
WAAR MEN NOG LANG OVER SPRAK

Een geruchtmakend voorval uit het begin van deze eeuw

De'n Buffel werd hij genoemd, deze zoon uit het grote
gezin van tabaksplanter Jan en zijn vrouw Aartje. Op de
Greb, daar waar deze 'Levendaal' werd genoemd, werd door
hard werken de kost verdiend. Vader Jan was geboren uit
een geslacht van tabaksplanters en moeder Aartje (tante
Ort) was een dochter uit de stand van kleine ambachts-
lieden uit Rhenen.

De vele zonen waren een zegen voor het gezin waarvoor de
bewerkelijke tabaksteelt het bestaan vormde. Vaak echter
was 'deze' zoon een bron van zorg: de vrijheid waarin hij
opgroeide baarde de ouders veel zorg. Opstootjes met leef-
tijdsgenoten in de stad werden nogal eens op hardhandige
wijze beslecht en de bijnaam 'Buffel' spreekt dan ook
boekdelen.

Nu was dat nog niet het ergste want, dacht men, 'als hij
eenmaal aan de vrouw' komt zullen de wilde haren er wel af
gaan. Welnu, zoals men het wenst zo gaat het nu eenmaal
niet altijd want die'n Buffel kwam niet zo een twee drie
aan een vrouw.
Streupen (stropen), daar hield hij zich liever mee op. Wat
te zeggen als je opgroeit in een bosrijke omgeving waar
het wild zo voor het grijpen was. Dat hij zich hiermee
buiten de wet begaf, daar wilde hij niet van weten, maar
dat de gerechtsdienaren hem op spoor waren baarde hem meer
zorgen!

Het was burgemeester Jhr. Schimmelpenninck in hoogst eigen
persoon, zo was hem ter ore gekomen, die de stroperijen op
zijn bezit wel eens ongedaan zou maken.
Nu was die Buffel niet zo maar van zijn stuk te brengen,
hij liet zich door niemand de wet lezen en zeker niet door
de burgemeester. Hij zou hem wel een slag voor zijn!

Mogelijk verhit door de brandewijn of door het niet willen
onderdoen voor zijn eerder gedane grootspraak, bezon hij



zich op wraak.
Dagelijks begaf de burgemeester zich in zijn rijtuig van
het Huis Heimerstein naar de stad en keerde daarvan op vas-
te tijd weer huiswaarts. Dit zou mijnheer de burgemeester
noodlottig worden. Op een zekere namiddag, laat in de
zomer van 1907 Of daaromtrent wachtte de Buffel hem op,
verscholen in het struikgewas van de Heimersteinselaan en
gewapend met zijn hagelgeweer.
Bij de nadering van het rijtuig spitste hij zich op zijn
doel, hij zou hem mores leren, niemand zou hem de wet
lezen. Toen het rijtuig in zijn schootsveld kwam haalde
hij over .... PANG, hij zag de burgemeester omvallen in
het rijtuig, nu had hij hem!
Snel smeet hij het wapen van zich af en zette het op een
lopen. Toen kwam de vertwijfeling, waar moest hij heen?
Het zou immers wel snel duidelijk worden wie de dader was,
een blad had hij nooit voor de mond gehouden.
Slim als het wild dat hij zelf zo vaak had bejaagd vond
hij een mogelijkheid.... Hij spoedde zich naar de Rijn,
keek nog eens om naar de berg waar hij was opgegroeid,
kleedde zich uit en begaf zich te water

Heel Rhenen was weldra in rep en roer, er was een aanslag
op de burgemeester gepleegd en de dader was voortvluchtig.
Met de burgemeester viel het. (gelukkig) nogal mee, slechts
wat lichte verwondingen, maar hij had de dader
herkend: het was de Buffel en hij zou hem krijgen.
Snel werd een speuractie op touw gezet, de omgeving werd
uitgekamd, maar vooreerst vond men niets, de vogel was
gevlogen.
Pas dagen later werd een spoor gevonden: aan de Rijn ont-
dekte men zijn bundeltje kleren, had hij zich in wanhoop
verdronken?

Dagen en weken verstreken en het lichaam van de Buffel
kwam nergens boven water. Vreemd, maar men nam toch aan
dat hij zich verdronken had. De familie ging in rouw en
het werd stil. Langzaamaan hernam het leven zijn normale
gang.

Jaren, vele jaren later, toen niemand meer aan de aanslag



dacht, kwam er een brief uit Denemarken van jazeker,
de'n Buffel. Inmiddels getrouwd met een Deense was hij
daar werkzaam als rietdekker. Klaarblijkelijk had hij zich
dus niet verdronken, zwemmend had hij zich naar de over-
kant van de Rijn begeven, zich daar voorzien van (gesto-
len) kleding en grotendeels te voet was hij naar Duitsland
gevlucht en van daar in Denemarken terecht gekomen.

Aan het einde van de veertiger jaren kwam hij onverwacht
voor een kort bezoek in Rhenen terug, het voorval was toen
reeds lang vergeten.
De bejaarde Buffel had inmiddels nakomelingen uit zijn
huwelijk en hij had zich gevestigd te Bremen. Sedertdien
kunnen we daar in het telefoonboek een omvangrijke familie
met een echte Rhenense naam tegenkomen.

Opheusden, 13 maart 1988

K.van Ingen
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