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Willem Johan van Nas, een Rhenense familiegeschiedenis

Willem H. Strous

Willem Johan van Nas werd geboren in Nijmegen op 24 april 1844 als zevende 
kind van Thierry (Derk) van Nas en Antonia Anna Hendrika Budding. Na hem 
zouden nog vier kinderen volgen maar slechts vijf kinderen Van Nas zouden de 
volwassen leeftijd bereiken. Vader Thierry was afkomstig uit Nijmegen en stierf 
daar op 41-jarige leeftijd in 1851; zijn beroep was koopman. Moeder Antonia was 
in 1814 in Rhenen geboren als dochter van de welgestelde bierbrouwer, en raad 
en wethouder Willem Budding, afkomstig uit Dodewaard en Susanna Antonia 
Sandbrink, dochter van de 18e eeuwse Rhenense schepen Jacobus Sandbrink. 
Vanwege de Rhenense familiebanden speelde het leven van Willem Johan zich 
grotendeels af in Rhenen; hij stierf op 26 september 1927 op 83-jarige leeftijd in 
het huis in de Herenstraat waar in mei 1852 zijn moeder, als weduwe, met haar 
nog vijf in leven zijnde, minderjarige kinderen onderdak had gevonden bij haar 
vader.
Geen van de kinderen Van Nas is getrouwd geweest.

Willem Johan van Nas Willem van Nasstraat (foto Strous juli 2004)

Het straatnaambord waarmee Willem Johan Van 

Nas in �9�6 werd herdacht



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - september 2004 - no. 3 - blz. 6

Het gezin Van Nas - Budding

Het huwelijk van de ouders van Willem Johan vindt plaats in Rhenen op 25 febru-
ari 1835 en wordt kerkelijk bevestigd door ds. Johannes Diesel in de Cunerakerk1. 

Thierry van Nas, afkomstig uit Nijmegen, is 23 
jaar en koopman; zijn vader Gideon Herbert, in 
zijn leven eveneens koopman, en zijn moeder 
Jeanne Cornelie van Hulstein zijn beiden overle-
den. Antonia Anna Hendrika Budding is 20 jaar, 
geboren en getogen in Rhenen als dochter van 
Willem Budding, wethouder, en Susanna Antonia 
Sandbrink; haar moeder is in 1829 overleden. Twee 
van de vier getuigen bij het huwelijk zijn fami-
lieleden: de 63 jarige oom Franciscus Gerardus 
Sandbrink, gepensioneerd officier, en de 38 jarige 
neef Jacobus Gerardus Sandbrink, lid van de raad 
der gemeente Rhenen2.
Na hun huwelijk trekken de jonggehuwden in bij 
de moeder van Thierry in de Molenstraat 674 te 
Nijmegen waar de familie gezamenlijk een winkel 
heeft. Thierry’s zuster Petronella Ida Wilhelmina 

(1812 Nijmegen – 1877 Nijmegen) en zijn zwager Henri Duijs, ook koopman, die 
op 6 juni 1834 zijn getrouwd, wonen op hetzelfde adres3. De kleinkinderen van dit 
echtpaar zijn in 1927 de gerechtigden tot de nalaten-schap van Willem Johan van 
Nas4.

In de daarop volgende jaren wordt het gezin Van Nas – Budding bijna ieder jaar 
verblijd met een nakomeling. Als het gezin in 1846 verhuisd naar Beek (Gld) 
wordt daar in augustus van dat jaar het negende kind, een dochter geboren. Het 
tiende en het elfde kind, beiden dochters, worden in 1848 en 1850 in Amsterdam 
geboren op resp. Prinsengracht 259 en Heerengracht 396. Er zijn nauwe contacten 
met (groot)vader Willem Budding in Rhenen, misschien wel logeerpartijen, want 
op 23 maart 1848 wordt in de Amsterdamse burgerlijke stand melding gemaakt 
van het overlijden te Rhenen van de 10 jarige Cornelia5.Vrij kort na de geboorte 
van het laatste kind, Jeannette Cornelie, keert het gezin begin mei 1851 terug 
naar Nijmegen6. Vader Thierry sterft daar, op 40 jarige leeftijd, op 23 mei aan de 
Pikkegast, nu Pijkestraat. De aangevers van zijn dood zijn zijn zwager Henri Duijs 
en zijn neef Johannes Franciscus van Hulsteijn, doctor in de genees- en verlos-
kunde te Nijmegen; in de advertentie staat dat hij plotseling is overleden. Na het 
overlijden in september 1851 van de bijna 3 jarige Herberta Jacoba, het op één 
na jongste dochtertje, wordt een memorie van successie opgemaakt t.b.v. moeder, 

Oom Henri Duijs uit Nijmegen, 
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broer en vier  zusters7. Daarin wordt de vermogenspositie van Thierry op zijn 
sterfdag opgenomen waarin Herberta Jacoba deelgerechtigd was. De nalatenschap 
van Thierry is fl. 18.082,18, opgebouwd uit, uiteraard inventaris, kleding en zilver 
(totaal fl. 1.462,39) maar ook ‘twee kopen Jacatra Thee op ontvang Cadels(?) van 
den 28e Aug. 1850 liggende te Rotterdam’ ter waarde van fl. 1.050,--. Hij was dus 
ook commissionair. 
Deze memorie wordt ondertekend door W. Buddingh te Rhenen als provisionele 
bewindvoerder, en door H.J. Buddingh als voogd van de vijf minderjarige kinde-
ren, in eerste instantie te Goes, ten huize van  J. de Jongh Jz, later veranderd in 
Nijmegen, ten huize van de procureur Aldus. Onder de schulden bevindt zich een 
rekening van deze procureur inzake een aangevraagde curatele, en dat zal de onder 
curatele stelling van moeder A.A.H. van Nas – Budding zijn geweest, waarover 
verderop meer.

Antonia Anna Hendrika Budding, weduwe Van Nas

Voor de zes kinderen Van Nas die nog in leven zijn bij de verhuizing van 
Amsterdam naar Nijmegen in mei 1851, moet het een heel moeilijke tijd zijn 
geweest die een diepe indruk zal hebben achtergelaten in hun leven, en misschien 
ook wel bepalend is geweest voor hun ontwikkeling. Willemina Susanna Antonia 
is met haar ruim 15 jaren de oudste, daarna volgt Willem Johan met 7 jaar en dan 
zijn er nog vier meisjes in de leeftijden van bijna zes jaar tot vijf maanden. 
Maar nog bepalender misschien dan het overlijden van vader Thierry en zusje 
Herberta Jacoba, en de vele verhuizingen waarschijnlijk, is het feit dat moeder 
Antonia Anna Hendrika een week voor vader Thierry’s overlijden wordt opge-
nomen in het krankzinnigengesticht te Zutphen8. Het verzoek tot opname in het 
Oude en Nieuwe Gasthuis is gedaan door haar vader Willem Buddingh te Rhenen 
en zwager Hendrik Duijs te Nijmegen met een attest van de Med. Doctor Boot te 
Rhenen van de 16e mei 1851. Vanaf 17 mei verblijft moeder Antonia in Zutphen 
tot zij op de 31e october 1851 hersteld ontslagen wordt. De Geneesheer-directeur 
verklaart dat ‘daar de krankzinnigheid van Mej. de Wed. Van Nas genoegzaam 
geweken is, om haar wederom tot de gewone zamenleving toe te laten en te doen 
geloven dat zij met nut in haren huiselijken kring zal werkzaam zijn, kan aan het 
verzoek harer betrekking, haar ontslag uit het gesticht ten doel hebbende, voldaan 
worden.’
Uit de eerder aangehaalde memorie van successie van het overleden zusje Herberta 
Jacoba blijkt dat gedurende de opname van moeder de kinderen in die maanden op 
verschillende plaatsen zijn ondergebracht, o.a. bij familie van de grootmoeder van 
vader Thierry’s kant; de heer G.H. van Hulsteijn te Neerbosch brengt voor kosten 
van verblijf en verpleging van drie kinderen fl. 30,00 in rekening. Waar de andere 
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drie kinderen onderdak vonden is niet bekend. Een ander familielid, de Med. 
Doctor J.F. van Hulsteijn te Nijmegen heeft op het moment van de aangifte nog 
geen rekening gestuurd. 

Terug naar Rhenen

De vreugde om de terugkeer van moeder 
in haar gezin en de hereniging met 
haar kinderen Willem Johan en zijn 
zuster en zusjes duurt niet lang. Moeder 
Antonia moet in mei 1852 voor de 2e 
maal worden opgenomen in Zutphen op 
verzoek van haar vader Willem Buddingh 
en op attest van de Med. Doctor J.M. 
Noorduijs te Nijmegen9; daar zal in 
het gezin vast wel het een en ander aan 
vooraf zijn gegaan. Moeder Antonia 
heeft het niet kunnen redden, nadat ze 
haar man en zes van haar elf kinderen 
heeft moeten begraven, in een stad waar 
ze zich misschien niet heeft thuisge-
voeld, zonder directe verwanten. Op 12 
mei 1852 trekt het vaderloze gezin in 
bij (groot)vader Willem Buddingh in 
Rhenen10.
Antonia Anna Hendrika kent het huis 
nog van vóór haar huwelijk. Nadat 
haar moeder in 1829  is overleden verkoopt haar vader in augustus 1830 zijn huis 
annex bierbrouwerij ‘De Wijnberg’, naast de Rijnpoort, bij een openbare veiling. 
De veiling heeft plaats in het nieuwe logement van mejuffrouw Vastrik. Jacobus 
Gerardus Sandbrink, lid van de raad Rhenen, zet voor het hele complex in met fl. 
2.000,-- en omdat er geen hoger bod komt wordt hij eigenaar. Willem Budding 
had de brouwerij in eigendom gekregen uit de boedelscheiding van zijn ouders 
Huibert Budding en Johanna Hendrika Budding in september 1815 te Dodewaard11. 
Vervolgens was Willem met zijn dochter ingetrokken bij zijn ongehuwde schoonzus-
ter Dirkje Sandbrink, rentenierster; zijn zoon Huibert Jacobus studeerde toen al in 
Utrecht. Dat Willem zijn brouwerij verkocht lag waarschijnlijk ook aan het feit dat 
zijn zoon hem niet had willen opvolgen in het bedrijf. In april 1840, na het overlij-
den van Dirkje Sandbrink in november 1839, krijgt Willem uit haar boedel het huis 
in de Herenstraat nr 115 toebedeeld (‘belend ten oosten Roelof van de Weerd, smid; 
ten westen Dirk Puijk, tabaksplanter’)12

De travaille in de Kruisstraat/hoek Herenstraat

(coll. H.P. Deys)
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Antonia wordt ook op 12 mei 1852 in het Rhenense bevolkingsregister ingeschre-
ven om twee dagen later al naar Zutphen te gaan. Ook deze keer duurt het verblijf 
ongeveer een halfjaar: ‘Op den 15 november 1852 heeft Mej. Van Nass geboren 
Buddingh het Gesticht verlaten, ten einde te beproeven, of haar aanvankelijk 
herstel, bij aanraking met de gewonen zamenleving stand zal houden, weswe-
gens haar op voorstel van des Gestichts Geneesheer verlof tot aan het einde van 
genoemd jaar is verleend.’

Willem Budding(h)

(Groot)Vader Willem Buddingh ziet zich op zijn oude dag, hij is dan 77 jaar!, 
plots geconfronteerd met een dochter, zijn enige dochter, die in een gesticht is 
geplaatst, nota bene op zijn verzoek waarbij hij als provisionele bewindvoerder is 
aangesteld, en vijf kleinkinderen, vier in de leeftijd van 11⁄2 tot 8 jaar en, geluk-
kig, nog een kleindochter van 16 jaar, Willemina Susanna Antonia. Deze zal, in 
moeders afwezigheid, de dienstmeid Jannigje Dirksen, weduwe Puijk, geholpen 
hebben in het huishouden van grootvader Buddingh; samen met het 13-jarige 
dienstmeisje Hendrika Hillegonda Versteegh uit de Koningstraat te Rhenen.
In het geheim of besloten testament van Willem Budding uit 1847 wordt deze 
Jannigje bedacht met een legaat van fl. 300,--. De dienstmeid ten tijde van zijn 
overlijden zou een bed met de peluwkussens en dekens krijgen; dat is, in 1855, 
Geertruida van Waveren die meehelpt de inventaris op te stellen13.

Decennialang was er een smidse om de hoek van de Herenstraat in de Kruisstraat, foto uit circa �9�0 

(coll. H.P. Deys)
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Willem Buddingh is tweemaal getrouwd geweest, de 1e maal in januari 1807 
met Susanna Antonia Sandbrink, gedoopt 25 oktober 1767 te Rhenen die op 13 
april 1829 op 61 jarige leeftijd overleed. Dat betekent dat zij al ruim veertig was 
toen de kinderen werden geboren. Willem trouwt voor de 2e maal op 16 februari 
1849, hij is dan 74 jaar, met Aaltje van Berkhorst te Rhenen, 42 jaar, weduwe 
van Albert van Dolderen, dochter van Wouter van Berkhorst, kastelein in het 
Rechthuis te Renswoude, en Maria Sukkel14. Aaltje brengt uit haar 1e huwelijk een 
dochter mee, Aartje van Dolderen. Aaltje wordt in de Patentregisters van Rhenen 
vermeld als tapster en logementshoudster met 4 kamers, tevens stalhoudster en 
biljarthoudster met twee tafels. Ook verhuurt zij een rijtuig op veren en riemen15. 
Willem en Aaltje trouwen op huwelijkse voorwaarden: alles van vóór het huwelijk 
blijft buiten de huwelijkse gemeenschap en er wordt een inventaris opgemaakt 
van Willems roerende goederen. Willem herroept alle vorige testamenten, uitge-
zonderd het geheim of besloten testament uit 1847 en deelt Aaltje, of bij haar 
vóóroverlijden haar dochter Aartje, zijn woonhuis aan de Herenstraat F 189 toe, 
met alle inventaris, benevens vijf andere onroerende zaken w.o. de hof of moestuin 
in de Doelen buiten de Rijnpoort, een hof in de Kruisstraat en een huis vóór in 
de Dijk te Achterberg16. Aaltje sterft op 4 november 1851 op 44 jarige leeftijd. Er 
wordt ten behoeve van haar dochter Aartje een inventaris opgemaakt door Willem 
Budding, Wouter van Altena en Zeger van Tuijl, én Willem Budding herroept alle 
voorgaande testamenten met uitzondering van zijn geheim of besloten testament 
van 1847. Hij kent twee legaten toe, één aan de hervormde diaconie van Rhenen 
voor fl. 400,-- en één aan de hervormde diaconie van Dodewaard van fl. 200,--17. 
Aartje van Dolderen valt dus buiten de boot, en daar zullen Willems zoon Huibert 
Jacobus en dochter Antonia Anna Hendrika geen traan om gelaten hebben. Het is 
maar de vraag hoe zij twee en half jaar daarvoor, in 1849, hun vaders stap om op 
zijn leeftijd nog een 2e huwelijk aan te gaan begroet zullen hebben.
Na het overlijden van zijn tweede vrouw woont hij in het grote huis aan de 
Herenstraat weer alleen met zijn dienstbode tot zijn dochter Antonia Anna 
Hendrika met haar vijf kinderen een half jaar later bij hem intrekt.

Ds. Huibert Jacobus Budding18

Willems zoon is de bekende Afgescheiden predikant Huibert Jacobus Budding 
(1810 Rhenen - 1870 Goes). Het verhaal gaat dat Willem Buddingh zich om zijn 
zoon geen andere zorgen maakte dan dat deze een gat in de hand had; Huibert zou 
zijn geld wegschenken, ook zijn tractement. Als Willem Buddingh in 1855 overlijdt 
wordt Huibert een vermogend man. Willem is bij de instelling van het kadaster in 
1832 in Rhenen nr. 60 in de rij van 100 grootste landeigenaren naar oppervlakte, 
en nr. 30 in de rij van grootste landeigenaren naar inkomen19. Daarnaast bezit hij 



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - september 2004 - no. 3 - blz. ��

goederen in de Betuwe en sinds 1839 de hofstede Klein Dashorst, ruim 39 hectare 
groot, in Renswoude. Zijn erfdeel is Huibert dus zeer welkom maar het is niet juist 
om te stellen dat, omdat vader Willem van mening is dat zijn zoon niet met geld 
kan omgaan, hem daarom slechts het vruchtgebruik van zijn erfdeel gegeven wordt 
waarbij anderen het kapitaal beheerden: ‘Huibert gloeide van toorn’20.

Zowel in de memorie van successie van Willem Budding21 als in de acte van 
scheiding en deling van 8 mei 185622 wordt uit het geheim of besloten testament 
van 12 mei 1847 geciteerd: ‘... aan Huibert Jacobus Budding voor de ene helft in 
volle en vrije eigendom ...., en voor de andere helft in vruchtgebruik zijn doch-

ter Antonia Anna Hendrika en in eigendom de 
kinderen van zijn dochter. 
Antonia protesteert, met verwijzing naar de wet, 
met succes tegen de voor haar nadelige bepaling 
in het testament; van de helft van de nalaten-
schap krijgt zij 2/3e in volle en vrije eigendom 
toegewezen, en de vijf kinderen gezamenlijk 
het andere 1/3e gedeelte. Gunning was dus niet 
volledig op de hoogte.
Na Huiberts overlijden in 1870, bij het opstellen 
van de memorie van successie, verklaart Antonia 
dat Huibert ‘geen goederen als bezwaarde erfge-
naam of in vruchtgebruik bezat’. Overigens had 
Huibert ook geen gat in de hand; Antonia kreeg 
als enige erfgename bij versterf alle onroerende 
goederen die haar broer bij de scheiding en 

deling in 1855 had verworven23. Verder blijkt uit de memorie van successie dat 
Huibert een verzamelaar is geweest van historische en 16e tot 19e eeuwse theolo-
gische werken; zijn bibliotheek wordt geschat op fl. 800,--. Het oudste boek is van 
J. Bugenhaeg, Die souter wel. Verclaringhe des gheheelen psalters, Bazel 1526. 
Dekker24 geeft nog meer informatie: op 19 oktober 1874 wordt in Middelburg 
Huiberts bibliotheek geveild waarvan de catalogus bewaard is gebleven. Inzicht in 
zijn complete boekenbezit is wat moeilijk want al in de jaren vijftig schonk hij een 
deel van zijn verzameling aan de Christelijke Afgescheiden gemeente te Groningen. 
Verder zijn er veel kleine boekjes, pamfletten en tractaten e.d. in partijen geveild. En 
tenslotte mogen we aannemen dat zijn enige neef Willem Johan van Nas, uit hoofde 
van diens belangstelling en beroep - boekhandelaar en uitgever - het een en ander 
uit de aan zijn moeder toegevallen bibliotheek heeft achtergehouden. Met name 
zal hij belangstelling hebben gehad voor werken uit de afgescheiden en rechtzin-
nige hervormde hoek omdat er daarvan niet veel worden genoemd in de catalogus. 
Buddings bibliotheek moet die van de gemiddelde predikant ver overstegen hebben.     

Ds. Huibert Jacobus Budding, �8�0-�8�0
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Huibert Jacobus Buddingh had er niets voor gevoeld om zijn vader op te volgen 
in de bierbrouwerij, waarop zijn vader hem had voorgesteld dan maar dominee 
te worden. Huibert bezocht, nadat hij zich in 1828 in Utrecht had ingeschreven 
als academiestudent, zijn  hoogleraar Heringa. Deze liet zich na afloop van het 
kennismakingsgesprek ontvallen; ‘als deze jongen niet zwaar orthodox wordt; 
vroeg zijn moeder verloren, en dan onder zo’n oude meid grootgebracht .... Let 
maar eens op!’25  Huibert was een man die op zijn gevoel afging, meer dan op zijn 
verstand. In zijn studententijd heeft hij zich, in 1831, aangemeld bij de compag-
nie Vrijwillige Jagers van de Utrechtse Universiteit en hij heeft deelgenomen 
aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgische revolutionairen in 1831. In 
1834 wordt hij hervormd predikant in Biggekerke op Walcheren  waar hij zich 
in 1836 losmaakt van het ‘zoogenaamd hervormd genootschap’ en zich bij de 
Afgescheidenen voegt. In 1839 vindt een Zeeuws schisma plaats waaruit een 
aantal oud-gereformeerde gemeenten ontstaat onder leiding van Huibert Budding 
met Goes als middelpunt en vertakkingen naar Zuid-Holland en Utrecht26 . In 
1860 maakt Huibert zich uit deze stroming los en sticht een vrije evangelische 
gemeente. Tussen 1848 en 1853 verblijft hij in Amerika. 
Budding heeft in 1836 ook in Rhenen een afgescheiden gemeente gesticht en 
hier en in de omgeving gepreekt. De Zeeuwse strijd om de psalmberijming is in 
Rhenen de aanleiding dat de gemeente weer te niet gaat waarna groepen van oud-
gereformeerd getinte gezelschappen bijeenkomen. Budding bezoekt hen, en ook 
zijn volgelingen in Nijmegen en Wely, in de jaren ’40 en ’50 herhaaldelijk, preekt 
er en doopt hun kinderen27. 
Velen zien in Huibert een profeet en dat beeld wordt versterkt door zijn ascetisch 
leven en zijn zwaarmoedigheid. Hij is depressief en beleeft zo nu en dan ‘geeste-
lijke verlatingen’. Een tijdgenoot van Budding, de Afgescheiden predikant Scholte, 
heeft eens de vrees geuit dat de depressies zouden uitlopen op krankzinnigheid, 
‘zoals bij Buddings moeder het geval is geweest’28.   
Als Willem Budding in 1855 overlijdt, is Huibert aanwezig bij het sterfbed van 
zijn vader. Hij blijft daarna nog geruime tijd in Rhenen en gaat op verschillende 
zondagen voor in  boerenschuren in Achterberg. Eén van de predikanten in de 
Cunerakerk, de op 19 oktober 1856 bevestigde Johannes Drost, schijnt het niet op 
prijs te hebben gesteld toen men hem op een zaterdagavond vertelde dat Budding, 
die veel gezag had in kerkelijk Rhenen, de volgende zondagochtend onder zijn 
gehoor zou zijn; ook ’s avonds zit Budding in de Cunerakerk naar de preek van 
Drost te luisteren. Toch zal hij als voorganger een goede indruk hebben gemaakt 
op Budding want onder andere op diens aanbeveling wordt Drost op 4 augustus 
1861 als orthodox hervormd predikant in de Sint Maria Magdalena kerk in Goes 
bevestigd29.
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De jonge jaren van Willem Johan van Nas

In deze familie en in deze omgeving groeit Willem Johan van Nas op. Hij is acht 
jaar als hij in Rhenen bij zijn grootvader in huis komt; nadat zijn vader is overle-
den is zijn oom Huibert Jacobus zijn voogd, zijn oom Hendrik Duijs in Nijmegen 
is toeziend voogd. 
Over zijn schoolopleiding is, behalve een kleine verwijzing in de literatuur, niets 
bekend. De eerste jaren van zijn lagere schooltijd zullen gebrekkig zijn geweest 
door verhuizingen van Amsterdam naar Nijmegen (mei 1851, rond zijn zevende 
verjaardag), de opname van zijn moeder in het Oude en Nieuwe Gasthuis te 
Zutphen en het bijna gelijktijdig overlijden van zijn vader waardoor het gezin 
gedurende een half jaar uit elkaar viel, en de verhuizing van Nijmegen naar 
Rhenen (mei 1852, rond zijn achtste verjaardag).
Dankzij het archief van de Commissie van Plaatselijk Toezicht op het Lager 
Onderwijs te Rhenen en Achterberg, 1852-1880 weten wij dat er in deze jaren een 
Burgerschool en een Armenschool, beiden van de eerste rang, zijn; voor voortge-
zet onderwijs is er een Fransche School30. De Stads-Burgerschool telt in februari 
1853 140-150 kinderen waaronder 11 die door de diaconie en 15 die door het 
weeshuis naar school worden gezonden; in mei 1853 110 leerlingen en in augustus 
1853 84; de fluctuaties in aantallen zijn te wijten aan de werkzaamheden op het 
land, waaronder arbeid in de tabaksbouw. De vakken waarin wordt onderwezen 
zijn: lezen, schrijven, rekenen, taalkennis, geschiedenis en aardrijkskunde. Van 
de Armenschool zijn lijsten bewaard gebleven van arme kinderen wier ouders 
geen ondersteuning kregen maar voor wie wel het schoolgeld werd betaald door 
de Gemeente, tot een maximum van 50 leerlingen; ook hier varieerden de aantal-
len leerlingen naar gelang het seizoen. Deze kinderen kregen onderricht in  lezen, 
schrijven, rekenen; de andere vakken waren voor hen blijkbaar niet belangrijk. 
Er was nog meer onderscheid; alle kinderen kregen in het zelfde lokaal onder-
wijs maar de beste uren waren gereserveerd voor de Burgerschool, de uren voor 
de Armenschool waren vroeg in de morgen (van april t/m november 06.30uur 
tot 08.30uur) en laat in de middag (van november t/m maart van 17.00uur tot 
19.00uur). De kinderen Van Nas zullen niet deze Armenschool hebben bezocht.
De hoofdonderwijzer, van de 2e rang, J.J. van der Linden werd bijgestaan door 
een ondermeester die minstens de 3e rang moest hebben. Samen bedienden zij de 
Burgerschool en de Armenschool. De leeftijden van de leerlingen variëerden van 6 
tot 13 à 14 jaar; zij waren verdeeld over 3 klassen.
Op 20 november 1854 wordt bij het gemeentebestuur van Rhenen een verzoek-
schrift ingediend om machtiging te verlenen tot het oprichten van een Bijzondere 
School der 2e klasse. Op 21 november al verlenen B&W de machtiging onder 
gelijktijdige aanstelling van Hendrik Cornelis Moinat tot hoofdonderwijzer. Er 
zal onderwijs gegeven worden ‘aan eerstbeginnende jongens en meisjes uit de 
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beschaafde stand in de gewone vakken van lager onderwijs en de beginselen der 
Fransche, Hoogduitsche en Engelsche taal, onder voorwaarde dat deze school 
geheel zal blijven buiten bereik der fondsen van de gemeente; het minimum school-
geld zal fl. 45,-- per kind per jaar bedragen’. De indieners van het verzoek zijn de 
heer J. Ruijs (lid van de Commissie van Plaatselijk Toezicht op het lager Onderwijs 
te Rhenen), P.H. Roghair, P. Boodt, C.J. van Ingen, G.C. Haakman, D.M.A van 
Holst, mr. M.J. van Hengelaar én Mejufvrouw A.A.H. van Nas geboren Buddingh. 
Antonia van Nas is inmiddels opgenomen in de kring van notabelen in Rhenen!
In 1857 telt de Openbare School van J.J. van der Linden (Burgerschool en 
Armenschool tesamen) 216 leerlingen waarvan de 141 betalenden en 75 arme 
maar niet bedeelden, waarvan 13 vanwege de diaconie en 12 vanwege het Gast- 
en Weeshuis, op afzonderlijke uren les krijgen; de Bijzondere school, kost- en 
dagschool, alleen voor jonge Heeren van I. Opstelten telt 30 leerlingen waarvan 22 
kostleerlingen; en de Bijzondere school voor jonge Heeren en jonge Jufvrouwen 
van H.C. Moinat heeft er 18. Aannemelijk is dat de kinderen Van Nas les hebben 
gehad van H.C. Moinat, waarbij degenen die al op de Burgerschool waren, overge-
plaatst zullen zijn toen diens school werd geopend.

De kostschool van Hasselman

Over het voortgezet onderwijs aan Willem Johan is meer bekend geworden, onder 
andere dankzij een verwijzing door Dekker naar Het Land van Heusden en Altena. 
Deze schrijft dat ds. Budding, als dank voor genoten vriendschap en gastvrijheid, 
Nicolaas de Jonge, de zoon van ‘de hemelsche bakker’ in Goes, vanaf 1857 op 
zijn kosten laat studeren aan de kostschool te Emmikhoven-Nieuwendijk in het 
Land van Altena. Nicolaas treft daar Willem Johan van Nas aan ‘die als zoon van 
Buddings zuster onder hetzelfde geestelijk patronaat stond als hij’31. Deze kost-
school, die in Nieuwendijk bekend staat als het Instituut Hasselman, was nauw 
verbonden aan de christelijke lagere school die in 2001 haar 150 jarig bestaan 
vierde en ter gelegenheid daarvan een jubileumboek liet verschijnen waarin ook 
twee hoofdstukken zijn gewijd aan de kostschool.32

Het initiatief voor dit christelijk onderwijs in Nieuwendijk komt van de hereboer 
en lid van Provinciale Staten van Brabant Arie den Dekker die een vooraan-
staande rol vervult in het dorp en de streek en met name optreedt als voorvech-
ter en voortrekker van de groep van Afgescheidenen. Voor het bijwonen van de 
Statenvergaderingen overnacht hij in Den Bosch bij ouderling en oefenaar J.H. 
van Andel, mede-oprichter van de in 1848 gestichte ‘School met den Bijbel’, en 
ontmoet daar de hoofdonderwijzer L.W. Hasselman Hzn en diens hulponderwij-
zer J. den Boer. Hasselman is bereid in Nieuwendijk directeur te worden van een 
christelijke inrichting van kostschool en  lagere school, en J. de Boer komt met 
hem mee. Het geld voor de bouw van het instituut, fl. 12.000,--, wordt door 
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Den Dekker als lening aan Hasselman op tafel gelegd en op 3 november 1851 
wordt de school geopend; het gebouw bestaat nog, al heeft het nu een andere 
bestemming. Hasselman wordt eigenaar van grond en gebouwen en ‘boert’ goed, 
hij wordt een vermogend man door zijn instituut. In de leiding van het huishoude-
lijke gedeelte van de kostschool wordt hij bijgestaan door zijn ongehuwde zuster 
Pieternella die al snel in dorp en school bekend staat als juffrouw Pietje. Jan 
de Boer houdt de supervisie over de lagere schoolafdeling maar het werk wordt 
gedaan door hulponderwijzers en kwekelingen waardoor hijzelf als docent voor de 
instituutleerlingen kan optreden. 
Het particulier Instituut verwerft een goede naam en trekt leerlingen van ortho-
dox-christelijke signatuur uit alle streken van Nederland. Hasselman zelf is 
‘Geëxamineerd Leeraar in de Wiskunde’ en door de jongens wordt hij geprezen 

als begaafd en bezie-
lend. Voor de moderne 
talen worden leraren uit 
Frankrijk, Engeland en 
Duitsland gehaald; één van 
hen verzorgt ook piano- 
en zangles. Ds J. Bavinck 
geeft, als hij predikant is 
in Nieuwendijk van 1862-
1873, les in klassieke 
talen, evenals zijn collega 
Wielenga; zij verdienen er 
zo wat bij en hun zonen, 
de later bekende Herman 

Bavinck en de cultuurfilosoof Wielenga, kunnen het instituutsonderwijs volgen. 
Ook een paar andere bekende Nederlanders worden door het Instituut afgeleverd: 
ds. J.S. van der Linden uit Den Haag; de schrijver, journalist en domineeszoon  
L. Penning, bekend om zijn boeken over de Boerenoorlog; de hoogleraar Isaäc van 
Dijk uit Dussen. 
Hasselman, hij noemt zichzelf graag instituteur, berekent forse pension- en lesgel-
den, en stelt daarnaast nogal wat eisen aan zijn ‘pensionaires’, onder wie zich 
op gegeven moment ook Willem Johan van Nas bevindt. Na zijn afscheid van 
waarschijnlijk de Rhenense Burgerschool besluiten zijn moeder en zijn voogd, 
oom ds. Budding, hem op deze kostschool te plaatsen. Waarschijnlijk, want het is 
niet zeker of hij in Rhenen naar school is geweest. Ds. Budding is een verklaard  

Willem Johan van Nas (Vervolg van pagina �4)

Instituut Hassselman te Emmichoven-Nieuwendijk, �8��
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tegenstander van vaccinatie waardoor bijvoorbeeld Nicolaas de Jonge in Goes niet 
werd toegelaten tot de lagere school maar privé-onderricht kreeg, en misschien 
is dat met Willem Johan ook het geval geweest. Een kleine aanwijzing daarvoor 
kan zijn wat Van Nas schrijft in zijn “Mengelwerk’ op pag. 13:’ Mijne moeder 
had mij meermalen op onze vele wandelingen, waarop zij mij steeds met trouwe 
liefde bezighield, zoowel door het aanleeren mijner lessen ...’. Voor oom Huibert 
was het kostschoolleven niet onbekend want hij was zelf al op 8 jarige leeftijd naar 
een kostschool in Vianen gestuurd; waarschijnlijk omdat zijn moeder niet in staat 
was om het huishouden te leiden en haar kinderen op te voeden33. Willem Johans 
moeder was in IJsselstein naar kostschool geweest. Van zijn eigen kostschooltijd 
schrijft Willem Johan dat hij er met tranen naar toe is gegaan maar met zuchten 
er vandaan kwam. Hij moet er een fijne tijd hebben gehad want na zijn vertrek in 
1860 bleef hij contact houden; hij heeft er meermalen gelogeerd34.
Willem Johan verblijft van zijn 12e tot zijn 16e jaar, van 1856 tot 1860, in 
Nieuwendijk en krijgt daar de kans om zich te bekwamen in, zoals de prospectus 
uit de beginjaren luidt:
[Het onderwijs omvat] de Nederlandsche, Fransche, Engelsche, Hoogduitsche, 
Latijnsche en Grieksche taal; de Reken-, Stel- en Meetkunde, het Italiaansche 
Boekhouden, het bespelen der Piano, het Teekenen, de Gymnastiek; de vakken van 
het lager onderwijs en voorts alles, wat tot een beschaafde opvoeding behoort.
....
Bij liefderijke, maar tevens ernstige behandeling en verpleging, gepaard met gedu-
rige waakzaamheid over den zich ontwikkelende jongeling en gewenning aan orde 
en welgevoegelijkheid, wordt geene gelegenheid 
of aanleiding verzuimd, om bij alle wetenschap 
die Christelijke beginselen in te scherpen, welke 
onder Gods zegen voeren kunnen tot tijdelijk en 
eeuwig heil.

En Hasselman houdt van orde, regelmaat en 
etiquette. Een pensionaire die over de schreef 
gaat schrijft zich de vingers blauw aan 2000 
strafregels. De leerlingen dienen schoongewas-
sen en goed gekleed te verschijnen; daarvoor 
hebben zij bij hun komst naar het instituut onder 
meer drie kostuums mee moeten nemen: een 
alledaags -, een wandel -, en een zondagspak, en 
voor overdag ook nog blauw gestreepte kielen of  
blouses. In de eetzaal worden ze geacht de door 
Hasselman voorgezette ‘gezonde en voedzame L.W. Hasselman Hzn, �80�-�8�4
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spijzen’ met van huis meegebracht zilveren bestek naar binnen te werken. Het 
cachet van het instituut wordt door de directeur op peil gehouden door zijn voor-
schrift dat docenten en leerlingen met elkaar in het Frans moeten converseren.
De lessen beginnen ’s morgens om zeven uur en eindigen ’s avonds om acht uur; 
met aftrek van de hoognodige pauzes brengen de jongens zo’n achtenhalf uur door 
in de banken. Gelukkig voor Willem Johan en zijn medepensionaires zijn niet alle 
vakken uit de prospectus verplicht. Piano- en tekenlessen en het Latijn en Grieks 
zijn facultatief en alleen tegen extra betaling te volgen.
Op woensdag- en zaterdagmiddag wordt er gewandeld. Willem Johan en zijn 
makkers bezoeken dan het kasteel in Dussen of ze lopen naar de Biesbosch. En op 
zondag is er natuurlijk de kerk waar ze in een lange rij vooraan aan de voet van 
de kansel zitten. Tot 1855, zijn sterfjaar, luisteren ze naar ds. Gezelle Meerburg 
(vader/oom? in ieder geval naaste familie van de drukker/uitgever Gezelle 
Meerburg in Gorinchem bij wie Willem Johan in 1867 in dienst treedt als bediende), 
daarna ds. Dosker. Onderscheid naar kerkelijke gezindte wordt daarbij niet gemaakt, 
hervormd, gereformeerd en evangelisch Luthers zit broederlijk naast elkaar.    
Hier is het dat Willem Johan in zijn jonge jaren wordt gevormd. In 1857 is hij 
al aanwezig als Nicolaas de Jonge uit Goes in Nieuwendijk aankomt. Wanneer 
Willem Johan precies is ingeschreven is niet bekend, evenmin als de datum waarop 
hij vertrekt. Noch de bevolkingsregisters van Rhenen, noch die van Emmichoven-
Nieuwendijk geven uitsluitsel. In het streekarchief Heusden komt slechts eenmaal 
zijn naam voor: in het bevolkingsregister van 1861-1869 op het verzamelblad van 
het Instituut Hasselman waar meerdere leerlingen staan vermeld35.

Volgens Dekker wordt Willem van Nas, na zijn kostschooltijd bij Hasselman, in 
Nijmegen ingeschreven als leerling van het gymnasium daar, maar hiervan is nog 
geen bewijs gevonden36. 

De opleiding tot en het werken als boekdrukker/-handelaar/uitgever

Op 1 mei 1861 trekt Willem Johan, om aan zijn beroepsopleiding te beginnen, in 
bij Hendrikus ten Hoet, boekhandelaar in de Brugstraat wijk A nr 13 in Nijmegen, 
en diens zuster Catharina en gaat bij hen in de leer tot hij op 1 october 1862 naar 
Zutphen vertrekt37, en ingeschreven wordt in de Hospitaalstraat D 39738. In de 
Adresboeken voor Stad en Graafschap Zutphen 1863 en 1864 wordt hij vermeld 
als boekhandelsleerling, hij woont dan Korte Hofstraat E 342. In deze jaren blijkt 
er slechts één boekhandelaar/boekdrukker in Zutphen te zijn, P.B. Plantenga 
in de Beukestraat, dus we mogen aannemen dat hij daar in de leer is geweest. 
Plantenga was boekverkoper en boekdrukker ‘met een gewone pers, 2 knechts en 
2 jongens’39. Willem Johan blijft er twee jaar, op 27 october 1864 vertrekt hij naar 
Utrecht waar hij in het Bevolkingsregister wordt vermeld40 maar een beroep wordt 
niet ingevuld. Het vermoeden is echter gerechtvaardigd dat hij in Utrecht ook 
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de kost heeft verdiend in de boekhandel c.q. boekdrukkunst. Hij woont nl. in de 
Lange Jansstraat 226/227 bij de weduwe Koch – van Piekeren, wier man huisschil-
der was geweest, en de buurman is G.F. Koch, boekbinder. Op 25 october 1867 
vertrekt Willem Johan naar Gorinchem.

In Gorinchem treedt Willem Johan in dienst van G.F. Gezelle Meerburg, een 
Christelijke Afgescheiden boekverkoper op de Markt C541. In het adresboek 
annex almanak van Gorinchem 1868, met een voorwoord van Gezelle Meerburg 
van de 30e december 1867, wordt hij vermeld als boekhandelsbediende41. 
Hieruit blijkt duidelijk de invloed van thuis, en van zijn oom, de Afgescheiden 
predikant Huibert Jacobus Buddingh, die na wat omzwervingen, o.a. in Noord 
Amerika, zijn plek heeft gevonden te Goes, na de autoriteiten in vroeger jaren 
elders in Zeeland veel hoofdpijn te hebben bezorgd met zijn verzet tegen de 
kerkelijke hiërarchie. Gorinchem heeft al sinds circa 1600 de naam van drukkers-
/uitgeversstad van zware theologische lectuur te zijn42. Vóór 1866 heeft Gezelle 
Meerburg al veel geschriften van H.J. Budding uitgegeven, o.a. Beschouwingen 
over het duizendjarig Rijk, een vertaling uit het Engels van februari 1865; 
regelmatig adverteert hij met deze geschriften. Willem Johan was overigens 
niet onbekend in deze streek; een jaar of tien daarvoor was hij op kostschool in 
Nieuwendijk.  
Zijn werkgever overlijdt op 22 maart 1868; de weduwe, Maria van Andel, moet 
vijf dagen na het overlijden van haar man - zij waren pas ruim een jaar getrouwd 
– ook hun drie maanden oude zoontje begraven43. De boekhandel wordt voortgezet 
als firma G.F. Gezelle Meerburg met Willem Johan als firmant. Hij blijft op de 
Markt C541 wonen, en hij is kerkelijk meelevend in Gorinchem want hij wordt in 
maart 1868 ingeschreven als lidmaat van de Hervormde gemeente in Gorinchem44. 

Hij geeft in 1870 een Jaarboekje voor Gorinchem en omstreken uit, met een plat-
tegrond van de stad en een ‘Kronijk van het slot Loevesteijn’, derde jaargang; het 
telt 129 pag. en is geïllustreerd. De plattegrond kost 20 ct., evenals een Kamer- en 
Kantoorkalender voor 187045.
De plattegrond en de kalender worden ook aanbevolen voor 1872 wanneer Willem 
Johan adverteert voor de vijfde jaargang van zijn uitgave van het Adresboek voor 
Gorinchem, met een geschiedkundig verhaal van de Sint Elisabethsnacht; prijs bij 
intekening 75 ct.46. 
In de boekhandel wordt hij bijgestaan door een viertal elkaar opvolgende, inwo-
nende bedienden waarvan de laatste op 14 augustus 1871 naar Zwolle vertrekt. 
Op 30 juli 1869 trekt zijn zuster Petronella Ida Wilhelmina bij hem in47; naast de 
verzorging van het huishouden zal zij hem in de winkel hebben bijgestaan nadat 
de laatste bediende was vertrokken. 



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - september 2004 - no. 3 - blz. 43

Het verblijf in Dordrecht

Volgens het Gorkumse bevolkingsregister vertrekt Willem Johan op 14 april 1872 
naar Dordrecht waar hij echter pas op 27 juli 1872 wordt ingeschreven in de 
patiëntenregisters van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, voorheen 
het Stads Krankzinnig- en Beterhuis geheten. De machtiging tot opname bij de 
rechtbank in Gorinchem is aangevraagd door zijn moeder in Rhenen; zij laat hem 
in de eerste klasse opnemen waarvan de verplegingskosten fl. 200,-- per kwartaal 
bedragen exclusief de kosten voor ‘geslacht en huismeester’. Uit de inschrijving 
blijkt dat hij voor de 2e maal is opgenomen; onbekend blijft waar en wanneer 
precies de 1e keer is geweest; zelf zegt hij ‘dat hij vroeger te schielijk is ontsla-
gen’. In het verslag staat dat  hij circa zes jaar tevoren maniacus was, dat hij nu 
lijdt aan monomania en dat dit een erfelijkheidskwestie is. Hij heeft zonderlinge 
opvattingen, meent majesteitsschennis gepleegd te hebben en valt herhaalde-
lijk op de knieën om vergeving te vragen, vreest de koninklijke ongenade of de 
vervolging der vrijmetselaars. Ruim een jaar later, op 3 september 1873 wordt hij 
hersteld ontslagen48. 
Met zijn boekhandelsactiviteiten in Gorinchem is het afgelopen. Zijn zuster 
Petronella is tijdens de afwezigheid van haar broer op de Markt C541 blijven 
wonen maar onbekend is of zij getracht heeft de boekhandel dat jaar alleen voort 
te zetten. Waarschijnlijker is dat zij, en de familie in Rhenen, zullen hebben 
ingezien dat voortzetting van de winkel na terugkeer van haar broer onmoge-
lijk is geworden. Het vreemde gedrag van Willem Johan zal algemeen bekend 
zijn geweest in Gorinchem en zoiets komt de nering niet ten goede. Op 20 juni 
1873 verschijnt dan ook een aankondiging in het Advertentieblad voor de Stad 
Gorinchem en omstreken dat de Boek- en Papierhandel van de heer W.J. van Nas, 
gedreven onder de firma G.F. Gezelle Meerburg, is overgenomen door de heren 
Sizoo en Heijboer49.

Even terug in Rhenen

In Rhenen, in het gezin Van Nas, is het stiller geworden. Terwijl Willem Johan zich 
in Gorinchem bezig houdt met de boekhandel overlijdt op 18 april 1868 de oudste 
dochter Willemina Susanna Antonia na een, zoals dat in de advertentie staat, smar-
telijk lijden van ongeveer vier maanden op 32-jarige leeftijd aan een nierziekte, 
morbus brightii50. Zij was degene die mede voor het huishouden en haar kleine 
broertje en zusjes zorgde toen het vaderloze gezin in mei 1852 bij grootvader in 
Rhenen kwam wonen terwijl moeder in Zutphen werd verpleegd. Uit haar memo-
rie van successie begint zich de vermogenstoestand van de kinderen Van Nas af te 
tekenen. Haar nalatenschap bedraagt, naast een zitplaats in de Cunerakerk gewaar-
deerd op fl. 40,-, een vijfde gedeelte in een huis en hof en twee percelen hooiland 
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te Achterberg, idem in Klein Dashorst 
te Renswoude en een tiende gedeelte 
in obligaties. Oom Hubertus Jacobus 
Buddingh blijkt sinds mei 1851, het over-
lijden van Thierry van Nas, voogd te zijn 
over de twee nu nog minderjarige zussen 
Anna Antoinette Henriëtte en Jeannette 
Cornelie51.

Nog geen half jaar later, op 3 october 
1868, overlijdt hun zus Anna Antoinetta 
Henriëtte ‘na een langdurige ongesteld-
heid’ op 22 jarige leeftijd, terwijl zij 
bij haar oom Henri Duijs in Nijmegen 
verblijft.
In het gemeentemuseum het Rondeel 
te Rhenen bevinden zich twee portret-
ten van twee zusters Van Nas, bij testa-
ment geschonken door Willem Johan; 
onbekend is door wie de portretten zijn 
vervaardigd. Volgens de gegevens is de 
ene geportretteerde Mej. Mina van Nas, de andere is Anna van Nas52. Dit zullen 
naar alle waar-schijnlijkheid de twee in 1868 overleden zusters zijn?  

Als Willem Johan met zijn zuster Petronella in september 1873 terugkeert naar 
Rhenen vinden zij in het huis aan de Herenstraat nog slechts hun moeder en 
hun jongste zus Jeannette Cornelie. Wat hij de volgende tweeenhalf jaar doet, is 
niet helemaal duidelijk. In twee acten, de één een acte van transport van onroe-
rend goed door het Gast- en Weeshuis te Rhenen aan de gemeente, de ander een 
acte van ruiling van onroerend goed tussen de gemeente en de diaconie van de 
hervormde gemeente Rhenen, beide van 2 juni 1874, tekent hij als getuige en 
blijkt dan ‘geëmploieerde ter secretarie’ te zijn53. In de patentregisters 1875/76, 
1877/1878 en 1879/80 staat hij vermeld als Binnenlandsch Koopman54. Op 4 
maart 1876 echter wordt hij weer opgenomen in het Geneeskundig Gesticht te 
Dordrecht waarbij als zijn beroep wordt opgegeven dat hij boekhandelaar is; zijn 
moeder heeft hem weer in de 1e klasse ondergebracht. Dit is de derde keer dat hij 
in een inrichting verblijft, deze keer voor Melancholia Attonita wat ook nu weer 
als erfelijk wordt vermeld. Als hij in Dordrecht arriveert wordt hij stil en afgeme-
ten genoemd en hij zegt dat hij er naar verlangd heeft weer te worden opgenomen. 
Hij spreekt weinig of niet, hij drinkt en eet slechts met moeite. Hij wordt aan het 

Mina van Nas (Het Rondeel Rhenen, inv.nr. BA083)
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werk gezet in de boekbinderij en daar 
valt zijn zonderlinge gewoonte op om 
regelmatig zijn werk te onderbreken om 
te knielen en kopje te duikelen, vaak wel 
honderd keer op een dag. Als hem naar 
de reden wordt gevraagd zegt hij dat hem 
door een stem wordt ingefluisterd om dit 
te doen. Na anderhalfjaar, op 30 septem-
ber 1877 wordt hij hersteld ontslagen na 
in die maand al met verlof thuis te zijn 
geweest55.
Hij is net op tijd terug in Rhenen om 
zijn moeder te begraven die op 27 octo-
ber 1877 onverwacht overlijdt op de 
leeftijd van 63 jaar. In het door hem in 
1910 uitgegeven vervolg op de gids van 
‘Rhenen en Omstreken voor Burgers 
en Vreemdelingen’ beschrijft hij op 
bladzijde 161 in één zin de uitvaart: 
‘de lijkkist gedragen op de lijkbaar, en 
de dragers met mantels omhangen, en 

lamfers of zwarte sluijers om de hoeden’, zoals hij ook zijn grootvader 22 jaar 
eerder naar het graf had gevolgd. Willem Johan, dan 33 jaar, blijft achter met zijn 
twee zusters Petronella Ida Wilhelmina, 32 jaar, en Jeannette Cornelie, bijna 27 
jaar. Met de laatste zal hij bijna vijftig jaar blijven wonen in de Herenstraat.

Boekhandelaar en uitgever in Rhenen

Werken voor de kost heeft hij niet hoeven doen.
Als zijn moeder is overleden vindt er op 9 januari 1878 een onderhandse boedel-
scheiding plaats van de nalatenschap. Willem Johan en zijn twee zusters delen 
het vermogen dat getaxeerd wordt op fl. 168.876,--56. Het huis in de Herenstraat, 
waar zij gedrieën blijven wonen, valt toe aan Jeanette Cornelie; de hofstede “Klein 
Dashorst” te Renswoude, bestaande uit een huis met achterhuis, een bakhuis, 2 
koornbergen, een schapenhok en 39.46.24 ha land, aan Petronella Ida Wilhelmina. 
Willem Johan vult zijn dagen met boekhandelsactiviteiten; in het Rhenense 
Patentregister 1880/81 staat hij vermeld als Boekhandelaar/Uitgever van tijd-
schriften57. Hij houdt zich onder andere bezig met het vertalen uit de Engelse taal 
van zeer godsdienstige lectuur, waarschijnlijk daartoe geïnspireerd door zijn in 
1870 overleden oom, de Afgescheiden predikant ds. H.J. Budding. Via deze oom, 

Anna van Nas (Het Rondeel Rhenen, inv.nr. BA084)
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zijn kostschooltijd in Nieuwendijk en misschien ook nog wel door zijn werk in 
Gorinchem bij Gezelle Meerburg, heeft hij relaties in kerkelijke kringen.
Enkele van de boeken en geschriften die Willem Johan in eigen beheer uitgeeft, zijn:
-  B(udding), H.J., Bundeltje Lofzangen en Geestelijke Liederen, tot gebruik in 

Huisgezin en scholen, getrouw gevolgd naar de eerste uitgave. Rhenen, W.J. van 
Nas, z.j.

-  Nathusius, Maria, Louise van Plettenhuis. Dagboek eener arme Jonkvrouw. 
Herdruk, z.j.

-  Budding, H.J., Pred. der Herv. Kerk te Biggekerke, eiland Walcheren 1834-1835, 
Bundel negental nagelaten leerredenen, Rhenen, W.J. van Nas, 1882.

-  Budding, H.J., De CL psalmen van den profeet David, met eenige andere lofzan-
gen, uit het fransch in het nederduitsch overgezet door Petrus Dathenus, Rhenen, 
W.J. van Nas, 1882, 2e druk, voorzien van een levensbeschrijving van Datheen.

  n.b. de 1e druk was in 1865 bij Gezelle Meerburg te Gorinchem verschenen; de 
rechten op de uitgave waren door Van Nas overgenomen. 

-  Karssen, H., Bijbelsch ABC of Christelijk Alphabeth voor kinderen: met versjes en 
fraaije prentjes voor elke letter, Rhenen: W.J. van Nas [1903], 22 cm – 39 p. zw.ill. 

-  Gunning (J.Hz), J.H., H.J. Budding. Leven en Arbeid, W.J. van Nas, 1909, 21 cm, 
VIII, 599 p., 2e veel verm. druk, typ. der Weesinrichting te Neerbosch, oorspron-
kelijk uitgegeven door Bolland te Goes in 1883. 

  n.b. deze 2e druk geschiedde op verzoek van Van Nas ter gelegenheid van de 
100e geboortedag van zijn oom

-  Nas, W.J. van, Rhenen en Omstreken voor Burgers en Vreemdelingen, Rhenen 
1906/1910

-  Nas, W.J. van, Allerlei mengelwerk in de moedertaal, Rhenen 1916, 81⁄2x131⁄2cm. 

Door zijn uitgeverswerk komt ook zijn belangstelling voor de minderbedeelden, 
geestelijk en lichamelijk, naar voren en zijn daarmee samenhangende connecties.
Hij laat veel van zijn werk drukken bij de Weesinrichting te Neerbosch, en 
misschien daarom neemt hij in zijn ‘Rhenen en Omstreken voor Burgers en 
Vreemdelingen’ uit 1906/1910 op één van de kaarten de Kapel van deze 
Weesinrichting op. Zoals hij zich ook verbonden heeft gevoeld met het Weeshuis 
te Buren en de Vluchtheuvelkerk te Zetten van de Heldring-stichtingen. En 
vanwege de herinneringen aan zijn oom ds. Budding, geeft hij ook een paar kaar-
ten uit van plaatsen op Walcheren58, waar hij ook veel gewandeld heeft.
In deze Gidsen voor Rhenen maakt hij reclame voor zijn andere uitgaven, 
onder andere voor een plaat in kleurendruk waarop door een oudverpleegde van 
Veldwijk in Ermelo het Onze Vader in keurige sierletters is aangebracht, omslo-
ten door een rijk geïllustreerde rand, met een voorstelling van de verheerlijking 
op de berg. Aangeraden wordt deze plaat in te lijsten waarna men een passende 
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en mooie wandversiering heeft. Op bladzijde 177 wordt vermeld dat de uitgever 
W.J. van Nas te Rhenen de opbrengst afstaat ten behoeve van de onvermogende 
verpleegden op ’s Heerenloo en Veldwijk en reeds ongeveer fl. 800,-- heeft afge-
dragen. Gelet op de verkoopprijs van fl. 1,-- per stuk moet deze plaat wijd en zijd 
verspreid zijn. De originele plaat kunt u bekijken in het museum Parkzicht van 
GGZ Meerkanten, Landgoed Veldwijk te Ermelo. De maker is onbekend; in het 
tijdschrift Bethesda uit 1896 wordt gesproken over een hij, een kunstenaar, die 
gedurende zijn tijdelijke verblijf in Veldwijk, zijn vaardigheden beoefende, en ‘bij 
geval viel de aandacht van de heer W.J. van Nas, uitgever te Rhenen op dit kunst-
werk’. De lithografie is van B. Brouwer & Co te Utrecht. 
Van Nas zal dit werk gezien hebben bij een bezoek aan zijn zuster.

Alleen Willem en Keetje nog in het huis aan de Herenstraat

Petronella Ida Wilhelmina wordt op 13 october 1888 uit het Rhenense bevolkings-
register uitgeschreven omdat zij vertrekt naar Ermelo; in het bevolkingsregister 
1890-1918 komt zij niet meer voor, alleen Willem Johan en Jeannette Cornelie, 
roepnaam Keetje, wonen in het huis aan de Herenstraat59. 

Later, in 1910, Petronella is dan al overleden, blijken Willem Johan en zijn 
zuster Jeannette Cornelie  de negen daggelderswoningen te Achterberg in de zgn. 
Snikkuil60 die zij aan de diaconie schenken, geschatte waarde fl. 5.000,--, in erfop-
volging verkregen te hebben van hun zuster, overleden op 29 december 1908 te 
Ermelo waar zij verpleegd werd, terwijl Willem Johan haar curator was.61

Nu wordt ook duidelijk waarom de ambtenaar van de burgerlijke stand te Ermelo 
verlof moest geven tot het begraven van P.I.W. van Nas op de oude begraafplaats 

De Weesinrichting te Neerbosch, �8�0 



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - september 2004 - no. 3 - blz. 48

in Rhenen op de 2e januari 190962; zij was op 63 jarige leeftijd in het Gesticht 
Veldwijk te Ermelo overleden. Zij werd bijgezet in de grafkelder van de familie op 
de oude begraafplaats aan de Herenstraat die Willem Johan in 1891 had gekocht. 
Het is overigens niet duidelijk geworden wie er in deze grafkelder liggen. Zeker 
is wel dat moeder A.A.H. Budding daarheen is overgebracht in 1891 maar of ook 
de twee zusters Willemina Susanna Antonia en Antoinetta Anne Henriëtte, beiden 
gestorven in 1868, in 1891 zijn herbegraven is onzeker. Verder liggen er zeker 
Jeannette Cornelie en Willem Johan63.

Er is correspondentie uit de jaren zestig 
van de 20e eeuw over het onderhoud van 
de begraafplaats aan de Herenstraat; ook 
in de jaren tachtig heeft de gemeente 
Rhenen nog pogingen gedaan om te 
achterhalen aan wie de kosten van het 
onderhoud van de graven konden worden 
doorberekend. Dankzij een aanbeveling 
van de heer J. Meijer van gemeentewerken 
van 26 september 1968 is de grafkelder 
van de familie Van Nas behouden geble-
ven: ‘... overige stenen kunnen vervallen. 

Wellicht verdient het aanbeveling om de grafsteen van de familie Van Nas te behou-
den.’ Meijer adviseerde dit omdat hem de naam van Van Nas bekend was als oprich-
ter/stichter van de Stichting Weezen- en Ziekenfonds Rhenen64.
Er zijn twee erfgenamen, broer Willem Johan en zuster Jeannette Cornelie die samen 
de nalatenschap van fl. 99.860,261⁄2 verminderd met de successierechten van fl. 
6.976,75 mogen delen. Het onroerend goed bestaat behalve uit de genoemde daggel-
derswoningen aan de Snikkuil en diverse percelen hooiland, water en hakhout te 
Achterberg, uit de hofstede ‘Klein Dashorst’ c.a. te Renswoude en een tiend onder 
Lienden genaamd ‘de Rottiend’. Daarnaast waren er effecten ter waarde van bijna fl. 
54.000,-- en wat overig onroerend goed.
Tot de schulden behoorden verpleegkosten aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van krankzinnigen in Nederland (in de kantlijn van de MvS staat: ‘zij 
werd daar tot haar dood verpleegd’) en het abonnement over het 4e kwartaal 1908 
van De Standaard (het blad van Abraham Kuijper)65.

Oral history

Langzamerhand wordt duidelijk dat in de verhalen die in Rhenen nog de ronde 
doen over Van Nas kernen van waarheid zitten.
Eénmaal per jaar vertrekt Van Nas voor een voettocht van een dag naar Renswoude 

De inmiddels verdwenen huizen in de Snikkuil te 

Achterberg (coll. H.P. Deys)
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om daar de jaarhuur te gaan innen bij 
‘Klein Dashorst’; zijn grootvader Willem 
Budding kocht deze boerderij in 1839 van 
Pieter Gaasbeek. De geschiedenis van het 
goed is terug te lezen tot een acte van 18 
maart 1321 toen het eigendom was van 
de heren van Bentheim66.
Vroeg in de morgen op zo’n wandel-
dag zet Willem Johan zijn Sherlock 
Holmespet op, klemt de parapluie onder 
de arm en vertrekt. Volgens het toenma-
lige dienstmeisje Jacoba Geurdina van 
Capelleveen, wordt er op die dag altijd 
stamppot gegeten, want op de gebruike-
lijke etenstijd, ’s middags om twaalf uur, 
is Van Nas natuurlijk nog niet terug. Zijn 
portie wordt  dan warm gehouden in de 
hooikist. 
Van Nas wandelt overigens heel wat af 
in de omgeving van Rhenen en verder 
weg. Behalve dat hij wandelend de pacht 
ophaalt in Renswoude, bezoekt hij ook 
vaak de kerkdienst in Doorn, zo gaat het 
verhaal. Daarvoor moet hij ‘s zondags vroeg uit de veren, en om zes uur op pad, 
om op tijd onder het gehoor van de predikant van zijn keuze voor die dag te zijn. 
Het is onbekend waarom hij zo ver weg zijn geestelijk voedsel zoekt. Ook op zo’n 
zondag zal hij niet op tijd weer thuis zijn geweest voor het middagmaal.
De pacht en de huur van de boerderijen en huizen in Achterberg zal hij eveneens 
hoogstpersoonlijk te voet hebben opgehaald.

Een vriendelijke man

Het dienstmeisje Jacoba Geurdina van Capelleveen, geboren Rhenen 1898, is 
gedurende een jaar of vijf, waarschijnlijk vanaf circa 1916 in dienst bij Van Nas, 
tot ze in 1921 op 23 jarige leeftijd trouwt met Leendert Baars67. Op haar 18e 
doet ze, zoals in die jaren gebruikelijk is, belijdenis en krijgt bij die gelegenheid 
van Van Nas Eens Pelgrims reize naar de eeuwigheid van John Bunyan  cadeau, 
één van Van Nas’ eigen uitgaven. Dit boek wordt door de heer J. Baars in 1984 aan 
Trudy Heyinga, conservatrice van het museum Het Rondeel, overhandigd als schen-
king aan de collectie. 

De grafkelder van de familie Van Nas op de

oude begraafplaats aan de Herenstraat 

Onderop de steen, slecht leesbaar, staat de 

inscriptie: Genesis III:�9z, Gezang �82 ‘Stille 

rustplaats van Gods dooden’ 

(uit: Evangelische gezangen �80�) 

(foto Strous, augustus 2003)
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Jacoba Geurdina is intern, 
voor dag en nacht; haar 
moeder woont bovenaan de 
Servetstraat in één van de 
diaconiehuisjes nadat haar 
man tijdens zijn eerste reis 
als schipper, voorheen was 
hij veerman in dienst bij Udo, 
in Duisburg is overleden. Er 
is ook een gezelschapsdame, 
juffrouw Johanna Jacoba 
Magielse, geboren 14 augus-
tus 1853 te Goes. Zij wordt 
op 21 october 1891 vanuit Goes in Rhenen ingeschreven om de zorg voor het huis-
houden in huize Van Nas over te nemen nadat Lena de Priester, ook al een Zeeuwse, 
uit Oostkapelle, op 22 januari 1891 is overleden. Van Lena’s overlijden doet haar 
werkgever Willem Johan van Nas in de krant mededeling, mede namens zijn zusters, 
en hun ‘getrouwe dienstmaagd’ is op hun kosten begraven op de begraafplaats aan 
de Herenstraat68. De familie Van Nas heeft iets met Zeeland, is dat nog de invloed 
van oom Budding, de in 1870 overleden predikant in Zeeland? Juffrouw Magielse 
is lang bij Van Nas in huis geweest. Pas op 22 december 1923 vertrekt zij naar Ten 
Boer in Groningen waar zij wordt ingeschreven op het adres van de pastorie der 
Nederlands Hervormde kerk, van ds. J. Snoep69. Vóór 24 februari 1925 moet zij zijn 
overleden; Jeannette Cornelie van Nas legateert haar het levenslang vruchtgebruik 
van een inschrijving op het Grootboek der Nederlandse Schuld maar door Magielses 
vóóroverlijden komt dit legaat te vervallen.  
Volgens overlevering is juffrouw Magielse altijd vroeg wakker, zo rond een uur of 
vijf, klopt dan op de muur tussen haar kamer en die van het dienstmeisje en roept 
dan: ”Je hoeft nog niet op te staan hoor, maar ik waarschuw maar vast”. Het is dan 
meestal wel een uur te vroeg. Juffrouw Machielse moet een vriendelijk en aardig 
mens zijn geweest, evenals Van Nas zelf. Jacoba Geurdina heeft er een plezierige 
tijd gehad, na haar eerdere betrekkingen vanaf haar twaalfde jaar. Zij herinnerde 
zich dat er ook nog een ander dienstmeisje was, een zekere Nel, maar die was er 
alleen voor overdag; Nel is later getrouwd met een Van Roekel uit Achterberg. 
Het moet voor een jong meisje wel een vreemde omgeving zijn geweest. 
De zuster van Van Nas, en het kan niet anders dan dat dit Jeannette Cornelie is 
geweest want anderen zijn al overleden lang voordat Jacoba Geurdina in dienst 
komt, schijnt door een ongelukkige liefde of omdat een aanbidder niet goed genoeg 
bevonden werd door de familie, “vreemd” geworden te zijn. Achter het huis aan de 
Herenstraat met de naastgelegen schuur is een behoorlijke tuin met een waterput, 

Willem Johan van Nas in de Herenstraat (ABR 360)
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een grote kastanjeboom en weesjes. Vaak loopt ze daar met een pop in de armen 
almaar rondjes in de tuin, onderwijl liedjes zingend voor de pop.
Van deze zonderlinge gewoonte is geen bevestiging gevonden want uit de stukken is 
niet gebleken dat haar broer bijvoorbeeld haar zaken als curator heeft moeten behar-
tigen, zoals hij dat wel gedaan heeft voor hun zuster Petronella Ida Wilhelmina.  
Van Nas zelf is ook wat vreemd in de omgang; na wat bekend is geworden over 
zijn vroege jaren en zijn verblijf in verschillende inrichtingen, nu ook begrijpelijk. 
Bekend is dat hij voor zichzelf een zuinige man was. Hij leest de krant bij het licht 
van de electrische straatlantaarn die aan de gevel van het huis aan de overkant van de 
straat bevestigd is – het is in het eerste kwart van de 20e eeuw dus de Herenstraat is 
nog niet verbreed tot Frederik van de Paltshof! Het verhaal gaat dat de bewoner van 
dat huis van tijd tot tijd naar de heer De Haas, directeur van de Rhenense  electri-
citeitsmaatschappij belde en zei: ‘Van Nas zit de krant te lezen. Zal ik het licht weer 
eens uitdoen?’ En als de Haas dat goed vond, stak de bewoner zijn arm uit het raam, 
kon dan net het knopje bereiken dat aan de lantaarn zat, en draaide het licht uit waarop 
Van Nas in woede ontstak. Plagerijen van de Rhenense elite onder elkaar!
Overigens maakt Van Nas geen deel uit van de sociëteit; hij is daar te vereenzelvigd 
of te vereenzaamd voor. Dat Van Nas en zijn zuster Jeannette Cornelie tot de welge-
stelden behoren, en door de jaren heen steeds welgestelder raken, blijkt uit de kohie-
ren van de directe belastingen op het inkomen in de gemeente Rhenen over de jaren 
1902-191970. Worden ze in 1902 nog in klasse 27 resp. 28 ingedeeld, in 1919 zijn ze in 
klasse 43 resp. 47 beland met belastbare inkomens van fl. 4.000,-- resp. fl. 4.700,--. Ter 
vergelijking: in 1902 staan P.C. Boodt en D. Frank in klasse 30 en J. de Haas in klasse 

W.J. van Nas voor zijn huis in de Herenstraat. V.r.n.l. naast hem zijn zuster J.C., mej. Gijs Jacobson, 

mej. Aldus uit Utrecht, dienstbode Haasje Gaikhorst en de Zeeuwse dienstbode (ABR 362) 



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - september 2004 - no. 3 - blz. �2

48; in 1919 P.C. Boodt in 28, D. Frank in 31, en J. de Haas in 1916, zijn laatste jaar, 
in klasse 40. Dr. Roelof Jesse vindt zich in 1919 in klasse 29 terug met een belastbaar 
inkomen van fl. 3.000,--.  
Op hoge leeftijd verliest Willem Johan zijn laatste zuster, Jeannette Cornelie. 
Decennialang zijn zij samen geweest tot zij, op 74-jarige leeftijd, op 24 februari 1925 
overlijdt; de huisarts noteert als doodsoorzaak Vitium Cordis (aangeboren hartaf-
wijking)71. De memorie van successie sluit, na aftrek van een zevental legaten ad fl. 
7.350,--, met een batig saldo van fl. 124.312,50. Veel van de onroerende goederen die 
in 1855 in de memorie van grootvader Willem Budding stonden, komen nu weer in 
één hand, die van Willem Johan. De goederen onder Lienden, Maurik en Wageningen 
zijn niet meer aanwezig. Het is niet te hopen dat daarvoor indertijd de in de Memorie 
vermelde Russische, Hongaarse en Oostenrijkse effecten zijn gekocht want die zijn na 
1918 waardeloos geworden72. Ook drie zitplaatsen in de Cunerakerk horen tot de nala-
tenschap; deze worden al in jaren zestig van de 19e eeuw genoemd als eigendom van 
leden van de familieVan Nas73.

‘De overledene was een goed mens’

Op 26 september 1927 overlijdt Willem Johan zelf; de executeuren namens de familie 
zijn P. Recter te Rhenen en J.G. Sandbrink, notaris te Veenendaal. De memories van 
successie over dit jaar zijn helaas nog niet openbaar, en dat is jammer want daarmee 
kan het levensverhaal van Willem Johan, en dat van de familie Van Nas, nog niet defi-
nitief worden afgesloten. Voorlopig moet genoegen worden genomen met de verhalen 
van tijdgenoten, en hetgeen in de archieven gevonden wordt. Anderhalf jaar voor zijn 
dood, op 24 maart 1926, heeft Willem Johan zijn laatste testament laten opmaken bij 
notaris Sandbrink, die ook één van de twee executeurs-testamentair is; hij noemt zich 
dan ‘oud-uitgever, thans zonder beroep’, hij is inmiddels bijna 82 jaar. 

De heer A. van de Kraats, die een kruidenierszaak heeft gehad in de Juffrouwenbuurt 
in de Herenstraat wist in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog te vertellen dat, 
toen Van Nas overleden was, er ’s morgens een bezoeker hun lunchroom binnen kwam 
voor een kop koffie. Het was J(an) E. W. Duys (Nijmegen 1877-Amsterdam 1941) die 
voor de SDAP in de Tweede kamer zat, een kleurrijk figuur, intelligent, gevat en gees-
tig, maar soms ook wel wat grofgebekt74. Veel Rhenenaren herkenden hem en hadden 
een geweldige grafrede verwacht. Maar toen Duys bij het graf stond, zei hij niet meer 
dan: ‘De overledene was een goed mens’. En dat viel veel mensen tegen.
Mevrouw Duis (wellicht bij oude Rhenenaren beter bekend als Naatje Duis) vertelde 
dat zij met haar moeder naar het huis van Van Nas is geweest omdat het kijkdag zou 
zijn. Maar toen  Duys met zijn vrouw verscheen werd de verkoping gestaakt: ‘Meneer 
Duys heeft toen alles ingepikt’.
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De Rhenense goegemeente is dus niet op de hoogte geweest dat Van Nas nog een verre 
neef had. Deze Duys was een kleinzoon van tante Petronella Ida Wilhelmina van Nas, 
zuster van Thierry, getrouwd met Henri Duijs te Nijmegen op 6 juni 1834. Er is niet 
onderzocht of deze Jan Duys de enige erfgenaam was of dat hij tevens meerdere neven 
en nichten vertegenwoordigde bij zijn optreden in Rhenen in 1927; de memorie van 
successie die daarover inzicht kan verschaffen is nog niet openbaar.
Bij het Centraal Bureau Genealogie in Den Haag ligt een dossier Duys waarin vele 
genealogische gegevens zijn verwerkt, met onder andere de bekende Rhenense namen 
Ramondt en Sandbrink, evenals de plaatsnamen Rhenen en Dodewaard. 

Het huis in de Herenstraat waar de familie Van Nas zolang heeft gewoond, wordt in 
het openbaar verkocht75. De verkoping vindt plaats in Hotel Centraal door notaris 
Van Iterson. De smid A.J. Bovenschen wil het graag hebben en laat zijn broer uit 
Amerongen, voor de meeste andere gegadigden in de zaal een onbekende, bieden; 
voor fl. 8.000,-- mag hij het zijn eigendom noemen. Bovenschen wil dit zo graag 
omdat hij naast van Nas in de Herenstraat, met de ingang net om de hoek in de 
Kruisstraat, een smederij heeft. Maar dat pand is voor zijn gezin te klein; als het vuur 
in de smederij wordt aangestoken, moeten allen die in de bovenwoning aanwezig zijn 
even de straat op vanwege de rook die via de zoldering omhoog stijgt. Uit veiligheids-
overwegingen is er tussen de smederij en het huis van Van Nas een gangetje, een soort 
brandgang. Bovenschens smederij wordt ook al genoemd in 1832 bij de oprichting van 
het kadaster; de smid is dan Roelof van de Weerd

Bovenschens zoon Dirk Jan weet nog de indeling van het huis te beschrijven: bene-
den is een brede marmeren gang met aan weerszijden kamers met daarin bedsteden. 
Achterin is de keuken met eveneens een bedstee; ook is daar een toilet. Het hele huis 
is onderkluisd zoals veel huizen in de Herenstraat. Dan is er een bovenverdieping met 
slaapkamers maar daarin geen bedsteden, en dan nog een zolder. Alle kamers zijn 
betengeld en hebben leren behang. Bij de oplevering van het huis vinden de nieuwe 
bewoners op zolder nog een soort hutkoffer, van buiten zwart met rode bekleding; in 
tegenstelling tot wat wel wordt beweerd is de koffer leeg. Deze koffer is bewaard 
gebleven.

Legaten

In het archief vinden we een aantal legaten terug76.
Zo krijgt het college van B&W van Rhenen in februari 1928 een brief van de 
Oudheidkamer (dr R. Jesse, voorzitter en C.J. van Holst van Ingen, secretaris) dat 
Van Nas aan de Oudheidkamer een paar uurwerken heeft gelegateerd welke aan de 
gemeente in bruikleen worden afgestaan77. Het zijn:
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a.  de pendule staande onder een glazen stolp op maho-
nie voetstuk, dragende een voorstelling van een 
jager met hoorn en geweer en liggend hert, die op de 
door de burgemeester gebruikte kamer moet worden 
geplaatst  

b.  de pendule van zwart marmer waarop een voorstel-
ling van een paard, te plaatsen op de secretarie

c.  de staande klok (staand horloge) met speelwerk die op 
de gang op de eerste verdieping moet blijven staan.

De staande klok in ieder geval heeft WOII en alle verhui-
zingen overleefd, zij staat nu in de trouwzaal van het Oude 
Raadhuis aan de Markt en slaat de hele en halve uren. De 
wijzerplaat is voorzien van een aanduiding van datum, 
maand en maanstand. De klok is in zeer goede staat en 
loopt goed volgens het inventarisatieformulier uit 1996 
van museum Het Rondeel. 
Bij de schenking in 1928 stelden de executeurs-testamen-
tair P. Recter en J. Sandbrink de vreemde voorwaarde dat, 
mochten er leden van de familie Magielse hun recht van 
eigendom op deze klok kunnen laten gelden, de oudheid-
kamer gedwongen zou worden de klok aan de rechtmatige 
eigenaars af te staan. Is deze klok via juffrouw Magielse 
uit Goes terechtgekomen in het huis van Van Nas aan de 
Herenstraat in Rhenen? 
Aan de gemeente Rhenen worden boeken uit Van Nas’ 
bibliotheek gelegateerd die door de gemeentearchivaris 
geschikt geacht worden. Op 15 mei 1928 besluit de Raad 

het legaat te aanvaarden; dr R. Jesse heeft inmiddels een 127-tal boekwerken waarbij 
er zijn die uit meerdere delen bestaan, uitgekozen.
Ook de diaconie van de hervormde gemeente Rhenen wordt bedacht met fl. 1.000,--.   
Willem Johan van Nas leeft bijna tachtig jaar na zijn dood voort in Rhenen.
De negen daggelders woningen in de Snikkuil te Achterberg zijn weliswaar verdwe-
nen, evenals de vijf huizen aan “de Driehoek” waar nu de drie appartemetengebouwen 
staan, maar in 1956 besluit de Rhenense gemeenteraad de weg tussen Groeneweg en 
Bantuinweg naar hem te vernoemen78; een postuum ereblijk voor deze man die begaan 
was met de minder bedeelden in zijn omgeving. De aandacht van het college van 
B&W was gevestigd, dertig jaar na zijn dood, op de man die het financiëel mogelijk 
heeft gemaakt om het wijkgebouw te stichten en het college vindt het gepast en verant-
woord om op deze manier zijn naam in herinnering te doen blijven.

De staande klok in de trouwzaal 

van het Oude Raadhuis aan de 

Markt (Het Rondeel Rhenen, inv.

nr. G0�0, foto Strous juli 2004)
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De straat tussen Nieuwe Veenendaalseweg en de Willem van Nasstraat wordt 
vernoemd naar dokter Waller, de gemeentearts die dankzij Willems gift het wijk-

gebouw kan laten bouwen.
Elders is wel vermeld dat Van Nas door 
een aanzienlijk bedrag te schenken, 
gesproken wordt zelfs van fl. 100.000,--
79!, in 1910 de bouw van het Hervormd 
Rusthuis, voorheen Protestantsch 
Bestedelingenhuis, mogelijk heeft 
gemaakt. Maar van zo’n hoge gift is 
niet gebleken. 
Wel is er nu een grote erfenis bekend 
geworden van mej. Jacobson, een ver 
familielid van Van Nas. Gijsbertha 
Elisabeth Antoinette Jacobson wordt op 
15 juni 1832 te Hellendoorn geboren 
als dochter van notaris Jacobson en 

Gerharda Maria Sandbrink. In de jaren ’50 van de 19e eeuw drijft zij in Rhenen een 
naaiwinkel80. Ook zij staat onder invloed van ds. Budding81 want in 1866, als zij nog 
in Rhenen woont, wordt zij toegelaten tot de broodbreking. Daarna is zij kinderjuf-
frouw bij ds. Drost in Goes en na diens vertrek wordt zij in november 1869 leidster in 
de bewaarschool verbonden aan Buddings vrije evangelische gemeente in Goes. Op 14 
februari 1870 sluit zij zich als lidmaat bij de gemeente aan maar vier maanden later, in 
juni, wordt zij om onbekende reden gecensureerd; twee dagen later vertrekt ze. In april 

De verdwenen diaconiehuizen aan ‘De Driehoek’, rechts op de foto (coll. H.P. Deys)

Het (eerste) wijkgebouw aan de Nieuwe 

Veenendaalseweg, naast de in �926 gebouwde gere-

formeerde Kerk (coll. J.B. Quint)
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1884 komt zij vanuit Schiedam weer terug in Rhenen.
Als zij op 1 juli 1902 ongehuwd overlijdt aan de Straatweg A 595, buiten de 
Bergbarriëre, blijkt zij bij testament van 3 december 1898 het Protestantsch 
Bestedelingenhuis aangewezen te hebben als haar enige erfgenaam, onder beding 
van levenslang vruchtgebruik van het vermogen door de zoon van haar zuster, Gerrit 
Anthonie Bernardus Boonzaaijer, geboren te Weesp op 19 juni 1874. Haar vermogen 
wordt gewaardeerd op fl. 36.151,51 waarvan fl. 34.474,50 aan effecten82.  In 1902 
wordt zij in de kohieren van de directe belastingen op het inkomen nog ingedeeld in 
klasse 24.

Stichting Weezen- en Ziekenfonds Rhenen

Van Nas leeft ook nog op een andere manier voort in Rhenen. Op 6 januari 1926 
verschijnt voor notaris Van Iterson te Rhenen de burgemeester van Rhenen, jhr. 
mr. M.L. van Holthe tot Echten met een volmacht van Van Nas om een stichting 
in het leven te roepen die de naam draagt van Stichting Weezen- en Ziekenfonds 
Rhenen. Het doel is 1) de verzorging, opvoeding, huisvesting, voeding en kleding 
van wezen en in het algemeen al datgene dat geacht kan worden onder het begrip 
wezenverzorging  te vallen, en 2) de verpleging, verzorging, behandeling, bedie-
ning en opneming van (on- en minvermogende) zieken en ziekzwakken, de 
bevordering van de volksgezondheid en in het algemeen al datgene dat geacht kan 
worden onder het begrip ziekenverpleging te vallen. Met name omvat het doel van 
de stichting het oprichten, bouwen, inrichten en in stand houden van weeshuizen 
en ziekeninrichtingen, bij voorkeur ten goede komende aan Rhenense ingezetenen. 
In het bijzonder is het de bedoeling dat allereerst in aanmerking zullen komen de 
bestaande vereniging ‘Ziekenzorg’ en het ‘Protestantsch Bestedelingenhuis’. Maar 
deze laatste echter op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze instelling gratis de nodige 

Het Protestantsch Bestedelingenhuis aan de Nieuwe Veenendaalseweg (coll. G.B. Zeilmaker-Dekker)
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grond beschikbaar stelt voor het bouwen van één of meer gebouwen bestemd voor 
wezenverzorging of ziekenverpleging; een soort gekoppelde schenking.
Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door een aantal effecten die Van Nas 
schenkt waarvan de lijst daarvan helaas 
niet kon worden achterhaald.
De stichting bestaat nog steeds; in 2002 
zijn de statuten aangepast en zijn de doel-
stellingen herschreven in de geest van 
Van Nas.   

‘Een hele bijzondere man’

Het beeld dat van Van Nas is opgeroepen 
in deze biografie kan niet beter beschre-
ven worden dan met de doelstelling van 
de Stichting Weezen- en Ziekenfonds: de zorg voor en het mededogen met de 
minderbedeelden in de maatschappij. Door de jaren heen doet hij, samen met zijn 
jongste zuster Jeannette Cornelie, grote giften aan liefdadige instellingen en de 
Rhenense diaconie. Het doet daarom vreemd aan dat in de notulen van kerkenraad, 
diaconie en kerkvoogdij geen woord gewijd wordt aan hem als hij is overleden, 
evenmin als in de notulen van B&W en gemeenteraad.
Van Nas bekommert zich ook om de kleinere, dagelijkse noden: als er met Kerst 
spek en erwten worden uitgedeeld, zorgt hij ervoor dat er genoeg is. 
Zelf leidt hij een sober bestaan. Eén van zijn uitspraken is, als hem gevraagd wordt 
waarom hij alleen maar water drinkt: ‘In de bijbel staat dat brood en water u gewis 
zullen zijn, dus dat moet voor mij ook genoeg zijn’.  
Zo heeft hij zijn eigen ideeën en manier van leven en werken. Dat komt duidelijk naar 
voren als men zijn ‘Gids voor Rhenen en omstreken voor Burgers en Vreemdelingen’ 
leest; hij zelf schrijft tot besluit dat het boekje een onsamenhangend geheel schijnt te 
vormen en dat klopt ook wel, maar ook staan er veel wetenswaardigheden in waarmee 
hij zichzelf portretteert.
Als in 1905 de herstelde Cunerakerk weer wordt betrokken blikt hij achterom naar de 
noodkerk op Spitsbergen en schrijft: ‘De consistorie was bij de noodkerk opgerigt ter 
plaats, waarvan men zeggen kon, als de dopelingen hun klaagtoon juichten: waar vroe-
ger de biggen knorden, daar blaten thans de lammeren’.
En hij uit bijvoorbeeld kritiek op de aanleg van waterleiding en electriciteitsnet: ‘Ook 
de waterleiding is tot stand gekomen, gelijk de electrische verlichting. In sommige 
opzichten mogen deze uitvindingen van den nieuwen tijd voldoen ... - maar toch, wie 
ouder wordt en ouderwetsch is, hij beziet de zaak van meer zijden en meent dat ook 
hier voor- en nadeel zamengaan’.
Zijn kerkelijke belangstelling zal beïnvloed zijn door zijn oom ds. Budding en zijn 

Het Hervormd Rusthuis, circa �96� (coll. H.P. Deys)
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jonge jaren op het Instituut Hasselman. Zijn 
werk als boekhandelaar en uitgever geeft 
aan dat hij zich thuis voelt aan de rechter-
vleugel van de Hervormde Kerk. Volgens de 
overlevering gaat hij ’s zondags veelvuldig 
naar Doorn maar hij beschrijft zelf een 
godsdienstoefening in de Betuwe: 
Bij de grote brug op de weg naar Tiel voor 
een kerkdienst daar passeren hem vele 
rijtuigen en als hij verneemt dat professor 
Oort van Leiden nieuwe lidmaten bevestigt 
in Zoelen ... ‘spoedde mij natuurlijk ook 
derwaarts, en als vlug wandelaar was ik 
bijtijds aangekomen’. Blijkbaar woont hij ook elk jaar de landelijke zendingsdag bij. In 
1908 gaat hij met de stoomboot Concordia naar Rotterdam en vandaar met de trein naar 
Den Haag om de volgende dag naar Raaphorst te wandelen, het koninklijke landgoed 
waar Koningin Wilhelmina de bijeenkomst opluistert. In 1906 is het zendingsfeest in 
Soestdijk waar Koning-moeder Emma aanwezig is; in 1907 in Ede in het Grote Bos en 
in 1909 op Middachten in De Steeg op het landgoed van de familie Bentinck.   

Wie was toch die Willem Johan van Nas?

Willem Johan heeft in zijn jonge jaren moeilijke tijden gekend. Hij schrijft daar zelf 

Eén van de door Van Nas uitgegeven ansichtkaar-

ten waaruit zijn betrokkenheid met de

minderbedeelden blijkt
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over dat hij tot zijn 33e jaar nooit geregeld thuis was, en dat ‘hij pas na veel tegen-
spoed, bitter leed en zware beproeving in den huiselijke kring bij moeder en zusters een 
toevlugtsoord vond’83.  
Hij waande zijn vooruitzichten in de maatschappij als verloren en hij had de hoop op 
een carrière opgegeven. Nadat hij thuis gekomen 
was in de familiekring in Rhenen, achtte hij het het 
best om van het leven te genieten en gelukkig voor 
hem was hij financieel in staat om zich op deze 
manier schadeloos te stellen voor zijn teleurgestelde 
verwachtingen. Maar hij zou Van Nas niet zijn 
geweest als hij deze autobiografische alinea niet zou 
besluiten met de opmerking dat tegenspoed hoewel 
onaangenaam, nuttig is en een mens aanspoort tot 
deugdzaamheid en plichtsbetrachting. Deze levensin-
stelling zal hem in zijn jeugd, onder het toeziend oog 
van zijn oom Huibert Budding, en zijn jaren in het 
Instituut Hasselman, met de paplepel zijn ingegoten. 
In de ruim vijftig jaren die hij in Rhenen heeft door-
gebracht, heeft men hem zo leren kennen.    
Willem Johan heeft her en der zijn sporen nagelaten 
in Rhenen en hij leeft voort in de herinnering van 
oudere Rhenenaren als een excentrieke, vereen-
zaamde, vrijgevige, vriendelijke rentenier, uitgever 
van zeer christelijke lectuur.
Het is goed dat er in Rhenen een straat naar hem is 
vernoemd zodat af en toe gevraagd zal worden: ‘Wie 
was toch die Willem van Nas?
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