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OF "KUECHENGARTEN" NABIJ DE WESTPOORT VAN RHENEN

In enkele artikelen tiet betrekking tot het oude
veerhuis te Rhenen in het mededelingenblad Oud
Rhenen in 1984 werd herhaalde malen melding gemaakt
van een zogenaamde Koningstuin.
Deze was gelegen tussen de huidige veerweg en het
oude veerhuis waarvan de fundamenten enkele jaren
geleden in de uiterwaarden ten westen van Rhenen
werden aangetroffen(Ref.l,2).
Velen in Rhenen zullen zich nauwelijks bewust zijn
dat zich naast de veerweg in Rhenen nog een waar
historisch monument bevindt,waarvan de contouren
slechts goed zichtbaar v/orden als men recente lucht-
-foto's vergelijkt met 18 eeuwse kaarten en teke-
-ningen van dit gebied(Ref.2>.
Het betreft hier de in 1748 door de Duitse architect
C.H.vori Bonn als"Küchengarten" aangeduide tuin
behorende bij het Koningshuis te Rhenen(Ref.3).
Deze tuin werd in de 17 eeuw aangelegd op een stuk
uiterwaarde dat reeds in de middeleeuwen bekend
was als de "eerste haeck" ten westen van de Stad
Rhenen.
Een "haeck" is een middelnederlandse benaming voor
een "zandplaat".
Deze kan zijn ontstaan in de ijstijd of door af-
-zettingen door de Rijn(Ref.4).
Ook het middeleeuwse veerhuis bij Rhenen was op deze
zandplaat gebouwd.
Deze"haeck" kwam in 1534 in het bezit van het
Karthuizer klooster Nieuwlicht bij Utrecht,dat ook
eigenaar-leenheer van het oude veer bij Rhenen was.
In de 17 eeuw werd de Stad Rhenen pachter en later
eigenaar van het veer en de bijbehorende gronden.
Omstreeks 1625-1630 heeft de Stad Rhenen de eigen-
-dommen ten westen van de stad grotendeels aan koning
Frederik V van Bohemen,de Winterkoning en diens
rechtsopvolgers verkocht.
Sindsdien waren deze bekend onder de namen Konings-
-boomgaard en Konirigsweide.
De verschillende eigendommen onder Rhenen van de
Winterkoning kwamen in 1662 aan het huis Hannover.



Op schaal getekende kaart van de stad Rhenen
met links de "Kuchengarten",de tuin behorende
bij het Koningshuis ca.1740.
Deel van een kopergravure van J.C.Philips uit
dezelfde tijd naar analogie van een tekening
van J.de Beyer(zie hieronder).



Later toen ons land bij Frankrijk werd ingelijfd,
werden ze tot Domeingoederen verklaard.
De directie der Domeinen heeft deze onroerende
goederen vervolgens verkocht.
Op 13 januari 1812 kocht A.J.van Elburg te Rhenen
het z.g.Koningshuis met tuin voor ca. 21300 francs.

De Koningsweide(deze lag ten Z.W. van de stad Rhenen)
en de Koningsboomgaard,werden nog een aantal jaren
verhuurd,waarna ze op 10 juli 1829 werden geveild.
De Stad Rhenen kocht ze toen voor respektievelijk
ƒ 12100 en ƒ -11600 (Ref .5, 6) .
Over dit eigen terrein kon toen later in 1833 de
Stad Rhenen een korte verbinding leggen tussen de
stad en het latere veer,dit is de huidige veerweg.

Interessant is de geschiedenis van de zogenaamde
Koningsboomgaard (Kiichengarten of Koningstuin) .
De overdracht van deze tuin met "willigenpoten"
vond plaats op 22 augustus 1631.
De tuin bestond feitelijk uit twee gedeelten,waar-
-van het noordelijke moestuin en het zuidelijke
boomgaard was.
Het geheel was ten oosten,ten zuiden en ten westen
omgeven door 300 wilgenbomen en een brede sloot(zie
afbeelding).
Aan de noordzijde stond een schutting.
De sloot werd waarschijnlijk gevoed met water uit
de Rijn via een duiker en door gootwater van de stad
Rhenen.
Voorts behoorde er bij de tuin een hovenierswoning
of tuinhuis.
Deze stond aan de noordwestkant en werd begin 19
eeuw afgebroken.
Naar en nabij deze hovenierswoning liepen een z.g.
promenade en lanen met eiken en essen erlangs.
Volgens de akte van 1631 was de omvang van de tuin:
"negen morgen acht en tseventich roeden daaarin be-
-grepen oosten/westen en zuyden drie voeten buyten
de tuyningh voorschreven voorts sijn de aande
limiten gelijck de schuttinge ende geslagen palen
aen de noords!jde aenwijsen.
Daar beneven gemeeten sijnde benoorden de schuttinge
tot drie voeten achter de boven aldaer geslagen
palen 385 roeden Rijnlandse maet"



De westkant van de Koningstuin ca. 1910 en dezelfde
situatie anno 1987.



Dit laatste stuk grond bleef aan de Stad Rhenen.
Toen in 1632 FrederikV van de Paltz in Metz in een
kelder van een bevriende wijnhandelaar aan de pest
overleed,en ook zijn gemalin Elisabeth Stuart en
haar kinderen eerst naar Den Haag en later naar
Engeland waren vertrokken,raakte het Koningshuis in
verval en werden ook de bijbehorende tuinen verwaar-
-loosd.
De eigenaren,het huis Hannover,woonden in Engeland
en hadden nauwelijks belangstelling voor de goederen
in Rhenen,die alleen -naar geld kostten.
Nu en dan werden wel landmetingen verricht t.b.v.
het huis Hannover,zoals blijkt uit een akte van
27 april 1659(Ref.7):
"uijtterweert westzijde die veerhuys de willige
boomen staende aen de binnenkant.Noortzijde een regel
van ipenbomen aen de hogeweg tsamen negen mergen
vijffhondert vijf en tsestich roeden rijnlandse maten
met de hoeck tot de gracht toe samen tien mercjen
138 roeden".
Voor het huis van de hovenier,eigenaar de keurvorst
van de Paltz,moest haardstedegeld betaald worden,
zoals b.v. in 1665.
Voor het Koningshuis was dit niet het geval;echter na
1751 was men echter wel huisgeld verschuldigd.
Nadat 'het Koningshuis in 1749 een algehele restaurati
voor de som van ƒ 6088 had ondergaan,ging hier als
rentmeester voor de goederen te Rhenen de gepensionee
-de luitenant Kuntze wonen.
Naast een vrije woning in het slot en vruchtgebruik
van de Koningsboomgaard,ontving deze ondermeer ƒ 120
jaarlijks tesamen met de verplichting echter de ove-
-rige landerijen voor ƒ 200 per jaar te pachten.
Luitenant Kuntze was een goede rentmeester,die voor
het huis zorgde en die de tuinen en weiden in goede
staat hield.
Hij beplantte de Koningstuin met fruitbomen en ge-
-bruikte de rest van de grote tuin voor tabaksbouw.
Daarnaast hield hij eigen en andermans vee op de
bijbehorende weiden.
Desondanks geraakte hij echter door de buitengewoon
hoge lasten spoedig in de problemen,die steeds drukke
-der werden,daar hij vanuit het huis Hannover niets t
ondersteuning kreeg.



Oe zuidsloot van de Koningstuin begin dertiger jaren en de situatie
onqeveer een halve eeuw later.



Zijn pogingen om zijn inkomen door tabak of door
veehandel te vergroten hadden slechts tot gevolg dat
hij zijn gehele vermogen kwijtraakte.
De pacht van /-200 was ook veel te hoog omdat het land
behoorlijk te lijden had van het regelmatig buiten
de oevers treden van de Rijn.
Hierdoor raakten de fruitbomen bedorven en het gras
van de Koningsweide veranderde geleidelijk in riet.
Daarbij kwamen nog de nodige strubbelingen met de stac
en de burgers van Rhenen over de belastingvrijwaring.
Van 1749-1788 voerde hij het beheer en leefde daar-
-naast onder erbarmelijke omstandigheden te Rhenen wa;
hij in 1794 overleed.
Zijn opvolger was kapitein Von Wyk.
De situatie werd echter alleen maar erger.
Sinds 1793 namelijk was Holland met de Republiek
Frankrijk in oorlog geraakt en een Engels leger hielp
de Hollanders(Ref.8).
Op 8 augustus 1794 kwamen plotseling 400 gewonde en
zieke Engelsen in Rhenen aan ,gevolgd door nog eens
700 op de 10 augustus.
Deze richtten in Rhenen een ware ravage aan,met name
aan het Koningshuis en de tuinen;zo werden de schuttii
en de vruchtbomen gebruikt voor brandhout.
Het Koningshuis zelf werd gebruikt als hospitaal en we
ook grotendeels gesloopt voor brandhout.
In de Koningstuin werden meer dan 400 Engelsen begrav
vandaar de benaming "Engele kerkhof" in Rhenen.
Op een gegeven moment werd zelfs kapitein Von Wyk rnet
zijn gezin uit het Koningshuis gezet;deze klaagde dan
ook richting Hannover:"zo word ik door de troepen van
mijn eigen koning geruïneerd".
Tot 3 januari 1795 bleef het Engelse lazaret in Rhene:
en vervolgens vertrok men richting Deventer en Amers-
-foort toen de Fransen bedreigend dichterbij kwamen.
Ook van de Fransen mocht kapitein Von Wyk niet blijve:
Het verval van Koningshuis en tuinen zette zich sinds
-dien alleen maar voort,hetgeen zoals eerder vermeld
leidde tot sloop in 1812.
Ook de hovenierswoning werd verkocht en afgebroken.
De bomen in de Koningstuin werden later op een enkele
na gerooid en het hout voor ƒ60 verkocht.
De tuin werd omgezet in weiland dat door de Stad Rhen
nadat zij deze van de Domeinen hadden gekocht,werd



De oostkant van de voomalige Koningstuin gefotografeerd in 1987 vanaf



Gezicht op de veerweg in zuidelijke en noordelijke
richting ca.1905.



verpacht voor hooiland en het weiden van vee.
In deze situatie is sindsdien weinig verandering
gekomen.
Aan het begin van deze eeuw was er nog sprake van
een behoorlijke sloot rond de Koningstuin zoals blijk
uit foto's uit die tijd.
Er werd vaak 's winters op deze sloot geschaatst.
Ook stonden er toen nog beduidend meer bomen in het
weiland,hetgeen Rhenen vanaf de,Rijndijk een fraai
aanzicht gaf zoals blijkt uit foto's o.a.van de
Rhenenaar Ramspek uit ca.1910(Ref.9).

Rhenen zou kunnen overwegen de oude tuin deels weer t
herstellen,door weer meer bomen te planten en de inmi
-dels droge sloot weer uit te diepen en hier weer wat
in te brengen.
Ook zouden de karakteristieke contouren van de Koning
-tuin weer aangescherpt kunnen worden om hiermee weer
een van de schaarse historische monumenten van Rhenen
te restaureren.
Een en ander zou een prachtige aanblik bieden voor
touristen vanaf de toren.
Het brengt natuurlijk wel het nodige ongemak voor de
pachters van deze wei met zich mee,en maakt het gebie
als pachtwei minder aantrekkelijk.
Bepalend is hoe belangrijk we het in Rhenen (nog) vinde
om de schaarse restanten uit de toch wel rijke histor
van de Grebbestad te behouden voor het nageslacht.

A.J.de jong,Voorthuizen
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De zuidkant van de Koningstuin gezien vanaf de
! tUjndijk ca. 1907 en de situatie ca. een halve
f eeuw later gefotografeerd vanaf de toren.
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