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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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