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Kaartje van de Wieringermeer en omgeving waarop vondsten, die misschien van de verdronken 

Grebbestad afkomstig zijn, aangegeven zijn.
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De “Zusters van Rhenen”

Hens Dekker

In dit nummer wordt in een artikel van H.P.Deys uit de doeken gedaan hoe de 
naam van onze grebbestad in vorige eeuwen nogal eens veranderingen heeft 
ondergaan. Elders in de wereld zijn plaatsen te vinden die de naam kennelijk 
aan Rhenen te danken hebben of die op het eerste gezicht er een duidelijke 
verwantschap mee vertonen. Een  speurtocht via onder andere Internet leverde 
het volgende over dit onderwerp op.

De bedenkers van de naam Rhenendael, de nieuwe woonwijk die op de plaats 
van het Julianaziekenhuis gebouwd is, hebben waarschijnlijk niet geweten dat 
in Zuid-Afrika  een dorp met bijna dezelfde naam bestaat. Dat Rheenendal  
ligt in de Kaapprovincie aan de zogenaamde Gardenroute met een oude goud-
mijn in de nabijheid. De vele hotels in Rheenendal doen vermoeden dat de 
omgeving de moeite van het bezoeken zeker waard is. De naam Rhenendael 
met “ae” ziet er oud uit; de naam Rheenendal met  “ee” is waarschijnlijk echt 
oud. Misschien kunnen Zuid-Afrikagangers van onze vereniging, zoals binnen-
kort Pim Strous, uitzoeken of Rheenendal door de eerste kolonisten gesticht is 
of dat de naamgeving van latere datum is. Heeft het in 1672 gebouwde fregat-
schip van de VOC genaamd “Rheenen” er mee te maken? Dat schip heeft in 
1693 de Kaap op de eerste en helaas tevens laatste reis inderdaad enige weken 
aangedaan, zoals in een artikel van Strous in Oud Rhenen 1994-1 te lezen is. 
Maar er blijken ook nogal wat Van Rheenens in Zuid-Afrika te wonen en 
mogelijk is een der voorouders  de naamgever geweest. Dit is zelfs waarschijn-
lijk voor een andere plaats aldaar genaamd Van Reenen, bij de Drakensbergen 
op de grens van de Oranje Vrijstaat en Lesotho gelegen, want ook families met 
de schrijfwijze van de naam zonder “h” zijn in Zuid-Afrika goed vertegen-
woordigd. Kennelijk is daar het spellen van namen ook niet al te consequent 
uitgevoerd. Dit slaat niet op de naam van een andere plaats op het Afrikaanse 
continent. Diep in Senegal ligt Rhénène, een bijna naamgenoot. Dit zal wel op 
toevalligheid berusten hoewel ……. niet ver er vandaan ligt ook een Ede!

Ten noorden van Goteburg in Zweden ligt een plaats met exact dezelfde naam 
waaronder Rhenen ook bekend is, namelijk Grebbestad. Het is een oud stadje 
met ’s winters niet meer dan een paar duizend inwoners maar ’s zomers wordt 
de stad bevolkt door duizenden toeristen. Grebbestad is een vissersplaats met 
haven waar vroeger de vissersboten en nu de jachten domineren. Grebbe heeft 
in het Zweeds geen directe betekenis. Grebba betekent dame en “Damesstad” 



is danook de perceptie die de Zweden van de naam hebben.
Veel industrie heeft Grebbestad niet. Een conservenfabriek van vis met de niet 
voor de hand maar wel goed in de markt liggende naam ABBA is na overname 
door een Noorse firma uit Grebbestad verhuisd. De granietindustrie is gebleven, 
evenals een bedrijf dat voor Rhenen mede aanleiding zou kunnen zijn om banden 

met het Zweedse plaatsje aan te gaan: de Grebbestad Bryggeri oftewel bierbrouwe-
rij. Grebbestad heeft een gezellig winkelcentrum. Mocht ons gemeentebestuur op 
zoek zijn naar een zusterstad dan ligt het net als Rhenen bij toeristen bekende 
Grebbestad in Zweden voor de hand.

Wist u trouwens dat er in Nederland ooit nog een Grebbestad gelegen zou hebben 
? Volgens een artikel van J.T.Bremer in het maartnummer van 1991 van 
Nederlandse Historiën doen op Wieringen verhalen de ronde over de verdronken 
stad Grebbe. In een beschikking van Karel V van 1515 over de dijken van 
Wieringen, blijkt een deel van de Marskedijk Grebber Marseke te heten. Buiten  
die dijk ligt een stuk land, Grebber genoemd. Dit land is later verdwenen. Het feit 
dat men op diverse plaatsen op het Balgzand (zie kaartje) oude “muralies” gevon-
den heeft, zal wellicht de gedachte van een ommuurde nederzetting opgewekt 
hebben. In 1698 wordt een brok tufsteen bij de Gecommitteerde Raden van 
Holland gedeponeerd. De Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen schreef  in 
1710 over dergelijke vondsten: “Omdat de duyfsteen, so ik meine, niet onder de 
Romeinen, maer in de seven- en agthonderste eeuw aen de benedenlanden bij de 
Rijn en ook hier gebruikt wiert, so soude ik wel agten, dat dese rudera van die 
eeuw soude sijn”. Mits zo’n veronderstelling op waarheid blijkt te berusten 
bekruipt je de gedachte dat de stichting van de verdronken Wieringse Grebbestad 
en de Grebbestad Rhenen, voor het eerst in 855 vermeld, geen eeuwen uit elkaar 
zullen liggen. Het  is ook merkwaardig dat in het korte artikel een aantal namen en 
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De haven van Grebbestad waarbij ook een visafslag en kleine scheepswerf aanwezig is.



zaken vermeld worden die sterk aan onze omgeving doen denken, waaronder 
Marskedijk (wij kennen de Marsdijk). 

Ook Achterberg heeft z’n zusterdorpen. In Noord-Duitsland liggen er twee: één bij 
Hannover en de andere net over de grens bij Twente. Ons Elst heeft, zoals bekend, 
een naamgenoot in de Betuwe. België telt maar liefst vier dorpen met dezelfde 
naam. Remmerden ben ik nog niet elders tegengekomen. Het is echter mogelijk, 
zo niet waarschijnlijk, dat met name in emigratielanden meer plaatsen bestaan met 
namen die aan Rhenen of één der dorpen binnen de gemeente doen herinneren.     
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