
DE VLAG VAN ACHTERBERG

Het is buitengewoon plezierig te ontdekken, dat er bewoners
zijn, die zich los van allerlei officiële instanties verdie-
pen in de identiteit van hun woonplaats.
Mevrouw Engelage van de Middelbuurtseweg te Veenendaal deed
dit en stuitte daarbij op de vraag of Achterberg een eigen
wapen zou hebben gehad. Daar Achterberg als woongebied een
deel vormt van de Gemeente Rhenen, was dat wapen dus gelijk
aan dat van de stad. Echter... Achterberg behoorde nog tot
een ander bestuurlijk lichaam, nl. het Waterschap Rhenensche
Neude en Achterbergse Hooilanden. Hoewel ook daarvan het wa-
pen gelijk is aan dat van Rhenen, is dit Waterschap toch op
een eigen wijze naar buiten getreden, nl. met een vlag.
Het uiterlijk van deze vlag roept een discussie op, en wel
of er het wapen van Rhenen, of dat van Veenendaal, of geheel
iets anders opstaat. De "geleerden" waren het hier niet over
eens.
Een feit is dat het "wapen" van de Rhenensche Neude en Ach-
terbergse Hooilanden identiek is met dat van Rhenen: de drie
kastelen met de sleutel. Van der Aa schrijft in zijn Aard-
rijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1847) over dit ge-
bied: "Rhenensche-Nueden-en-Achterburgs-Hcoiland, polder in
het Overkwartier der Utrecht, arr. Amersfoort, kant. en gem.
Rhenen, palende W. en N. aan de gem. Rhenen, O. en Z. aan de
gem. Wageningen" en verder "...en wordt door drie heulen,
liggende in den Slaperdijk bij den zoogenaamden Roode-Haan,
en van daar langs verschillende waterleidingen, van het over-
tollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit enen
Dijkgraaf, vijf Heemraden en eenen secretaris, kameraar en
Penningmeester" (einde citaat). Het gebied kennen wij als de
"Gelderse Vallei" en heeft van oudsher een boeiende geschie-
denis. Waterschapsbesturen zijn vaak veel ouder dan gemeen-
telijke indelingen en hebben steeds een belangrijk eigen ge-
zicht behouden. Eigen archieven (in Utrecht bij het Rijks-
archief, in Rhenen en in Veenendaal, alwaar de Dijksteel,
het bestuur, gevestigd was en is) zijn voor onze "polder"
belangrijk.
Naspeuringen leverden het volgende op:
Het Waterschap "de Grebbe" is op l januari 1949 ontstaan uit
de samenvoeging van het waterschap Rhenense Nude en Achter-
bergse Hooilanden en een groot deel van het waterschap
Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen. Dit water-
ig -hap wordt oostelijk begrensd door het riviertje Grebbe of



Grift, ten noorden door de Slaperdijk bij de Roode Haan te
Veenendaal en ten westen door de waterscheiding op de heuvel-
rug tot aan de Grebbesluis. Dit waterschap kreeg op 5 juni
1953 van de Hoge Raad van Adel het recht een wapen te voeren.
Het ontwerpen van dit wapen werd opgedragen aan de heer
van de Drift te 's-Gravenhage. Omdat het Waterschap "de
Grebbe" is ontstaan uit een samenvoeging van opgeheven water-
schappen werd voorgesteld het nieuwe wapen gegevens te laten
bevatten van deze waterschappen. Er deed zich echter een
moeilijkheid voor: Het Dijkschap en het bestuur van het Water-
schap Wageningen-Ede had ook belangstelling oirdat een deel
van het nieuwe waterschap ook gebied van het genoemde water-
schap omvatte.
Men kwam tot een overeenkomst: men zou bij de samenstelling
motieven van bovengenoemde gemeenten mede verwerken. De Heer
v.d. Drift ontwierp een aantal schetsen en legde die aan de
besturen voor, waaruit een keuze werd gedaan. Daarna werd
aan Hare Majesteit de Koningin verzocht dit ontwerp te be-
krachtigen. Deze bekrachtiging volgde op 16 mei 1953, nadat
eerst nog enige wijzigingen waren aangebracht. De beschrij-
ving luidt:
a. in zilver een drietcrenige burcht, elke toren verlicht,

gesloten en voorzien van een rond dak met omgewende wim-
'pel, de middelste stok ter halverwege beladen met een
liggende sleutel, de baard naar boven gewend: alles van
keel;

b. in azuur een op een golvende gouden schildvoet zeilende
éênmaster, voorzien van een wimpel, tuig en want, alles
van goud.

Beide delen zijn gelijk en gescheiden door een horizontale
streep. Het bovendeel van het wapen komt ongeveer overeen
met het wapen van eerstgenoemd opgeheven waterschap en het
benedendeel met dat van genoemd Veenraadschap. Dit werd dus
het "wapen". De "vlag" bestond uit 4 delen, nl. het gemeente-
wapen van Wageningen en het wapen van Ede boven de streep.
Van het laatste gaat hierbij een afbeelding.

Onze oud-burgemeester Jhr. Mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van
Rosenthal hielp mij nog verder. Hij schreef o.a.: "In 1949
ben ik benoemd als heemraad van het Waterschap de Nude en
Achterbergse Hooilanden. Van dit waterschap was voorzitter
de vroegere wethouder Van Voorthuizen". Hoezeer deze water-
schapsbesturen zich "zelfstandig" voelden, blijkt uit het
antwoord dat de schrijver van de Heer van Voorthuizen ont-
ving, toen hij hem vroeg, of de begroting en rekening van
het waterschap niet naar Gedep. Staten gezonden dienden te



worden. Deze zei: " dat het waterschap veel ouder was dan
G. S. en de stukken alleen maar ter "kennisneming" werden
gezonden. Schrijver deelt verder mee, dat het Waterschap,
dat later werd opgeheven, vertegnwoordigd was in de zgn
exonorerende landen, die de Grebbedijk beheerden. Onder
(| exonorerende landen" verstaat men bij de Waterstaat
landen die het recht hebben op bepaalde plaatsen (hier
dus de Grebbesluis) hun water te lozen
De oude waterschappen (Nude en Veenraadschap) werden samen-
gevoegd en toen ontstond het Waterschap "De Grebbe".

h . . f*1 ZSer terechte ̂ 9̂ naar "een vlag van
Achterberg" heel wat overhoop kan halen, dat o.i. toch

^ hiSt°riSCh aan de vergetelheid te
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