
VERBOUWING C.Q. RESTAURATIE VAN STUIVENES(T) TE ACHTERBERG

In Oud Rhenen No. 3 van vorig jaar maakten wij reeds
melding van verbouwingen aan en rondom de eeuwenoude
boerderij Stuivenes te Achterberg.

Afgezien van het feit dat de middeleeuwse don jon, waar-
tegen de boerderijwoning is aangebouwd, onder Monumenten-
zorg valt, is gebleken dat ook de huidige eigenaar de
heer Ter Haar goed oog heeft voor de historische waarde
van dit gebouw. Bij de verbouwing van het (overigens vrij
jonge) boerderijgedeelte bleek dat veel van het houtwerk
volledig vermolmd en door de houtworm aangetast was.
Bovendien bleek de fundering dusdanig slecht, dat besloten
werd, behalve de donjon, het hele huis te slopen.

Hierbij bleek dat de boerderijwoning niet helemaal haaks
op de donjon stond; voorts kwam er achter de muur een
origineel raam van de donjon tevoorschijn.

In goed overleg met de Gemeente Rhenen en Monumentenzorg
zal de nieuwe passende woning nu wel haaks op de donjon
worden geplaatst en wordt overwogen alle ramen van de
donjon in dezelfde originele stijl terug te brengen.
Met de sloop in juli van de boerderijwoning kwam hiermee
de middeleeuwse donjon geheel vrij; vandaar dat we hier
direkt foto's van gemaakt hebben (zie afbeeldingen).

De donjon van Stuivenes(t) is een van de weinige gebouwen
te Achterberg en Rhenen, die nog vanuit de middeleeuwen
bewaard zijn gebleven. Hier dienen we dan ook zuinig op
te zijn! De heer Ter Haar heeft overigens over positieve
belangstelling voor zijn huis niet te klagen.

Inmiddels is ook weer iets meer bekend over de vroegere
eigenaren, gebruikers en bewoners van Stuivenes(t).
Een en ander is nog niet tot in de middeleeuwen uit-
gewerkt; toch willen we hier alvast het voorlopige
resultaat weergeven (Oud Archief Rhenen - No's 277, 536).

A.J. de Jong.
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PERIODE EIGENAAR/LEENHEER GEBRUIKER/BEWONER

1720

1725-1735

1736-1747

1750-1753

1761

1764-1781

1789-1804

1805

1813-1817

1850-1861

1862-1879

De domheer Van Wijk

De heer Van Wijk

De heer Van Wijk

De heer Drost van
den Hovert

De heer Drost van
den Hovert

Johan van Romond(t)

De heer van Romond

Peter Doornenbal (ged. Rhenen
3.8.1670, begr. Cunerakerk
6.5.1756), gehuwd met Trijntje
Willemse (ged. Rhenen 2.6.1677)

Peter Doornenbal

Peter Doornenbal

Hendrik Reyersen

Jan Jansz. van Oort

Maria Puyk, weduwe van Jan
Jansz. van Oort (van den Oord)

Aalbert van de Scheur, gehuwd
met Willemijntje Roelofse

Aalbert van de Scheur (geb.ca.
1782, overl. Rhenen 11.2.1827)
gehuwd met Maria Teunisse
Rijksen

Maria Teunisse Rijksen, weduwe
van Aalbert van de Scheur (geb.
ca. 1773, overl. Rhenen 10.2.1858)

Teunis van de Scheur, landbouwer/
veehouder (geb. Rhenen 29.6.1800,
overl. Rhenen 19.5.1879), gehuwd
met Jannetje Harmsen (overl.
Rhenen 14.1.1874)
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De don jon van Stuivenes te Achterberg, juli 1990, na sloop van de er
tegenaangebouwde boerderijwoning; op de rechter foto de originele vorm
van een raam dat na de sloop tevoorschijn kwam. Ook bij de huidige
ramen kan men zien dat deze vroeger hoger en smaller zijn geweest.
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