
MARTINUS WILHELMUS VAN DE WAAL
een honderdjarige in Rhenen

Het was groot feest in Rhenen op 15 juli 1896. Een bekende
Rhenenaar was 100 jaar geworden, een gebeurtenis die toen
en ook nu nog niet dagelijks plaats vindt. De veerpont
over de Rijn was versierd met vlaggen en wimpels en er zal
ongetwijfeld menig borreltje geschonken zijn op deze
zomerse dag, die trouwens aan het eind van de middag een
korte maar hevige regenbui bracht.
Voor zijn woning aan de Heerenstraat hoek Molenstraat
(thans de HEMA) had een comité, bestaand uit de apotheker
J.J. Post, raadslid E. van Ingen, wijnhandelaar Piet Boodt
onder leiding van H. de Heus en met hulp van de Gemeenteop-
zichter Derk Hoiting een fraaie, met de Nederlandse
kleuren gedekte tempel of feesttent opgericht. Aan de
ingang van het huis van de jubilaris was een baldakijn van
donkerrood fluweel aangebracht waarop het portret van de
honderdjarige prijkte. Een bloemperk met een fontein,
smaakvolle draperieën, guirlandes en andere versieringen
waren aangelegd en allerlei sierplanten, uitgeleend door
de burgemeester Jhr. Schimmelpenninck luisterden het
geheel op. De bedoelde woning is te zien op een
schilderij, waarop de oude man naast een jong meisje
gezeten, op een bankje voor zijn huis een lange pijp zit
te roken. Dit pand, Rh 20 staat afgebeeld in ABR, afb.
335 (=334), het pand achter de grote pomp.
Van de Cuneratoren wapperde de Nederlandse vlag en het
carillon werd gedurende enkele uren bespeeld, 's Morgens
vroeg werd een aubade gebracht door de leerlingen van de
hoogste klassen van de lagere school onder leiding van het
hoofd de Heer Van der Weiden, 's Avonds bracht de Muziek-
vereniging de Harmonie 'Ons Genoegen" onder leiding van
A.C. Moinat op het feestterrein en in de feesttempel een
avondserenade bij fakkellicht, afgewisseld door een
optocht door de gemeente, begeleid door fakkels. De stad
was verlicht met Chinese lampions en Bengaals vuur, het
totaal leverde een fantastisch schouwspel op.
De bestedelingen in het Protestantsch Bestedelingenhuis
(de voorloper van de Tollekamp) werden door de jubilaris
op wijn en tulband onthaald.



De bekende Rhenenaar was Martinus Wilhelmus van de Waal,
hij behoorde tot een Rhenense familie die in de 18e eeuw
in Rhenen terecht is gekomen. Hij was een zoon van
Cornelis van de Waal (tabaksplanter) en Johanna Wilhelmina
Stramm, eveneens behorend tot een bekende Rhenense
familie. Deze Cornelis werd gedoopt op 15-10-1769, doch
het is mij niet bekend waar. Er deed een Cornelis van de
Waal belijdenis op 14 April 1797 te Rhenen en dit zal wel
dezelfde man geweest zijn. Ik heb nog een Gerritie van de
Waal gevonden, die op l July 1685 met attestatie van Ingen
lidmaat werd van de (toenmalig) Geref. kerk, thans de
Hervormde Gemeente te Rhenen.
Vader van Cornelis was Gerrit, van hem zijn mij geen
geboorte- en overlijdensdata bekend. Hij trouwde op 23-11-
1760 met Cornelia van Setten. Uit zijn tweede huwelijk met
Willemijntje van Ommeren op 4-12-1768 werd Cornelis
geboren. Ik heb op 17 Jan 1750 te Rhenen een Willemijntje
van Ommeren gevonden, die toen met attestatie uit
Rotterdam lidmaat werd en het lijkt dus aannemelijk, dat
het huwelijk van Gerrit met Willemijntje te Rhenen werd
gesloten.

Martinus Wilhelmus werd geboren te Rhenen op 15 juli 1796,
hij deed op 3 Maart 1815 belijdenis te Rhenen. Hij was van
1828-1851 Gast- en Weeshuismeester. Hij werd omstreeks
1832 notabel in de Kerkvoogdij, doch hij is ook diaken en
later ouderling bij de Rhenense Geref. kerk (de tegenwoor-
dige Hervormde kerk) geweest. In 1852 werd hij benoemd tot
lid van een speciale Commissie, die op verzoek van het
College van Toezicht voor het Provinciaal Kerkbestuur een
overzicht moest samenstellen van de eigendomsrechten der
kostereien. In 1855 was hij lid van de Watersnoodcommis-
sie. Vanaf omstreeks 1859 is hij ruim 20 jaar lid van de
gemeenteraad geweest, van 1866 tot ca. 1870 (hij was toen
74 jaar!) was hij tevens wethouder.

Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag schonk hij de
kerk een (nog aanwezige) zilveren avondmaalsschaal, met de
volgende inscriptie: GESCHENK AAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE
RHENEN VAN DEN HEER M.W. VAN DE WAAL OP ZIJNEN lOOsten
VERJAARDAG 15 JULI 1896 Deze schaal werd vervaardigd
door Van Kempen in 1896. Interessant in verband met de 100-
jarigen: de Rhenense kerk was reeds in het bezit van een
tweetal zilveren avondmaalskannen, eveneens van Van



Kempen, geschonken door de Rhenense notabel "D.L(eccius).
DE RIDDER OP ZIJNEN 100 sten VERJAARDAG 29 JANUARIJ 1871".

Martinus Wilhelmus, aanvankelijk tabaksplanter, trouwde op
24-jarige leeftijd op 8-10-1820 met Willemijntje van de
Weert (1796-1884), dochter van Roelof van de Weert, ijzer-
smit te Rhenen. Later, sinds 1821, en dus vermoedelijk
direct na zijn huwelijk, vind ik hem als winkelier, weer
later als koopman in de Rhenense patentregisters en in de
burgerlijke stand. Hij overleed op 21-11-1898, ruim 102
jaar oud.

We mogen Martinus Wilhelmus beschouwen als de stamvader
van een groot aantal nazaten waaronder een aantal bekende
Rhenense personen te noemen valt. Hij kreeg bij
Willemijntje acht kinderen, waaronder Gerrit Jan en
Roelof. Op 100-jarige leeftijd had hij 46 kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.
Gerrit Jan, gehuwd met Mechtelina Maria Lit, had in de
Rhenense Heerenstraat een bekende zaak in manufacturen,
ongeveer tegenover de Muntstraat gelegen. Hij had tevens
een agentschap van wasserij 'De Regenboog' te Tilburg.
De zaak werd later voortgezet door hun zoon Willem, die
huwde met Janna Vink. Zij kregen drie kinderen: Gerrit
Jan, die later bij de politie kwam, Corrie en Mattie. De
zaak is eind dertiger jaren opgeheven. De beide oudste
zonen van Gerrit Jan: Martinus Wilhelmus (1865-1925) en
Gerrit Jacobus (1867-1930) werden meubelfabrikant te
Rhenen.
Roelof (landbouwer, bierbrouwer, koopman) kreeg elf
kinderen, waarvan in Rhenen de bekendste waren Isaac (1867-
1943), Martinus Wilhelmus (1868-1916), Roelof (1872-1954)
en Theodorus (1811-1956).

Isaac was gehuwd met Johanna Boodt, dochter van de
Rhenense huisarts Dr. Pieter Boodt, een bekende Rhenense
naam. Zij hadden een zaak in kruidenierswaren en groente
in de Heerenstraat maar thans heet dit stuk de Fred. v.d.
Paltshof. Het is pand Rh 11 op de plattegrond van Rhenen
in 'Achter Berg en Rijn'. Na de oorlog kwam hier de
schoenenzaak van Van Breda.

In 1895 werd in het toen aanwezige gat onderaan het
Paardeveld de Stoommeubelfabriek DE KROON van Van de Waal
en Co gebouwd door de toenmalige kersverse Rhenense



'stadsarchitect' Dirk Hoiting. Opdrachtgevers waren de
gebroeders Martinus Wilhelmus en Gerrit Jacobus en hun
neef Roelof van de Waal. Gerrit Jacobus van de Waal (geb.
1867) had een gedegen studie van het meubelmakersvak
gevolgd, onder meer in Wenen, Reutlingen, Berlijn,
Neurenberg en Straatsburg. Hij kwam in 1894 in Rhenen
terug, waarna hij bij de fabriek kwam. In het buitenland
heeft hij de fotografie leren kennen en hij introduceerde
dit nieuwe medium in Rhenen. Een ander belangrijk amateur-
fotograaf in die tijd was Willem de Haas, die eveneens na
een studie in Duitsland de fotografie naar onze stad
bracht. In 1896 kwam Roelof van de Waal (geb. 1872) in
Rhenen. Volgens het bevolkingsregister stond hij als
meubelfabrikant ingeschreven, kennelijk dus in hetzelfde
bedrijf. In 1914 werd de stoom vervangen door electrici-
teit. Roelof vertrok in 1917 naar Australië. De meubelfa-
briek is in 1930 uitgebrand, zie foto 395 in 'Achter Berg
en Rijn'. In het Streekmuseum bevindt zich een Eerste
Steen, die door Martinus Wilhelmus, 'oud 99 jaar', op 25
mei 1895 werd gelegd. Deze steen betreft vermoedelijk die
van de meubelfabriek.

Kleinzoon Martinus Wilhelmus had niet veel geluk in zijn
leven. Wijd en zijd stond hij bekend onder de bijnaam
'Nekkie'. Hij heeft, zo gaat het verhaal, van zijn vader
een meubelfabriek gekregen, bedoeld zal zijn de
meubelfabriek onderaan het Paardeveld. Veel schijnt hij
zich niet met dit bedrijf te hebben bemoeid. Vast staat,
dat hij rond de eeuwwisseling een dassenfabriek had, die
later overgenomen werd door HÖlzenspies. Deze fabriek stond
bovenaan de Kruisstraat. Nekkie overleed in 1916.
Theodorus is hovenier geworden. Hij heeft aan het begin
van deze eeuw reeds foto's van Rhenen gemaakt (zie o.a.
afta. 315 in ABR) maar hij is spoedig uit Rhenen verdwenen.

Achter in de Mensostraat, in het Plantsoen, stond een
sigarenfabriek, eigendom van een van de Van de Walen, het
is mij niet bekend welke.

Een blijvende nagedachtenis aan de familie Van de Waal is
de- M.W. van de Waalstraat die loopt van de Nieuwe Veenen-
daalseweg naar de parkeerplaats achter het Gemeentekan-
toor. Het is het schamele restant van de zogenaamde
Waalbuurt, een drietal straatjes die vroeger achter het
Stadhuis aan de Heerenstraat gelegen hebben. Deze buurt



was in het bezit van (opa) Martinus Wilhelmus/ die er
arbeiders-huisjes liet bouwen. De straten kregen de naam
van M.W. van de Waalstraat, Isaaczijde (ABR 540) en
Roelofzijde (ABR 541), genoemd naar twee kleinzonen van
Martinus Wilhelmus. De eerste steen legde hij op 30-8-
1890. Een van de bekendste bewoners van deze buurt was de
voddenman Top Laweit met zijn vrouw Rachel en kinderen
Mos, Top en Fie (ABR 539). Het waren joden, geen van allen
heeft de laatste oorlog overleefd.

Vlak naast het Stadhuis, namelijk tussen dit gebouw en de
Nieuwe Veenendaalseweg stond sinds vorige eeuw de villa
Bellavista. Een van de vroegste bewoners (de bouwer ?) van
'Bellavista' was een Van de Waal. De villa fungeerde als
achtergrond voor een foto, genomen ter gelegenheid van een
grote familie-reünie van de familie Van de Waal, ter
viering van de bovenbeschreven 100ste verjaardag van
Martinus Wilhelmus, die twee jaar later overleed. De
laatste bewoner was de na-oorlogse Rhenense burgemeester
Jhr. mr. Bosch van Rosenthal. Het is daarna tijdelijk als
uitbreiding van het stadhuis in gebruik geweest totdat het
een aantal jaren geleden werd afgebroken om plaats te
maken voor de uitbreiding van het Gemeentekantoor.

Gegevens:
eigen archief en fotocollectie
Collectie Streekmuseum Rhenen
Bevolkingsregister, Gemeentearchief Rhenen
H.P. Deys, 'Achter Berg en Rijn', Rhenen, 1981 (afgekort

ABR). Rh geeft de nummering aan van de percelen op de
plattegrond (pag. 86/87) in dit boek.

H.P. Deys



KLM-luchtfoto (1948) van het Gemeentehuis (thans Gemeentekantoor) met omgeving.
Rechts van het Gemeentehuis de villa 'Bellavista', geheel links de sigarenfabriek van
Van de Waal in de Mensostraat. Links achter de Waalbuurt, midden boven (in het wit)
Café De Driehoek aan de M.W. van de Waalstraat.



De Eerste Nederlandsche Dassenfabriek te Rhenen in de tijd

van Chr. Holzenspies.

De Eerste Steenlegging voor de Meubelfabriek De Kroon door
M.W. van de Waal, 1895.



De manufacturenzaak van G.J. van de Waal aan de
Heerenstraat te Rhenen„

Het interieur van het kantoor van de Meubelfabriek van
Van de Waal.



De 100-jarige Martinus Wilhelmus van de Waal met 44 nazaten,

voor de villa Bellavista te Rhenen, 15-7-1896.

mr- . . „ , • „ • , - , . , , / • • ,"-*»wüiiï
De feesttent/poort in de Heerenstraat.' LinksTgaat de
Molenstraat omhoog. 15-7-1896.



*•*- A
Afdruk van het originele glasplaatnegatief
van de honderdjarige.

Olieverfschilderijtje, waarop de oude
Martinus Wilhelmus Van de Waal voor
zijn laatste woning zit (Rh 20).



3 april 1893. Derde van links Roelof,

met bolhoed Isaac, op de lage fiets
Martien (Nekkie) Van de Waal.
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