel dat men op zijn rechten stond.
In 1659 voerde men zelfs een proces met Gedard Adriaan van
Reede, de heer van Amerongen, over het verzetten van de
limietpalen te Eist. Dit proces duurde wel vier jaren en
men nam het van beide zijden hoog op.
Trouwens, de Rhenenaren lagen wel vaker in proces met
Amerongen. In 1733 beklaagden een viertal inwoners van
onze stad, nl. de heren Johan van Deventer, Mr. Gijsbert
van Brienen, Rutger Buddingh en Gerrit Sandbrink zich bij
het Hof van Utrecht over het feit, dat zij door de gravin
Henriëtte van Nassau, douairiêre graaf Frederik Christiaan
van Athlene, heer van Amerongen, verplicht werden de kermis-
tol (zeg maar entree-geld bij doortrekken van het kermis-
terrein) bij het passeren van de tolboom te Amerongen moes-
ten betalen, en dat weigerêen zij. Ook dit proces duurde
wel twee jaar.
Men had het dus niet altijd met het Oosten (Wageningen),
maar ok met het Westen te kwaad l
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