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FREDERIK VAN DE PALTZ EN ZIJN FAMILIE

Een poosje geleden werd ik opgebeld door een dame uit Am-
sterdam. Zij vertelde dat ze, op bezoek bij vrienden in
Heidelberg, de vraag te horen kreeg of ze iets wist over de
"Winterkoning", die ergens in Nederland asiel zou hebben
gekregen, na zijn nederlaag op de Wittenberg in Bohemen.
Deze dame kon geen antwoord geven, maar beloofde wel op in-
formatie uit te gaan. Via, via kwam ze in Rhenen terecht
bij de V.V.V., die haar naar mij verwees, en ik kon de ge-
wenste inlichtingen geven. De geschiedenis van de keurvorst
leeft dus nog in de vroegere Rijn-phalz, maar wat in Holland
precies gebeurde is blijkbaar onbekend.
Zijn vlucht met vrouw en kinderen, eerst naar Den Haag,
waar hij door zijn neven Maurits en Fred. Hendrik heel be-
hoorlijk ontvangen werd en die voor hem pleitten bij de
Staten Generaal, waarna hem een jaargeld verstrekt werd,
eindigde toen voorlopig in Kienen, alwaar een eenvoudig maar
fraai renaissance paleis voor hem gebouwd werd. Het was voor-
al Fred. Hendrik, die naast zijn bijnaam "de stedendwinger"
ook die van "paleizenbouwer" mag voeren, gezien het feit dat
in zijn regeerperiode behalve Rhenen, ook Honselaarsdijk en
andere woonverblijven tot stand kwamen.
In het gevolg van Frederik kwam ook Johan Albrecht, graaf
van Solros, mee naar Holland, die voor zichzelf een grote
staat voerde. Zijn dochter Emilia of, zoals wij zeggen,
Amalia, trok de aandacht van de Stadhouder, die nog altijd
ongetrouwd was en een vrolijk vrijgezellenbestaan leidde.
Men zegt dat Maurits hem tot een huwelijk aanzette, onder
bedreiging dat hij anders zijn eigen, buitenechtelijke kin-
deren zou echten. Dat laatste gaf dynastiek de doorslag:
Fred. Hendrik koos Amalia van Solms, een ver familielid,
tot zijn gemalin.
Daarmee was in de Nederlanden het Stadhouderlijk hof tot
een onnederlandse hoogte gestegen. Amalia, als hofdame van
de Boheemse koningin Elisabeth, die zelf een dochter van de
Engelse koning Jacobus II was, voerde vele hofgebruiken in.
De band tussen de stadhouderlijke familie, eerst met Mau-
rits en later met Fred. Hendrik, was zeer innig. De verdre-
ven Koning van Bohemen vertoefde met zijn familie afwisse-
lend in Den Haag en 's zomers in Rhenen of op Honselaars-
dijk. In Rhenen woonden Frederik en Elisabeth graag en
voerden ook daar een grote staat. Ofschoon Frederik her-
haalde pogingen deed om zijn land en bezittingen terug te



krijgen, heeft dit hem niet mogen lukken. Pas na zijn dood,
bij de Vrede van Westfalen (onze Vrede van Munster), volgde
herstelling. Herhaaldelijk had de ongelukkige vorst hulp
gezocht (en ook ontvangen) van zijn schoonvader Jacobus II
van Engeland, en van zijn neven Maurits en Frederik Hendrik,
maar de strijd tegen Wallenstein verliep voor hem en zijn
bondgenoten voortdurend ongunstig.
Tijdens êeYi der veldtochten bevond hij zich in Mainz, waar
hij ziek kwam te liggen aan "pestkoorts" en alwaar hij op
zijn ziekbed de dood vernam van de Koning van Zweden, het-
geen hem zo hevig trof dat zijn ziekte verergerde en hij
op 19 november 1632 overleed. Hij was toen 36 jaar oud en
liet een gemalin met vele kinderen achter.
Zijn oudste zoon Frederik Hendrik was in 1629 op het IJ bij
Amsterdam verdronken, toen hij met zijn vader een bezoek
ging brengen aan de door Piet Hein veroverde schatten van
de Zilvervloot. Frederik was een ijdel, niet erg standvas-
tig en onbeheerst iemand, die te vaak goede raad en waar-
schuwingen van andere, bevriende vorsten in de wind sloeg.
Zijn weduwe, daarentegen, was iemand met een vaste wil,
trots en verkwistend. Zij wist de verkregen koninklijke
waardigheid haar verdere leven bij haar naasten goed uit
te buiten en vond troost en hulp bij haar neven in Holland
en bij haar vader in Engeland.
Na de dood van Frederik trok de koninklijke weduwe met haar
kinderen en gevolg vanuit Den Haag naar Khenen waar zij ge-
durende de hofrouw verder vertoefde. Elisabeth van de Paltz
(van Engeland) was, hoewel geen geleerde vrouw, toch ie-
mand die open oog had voor kunst. Zij sprak vele talen,
waaronder italiaans, frans, boheems en duits, terwijl zij
zich in het neder-duits (d.i. Nederlands) kon verstaanbaar
maken. Zij schilderde, onder leiding van Gerard Honthorst
(met haar dochters) niet onverdienstelijk en was een grote
liefhebster van bloemen, o.a. van tulpen, die zij zelf ook
kweekte. Aan haar hof (ook in Khenen) vertoefden de toen-
malig beroemde figuren als Descartes, Gonstatijn en Chris-
tiaan Huygens, Anna Maria Schuurman en Maria van Reigers-
bergh (de vrouw van Hugo de Groot), allen figuren die ge-
voel voor kunsten en wetenschappen hadden en op hoge be-
schaving prijs stelden., 's Winters was men in Den Haag,
's zomers op Honselaarsdijk, maar vooral te Khenen. Zij
was een uitstekende amazone, die in mannenkleding deel nam
aan de jacht, hetzij op de Grebbeberg, hetzij in het Haagse



Bos. Zij voedde haar kinderen uitstekend op, ofschoon ook
hierbij haar het verdriet niet bespaard bleef. Zelf over-
tuigd Lutherse, zag ze twee van haar dochters katholiek
worden, en één van haar zonen vertrok net onbekende be-
stemming zonder dat ze hem ooit terugzag.
Hoewel de Staten Generaal en haar Hollandse familie haar
bleven steunen, verkeerde zij voortdurend in geldzorgen.
Zelfs toen haar zoon de bezittingen in de Paltz terug kreeg
bestond zijn "steun" vaak uit het zenden van een uitgebreide
collectie wijn, terwijl geld haar liever was geweest. In
Holland liepen haar schulden dusdanig op, dat men zelfs
vroeg om beslag te laten leggen op haar bagage, toen het
duidelijk werd dat ze naar Engeland wilde afreizen. Het Hof
van Holland voorkwam dit, maar de schulden (wel 900.000
gulden) bleven bestaan. Toen ze in 1661 naar Engeland zou
vertrekken, vroeg ze de Staten om een tweetal schepen, n.l.
een oorlogsschip voor haarzelf en een vrachtschip voor de
bagage. Dit verzoek werd weliswaar ingewilligd, maar bij
het vertrek ontstonden toch eerst weer moeilijkheden door
niet-betaalde schulden.
Ook in Engeland werd ze door haar neef Karel II niet al te
vriendelijk ontvangen, zodat haar laatste levensjaren wel
sterk verschilden van haar vroegere leven. Ziekte en zorg
ondermijnden het leven van deze Engelse prinses, die als
Koningin van Bohemen korte tijd geschitterd had.
Ze overleed op 26 februari 1662 aan "longtering". Vóór
haar sterven verzocht ze de koning haar schulden te willen
voldoen, terwijl ze haar persoonlijke bezittingen, zoals
juwelen, aan haar kinderen naliet. Spoedig was ze in
Engeland vergeten, terwijl in Holland maar weinigen om haar
treurden.

J. Gombrink

NOGMAALS; AFGIETSELS CUNERARKET.DJE

Naar aanleiding van de aankondiging van een mogelijke
nieuwe oplage in het laatste nummer van Oud Rhenen zijn
twee betalingen binnengekomen, terwijl zich ook iemand
meldde die al eerder een aanbetaling heeft verricht.
Het bestuur zal onderzoeken of een kleinere oplage dan
10 ook mogelijk is. Liefhebbers, haast u!



HET OUDE VEERHUIS TE RHENEM

Bij het analyseren van alle vondsten, vooral wat betreft de bouwkundige resten
van het Oude veerhuis te Rhenen, doen zich nog vele vragen voor. Uel zijn er
inmiddels belangrijke gegevens in het üud Archief te Rhenen gevonden die ons
een eind verder op u/eg helpen. Zo vonden wij enkele tot nu toe onbekende
gegevens betreffende de definitieve afbraak 1). Op 17 Febr. 1772 namelijk uierd
door de vroedschap besloten "om den afbraak van 't veerhuijs staande buijten
deser Stads Westpoort publicq te verkopen" op een beplaalde met name aangeduide
dag. Op 9 Maart d.a.v. wordt deze resolutie in zoverre gewijzigd, dat "het
selve ten kosten van de stad sal worden afgebroken, en de steenen daer van
komende, op een versekerde plaats ten gebruijke van de stad sullen worden
bewaart, en dat de overige materialen publicq sullen worden verkogt". Op de 30e
Maart komt men hier wederom op terug, omdat namelijk gebleken was, dat iemand
reeds een bod van 250 gulden voor de afbraak had geboden, "en dienvolgende
geconsidereert dat de verkoping van 't selve tot meerder intüresse voor de stad
zal strekken dan dat het selve afgebroken zijnde, van de materialen zoude
konnen komen". Aldus wordt besloten, de verkoop toch publiek te laten
geschieden op 2 April.
Van veel meer belang voor de reconstructie van het bouwwerk zelf zijn de terug-
gevonden bestekken van de herbouw van het veerhuis, na de vernielingen in 1672
door de vertrekkende Fransen. Merkwaardigerwijs hebben deze bestekken
betrekking over een aantal jaren, namelijk van 1674 tot 1677. Het heeft dus
kennelijk lang geduurd, voordat men aan een wederopbouw toe was.
Er bevinden zich verschillende versies van de bestekken alsmede van afreke-
ningen in het Oud-Archief van Rhenen, zowel in het net als in klad-versie 2).
Hierbij is sprake van het veerhuis, het achterhuis en de veerschuur. Omdat het
niet bekend is, welke versie uiteindelijk heeft gediend bij de uiteindelijke
wederopbouw en de versies slechts in onderdelen van elkaar verschillen, is in
de hiernavolgende weergave van de belangrijkste stukken een compilatie van de
varianten weergegeven. Tussen haakjes is soms de tekst van de andere versie
vermeld. Voor het grootste deel heb ik de tekst naar hedendaags Nederlands
getranscribeerd, in enkele gevallen heb ik de oude tekst aangehouden.
Een niet onbelangrijk detail is voorts de vermelding van de veervrouw Gartje of
Geertje Gosens. Wij nemen aan, dat de veerman Dirck Geurtsz omstreeks 1672,
wellicht als gevolg van de gewelddaden, gepleegd door de Fransen, overleden is.

Het Veerhuis

Bestek van het timmerwerk te doen maken aan het Veerhuis staande buiten Rhenen.
1.

In de eerste plaats zal de aannemer gehouden wezen te maken een haspelraam in
het dak, te stellen hoog 3 voet, breed 4 voet met een venster daar in van
grenenhout en met sparren en latten af te kleien.



2.
Idem nog een haspelraam hoog 3 voet, breed 4 voet buitenwerks om in plaats van
het kruisraam te stellen in de gevel daar het uit gevallen is, met een venster
daar in van grenen hout.

3.
Idem nog een kelderraampje hoog en breed naar vereist.

4.
Nog te vernieuwen en te leggen eiken dorpels onder de deurkozijnen, zwaar 6 en
4 duims.

5.
Nog te maken twee glasramen van grenenhout, hoog en breed naar vereist.

6.
Nog een las met een overstek te maken aan een kruisraam.

7.
Idem de zolder te repareren met nieuwe grenen delen met een luik daar in.

Het hout tot deze genoemde ramen zal zwaar moeten wezen 6 en 4 duim van goed
eikenhout.

9.
Nog te maken twee deuren van grenenhout met drie klampen daar op.

X.
Nog te leveren een stander aan de put, lang naar vereist, zwaar 7 en 9 duim met
een balans en een vleugel om mede te putten. Dit te maken van grenenhout.

XI.
Nog zal de aannemer maken en stellen tot bevrijding (=afscherming) voor aan het
huis een stakettincu

Oe aannemer zal gehouden wezen tot dit bedoelde werk te leveren alle spijkers
en het ijzerwerk dat daarvoor nodig is en alles wel te spijkeren naar de
vereiste van het werk*

Nog te (leveren) 4 nieuwe glazen van slecht (=eenvoudig) glas dat goet is,
groot en breed naar de eis van de ramen met de oude te stoppen.



Nog moet er komen een schoorsteenmantel op de geut (=ovenvloer) zo groot als de
eijst (= eest= droogvloer), van grenenhout.

Bestek van het geen in het veerhuis staande buiten Rhenen door de Fransen is
geruïneerd en waarnaar het u/eer zal moeten worden gerepareerd. (19 Mei 1676 en
15 Mei 1677)
(aen veerhuijs aengenomen te maken daer geertien pelvoncken woont)

Vooreerst een nieuw kruisraam te maken.
Twee deurramen.
Een "versteecke" trap.
De zolder weer met nieuwe delen dicht te maken, (met dertigh delen, seven
vensters, drie dueren)
Seven vensters, drie deuren, een kelderraam en twee bedsteden te maken.
Hiertoe het hout en spijkers te leveren en te werken op eigen kost en bier.

Dit voornoemde werk heb ik, ondergetekende Jan Righolt, timmerman van de Heeren
Borgemeesters aangenomen te maken op mijn eigen kost en bier, inclusief de
materialen als hout en spijkers daartoe te leveren voor de som van een honderd
en zeventig gulden. November 1674.

Ik, ondergetekende, glazenmaker heb aangenomen de glazen in het voornoemde
veerhuis weer te maken voor de som van zesendertig gulden. Gedateerd als boven,
Frederick Stuck.

Peter Jan Eijck, metselaar heeft aangenomen de gebroken vloeren weer te leggen,
mitsgaders de ramen aan te strijken, muren te strijken en voorts alles te
repareren hetgeen aan het ueerhuis verbroken is, voor de som van vijfentwintig
gulden. Dato als boven, was ondertekend met H waar om geschreven stond 'dit
merck is gestelt bij peter Jansz Eijck'.

Bestek van het metselwerk te doen aan het veerhuis staande buiten Rhenen,
gemaakt in opdracht van Rentmeester Van Beeck (van de Carthysers te Utrecht)

Ten eerste zal de aannemer gehouden wezen te bemetselen het raam dat in het dak
gesteld zal worden, tuee voet borstwering met twee vleugels aan de zijkanten.

Nog op de zolder, waar het kruisraam uit gevallen is, het nieuwe er in te
metselen.

Nog een zelfde kruisraam dat vergaan is, staande in de 'ceucken', met een steen
toe te metselen.



Nog te leggen een nieuwe vloer in de keucken van hele 'backen' (= uloertegels,
estrikken, plavuizen), kalk en met de oude die nog goed zijn de andere vloeren
mede aan te stoppen.

Nog zal de aannemer gehouden zijn de vloer te leggen in de geut (= ovenvloer)
van klinkers.

Nog twee trappen te metselen om in het achterhuis te gaan.

Nog aan te stoppen alle dorpels die in het huis gelegd zullen worden.

Nog op de kelderkamer waar het 'verwulfsel' (=gewelf ) ingevallen is "weder toe
te slaen ende overvloeren".

Voor het huis van buiten rondom aan te schoeien en te stoppen.

Nog zal hij gehouden zijn in plaats van de afgewaaide pannen als vorsten nieuwe
in de plaatsen in te steken en op te zetten.

Nog te bemetselen een kantlaag rondom de waterput en de gaten aan te stoppen
met bastert cement.

Nog zal de aannemer gehouden wezen het gehele huis van binnen te bestrijken.
Nog vorsten op de schoorsteen te zetten.
Nog zal de aannemer gehouden wezen een kleine schoorsteen te maken op de geut,
3 voet hoog boven het dak uit. Nog zal de aannemer gehouden wezen het gat in de
achtergevel toe te metselen waar het raam in gezeten heeft, nog een haard op
een kamer te maken. Nog de put hoger te maken, een voet hoger dan men nu ziet.

Hier toe zal de aannemer gehouden wezen te leveren kalk, steen, 'backen' (=
vloertegels, etc.), pannen en vorsten en wat daar verder toe van doen zou mogen
wezen volgens dit bestek alsmede arbeidsloon, kost en bier zonder daar van
'eenigh buijten loon te eijsschen'.

Het Achterhuis

1677. Bestek waar naar Heeren Borgemeesters hebben aanbesteed het arbeidsloon
van het achterhuis aan het veerhuis van veertig voet lang. (van achterhuis daar
geertien pelvoncken woont).

Vooreerst vier gebinten en de korbelen daarin.
Twee deurkozijnen met de deuren daaraan als voren (voorheen ?).
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De platen op de muur te leggen waar de posten in gewerkt moeten worden als
uoren en de posten (elf posten) achteraan de koeienstal.
Nog uier (drie) uliergebinten op de (oude) hoogte als uoren.
Nog uier spanten bouen in de kap als uoren.
Nog de kap af te kleden en een afdak daaraan.
Nog twee platen op de stijlen (op de lengte als uoren), en twee platen op de
uliergebinten.
Nog twee gordingen (bouen de platen) en een naald.
Nog een gording onder het afdak (als uoren) en een plaat.

Nog het afdak te beplanken en een luik (twee luiken) daar aan als uoren.
De achtergevel te beplanken tot aan de kap toe als uoren, met een haakuenster
daar aan.
Nog een schild achter op de kap als uoren.
Nog uier intangen aan de stijlen.
Nog een sul (= glijgoot) en een rei aan de koestal en de stalrepen daarin (te
maken) als uoren.
Nog de spreibanden daaraan (aan de uliersteilen) te maken als uoren.
Nog zestien spreibanden aan de ulierstijlen, als uoren.
Nog zes hanebalken bouen in de kap.
Nog acht blokkelen (= balkjes ter verbinding uan een kreupele stijl met de
bouwmuur) aan de ulierstijlen.
Des moeten mijn de aanbesteders het hout bij het merk leueren.

Dit werk is aangenomen uoor de somma uan twee en ueertig gulden en drie kinties
(een kinnetje= een half uat= 39 liter bier) op den 26e Pley. (21e Mey 1674 door
Jan Richolt).

De Schuur

Bestek waar naar de schuur aan het ueerhuis buiten Rhenen, door de Fransen
afgebroken, weer zal worden opgebouwd.

Zal moeten opgeleuerd worden in zodanige lengte, wijtte (breedte) en hoogte als
deselue uoorheen geweest is.
En alzulks daarin gemaakt en daartoe geleverd worden door de timmerman drie
gebinten. De balken en stijlen zullen een zwaarte moeten hebben naar de eis uar
het werk.
i\)og twee platen van 40 voet lang.
Drie vliergebinten.
Vier gordingen en een naald.
Twee vlierplaten.
Een gros honderd revelaars uan 23 voet lang
40 boomse sparren.



Drie ramen in het achterhuis en de deuren daartoe behorend.
Nog een haakvenster met een raam daar men (het koren) door schoot op de balk.
Zes hanebalken.
Drie kwartieren grenen delen om de achtergevel mede te beplanken en achter de '
koebeesten d'ene neus.(haak voor klink ?).
(Nog voor 20 gulden aan spijkers).

De aannemer zal hier toe het hout op zijn kosten moeten leveren, ook op eigen
kost en bier beu/erken, en de schuur vast en hecht op te leveren als ook de
spijkers daar toe te doen en de vrachten zelf te bekostigen.

Ik onderget. Jan Richolt timmerman heb het bovenbeschreven timmerwerk op
condities als beschreven aangenomen voor de somma van driehonderd gulden en een
ducaat voor mijn vrouw, gedateerd 24 Junij 1675.

Bestek van het metselwerk waar naar de schuur aan het veerhuis zal worden
gemaakt.

Ten eerste zal de aannemer gehouden wezen een muur te maken naast de hof van 40
voet lang en 17 voet hoog boven de grond.

Nog zal de aannemer gehouden wezen de muur van de achtergevel zo
hoog te maken als deze van ouds geweest is.

Nog zal de aannemer gehouden wezen de zijmuur naast de westzijde zo hoog te
maken als deze van ouds geweest is, ook 40 voet lang, nog een vleugel af te
breken van omtrent 12 voet lang en weder op te maken als deze van ouds geweest
is.

De aannemer zal gehouden wezen kalk, steen, zand, leem en alle materialen op
zijn kosten bij het werk te leveren, ook op zijn eigen kost en bier.

Het bovenbeschreven werk heb ik, ondergetekende, op conditien als voren
aangenomen, voor een honderd en negentig gulden. Getekend 24 Junij 1675 (was
ondertekend met dusdanig merk H, waarom geschreven stond dit merck gestelt bij
peter Jansz Eijcke).
Uas ondertekend door burg. C.Klerck.

1677 Specificatie van hetgeen ik aan hout verdiend heb
van om houwen en van beslaan en van hier te halen aan veerhuis:
op den 12 Februarij tien dagen 10- 0-0
nog drie dagen gezaagd op de 24e Maart 3- 0-0



nog uier dagen drie schoft op den lesten Claart 4-15-0
nog drie dagen op den 6 April 3- 0-0

1677 Coendert geuierckt op den 12 februari j
twee dagen 1-10-0
nog drie dagen op den 24 Waart 2- 5-0
nog uier dagen drie schoft op de lesten flaart 3-12-0
nog drie dagen op den 6 April 2- 5-0

De Reparatie uant Veerhuijs heeft gekost als uolcht.

Aan timmertuerck hout enz. 170- 0-0

uan de glasen 36- 0-0
metselwerck 15- O-o

221- 0-0

Het weder optimmeren uande
schuijr soo uan hout, timmerwerck enz 305-0-0
metselwerck, kalck, steen enz. 190-0-0

f 495-0-0
716-0-0

"uan het ueerhuijs door last uan de heerre borgemeesters
Vonck en Ueijkersloedt"

geleuert Aen ueerhuijs door last uan de
heer borgemeester uonck en de heer burgemeester wijckersloedt
den 7 ijunius 1677
sueuien mued kalck tegen het hoedt 8 gulde tot 7 -0-0
den B dito noch twee hoedt kalck tot 16 -0-0
den 13 dito noch Ander half hoedt tot 12 -0-0
den 15 dito noch uijf mued kalck tot 5 -0-0
den 17 dito noch twee tobben kalck tot 1 -8-0
den 1 Augustus uijfentwintig uorste het stuck een

stuij(uer) acht pen(nningen) tot 1-17-8
op dito noch tuiintich uorste tot 1-10-0
den 3 dito noch uijftien uorste tot 1 -2-8
den 4 dito noch een mued kalck tot 1 -1-0
den 7 dito noch een mued kalck tot 1 -1-0
den 13 Augustus noch een mued tot 1 -1-O

uoor het seegel -3-0

bij mijn kompt 49 -4-0
hendrick uan de Uael



De magistraat der stadt Rhenen ordonneert de veervrouu
aen vande Wael te betaelen de bovenstaande 49.gl.4.st
het sal haer strecken in minderingh van haer verschuldigde
pacht vant veer, actum den 10 10ber 1677

In naem van deselve
Klerck

Dese boven staende rekeninge met de ordonnantie vande
magistraet heb ick onderschr. dueruir. geinsinueer aen de
veervrouu geertgen voncken die mij tot antur. gaf dat sij
daer geen geit toe en hadt om te betaelen en .... oock
niet wanneer maer willende eerst sien hoe sij noch te
betaelen hadde. Actum den -2-Janr. 1678. W.Lijster duerwr.

"Liquidatie met de Ueervrouu"

De optimmering van de veerschuijr heeft gekost de som van 410-0-0
welcke Gartje Gosens wed. van Dirck Geurtsz heeft aangenomen te betaelen, in
minderinge vande pacht van't veer,
des daer van aen haer verschuldigde pacht
aen den Cameraer U Gheijn sal komen 150-0-0
aen den Cameraer Boonsaijer 50-0-0
aen den Cameraer Verweij 210-0-0

410-0-0

heeft betaelt wegens den Cameraer (doorgehaald) als volght, en sijn daer van de
quitantie overgenomen en ter secretarije berustende volgens quit. van Covert
Henricksz voor vracht van 't hout betaelt 7-10-0
bij quits 14 gl aen Vande Idael bet 49- 0-0
bij quits aen Gerrit van Hoeven smith 13- 8-0
bij quits aende wed. -Kupius 15-14-0
bij quits aenden Leijdekker 7- 0-0
bij quits aen Gerrit van Driel 3-11-0
bij quits aen Righolt 66- 6-0
bij quits aen den metselaar 30- 0-0
bij quits van vracht van pannen 9-12-0
Noch aen vracht bet. 13 gl 4 st edoch is daer
van bij opneemingh vande kosten van optimmeringh
daer van maer uitgetrokken 7-15-0

fl
tsaemen 210- 0-0



des de 5 gl. y st bij de pachterse bouen de uoors. 7 gl 15 st aen uracht bet.,
haer door den Cameraer Uerweij mede in minderingh uan haer pacht sullen werden
geualideert, volgens verleend

Bronnens

1) Oud-Archief Rhenen 64
2) id. 120

H.P.Deys

FINANCIEEL JAARVERSLAG 1984

Inkomsten

rente
contributie
opcenten op etsen
en gietsels
entreegeld lezing -
advertentieop-
brengst Oud Rhenen
retribuitie Oud
Rhenen gemeente
contributie voor-
uitbetaald

saldo 31-12-1983 -

entreegeld
contributies
rente
bijdrage opgra-
vingskosten van
Stichting Gebr.
diversen

ƒ 18,58
- 2571,75

- 94,-
r - 50,-

n 1040,-

- 109,48

- 50-
ƒ 3933,81
- 1854,64
f 5788,64

Uitgaven

adminstratie , ver- ƒ 686,79
zendkosten
zaalhuur - 504,-
contributie terug-
betaald - 30,-
kamer van kooph. - 58,50
drukkosten van
Oud Rhenen 1335,36
sprekers - 100,-
kosten opgraving -1916,-

ƒ 4630,65
saldo 31-12-84 - 1157,99

ƒ 5788,64

BEGROTING 1985

ƒ 50,-
- 2500,-
- 20,-

,. 1000,-
- 75,-

ƒ 3645,-

administratie ƒ 750,-
zaalhuur - 500,-
contributies - 100,-
uitgave Oud Rhenen 1200,-
lezingen - 500,-
onderzoekskosten - 500,-
(opgraving)
diversen - 95,-

ƒ 3645,-

J.G. Koekoek, penningmeester
februari 1985



JAARVERSLAG 1984 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUDHEIDKAMER
RHENEN EN OMSTREKEN

Het jaar 1984 is voor onze Vereniging een zeer actief en
drukbezet jaar geweest.
Het ledental handhaafde zich op 123 (hierbij zijn de gezins-
leden niet meegeteld), hetgeen mogelijk was, doordat leden-
verlies door overlijden, vertrek naar elders of om andere
omstandigheden werd aangevuld door nieuwe aanmeldingen, o.a.
van personen buiten de gemeente. Dit laatste wijst op het
feit, dat wij op ruimere schaal bekendheid bij belangstel-
lenden kregen. Het bestuur bestond uit:
Dr. H.P. Deys voorzitter
j. Combrink secretaris
J.G. Koekoek penningmeester
H.E. Dekhuizen 2e voorzitter
Mw. R. Bovenschen-Bor 2e secretaris
Mw. Ch. H. Delfin- van Mourik werkgroepen

Broekman
terwijl de heer H.B. Gieszen de opengevallen plaats van de
heer A.J. Bovenschen (overleden) innam. Zijn functie zal die
van Mw. Bovenschen-Bor worden, die door verhuizing haar be-
stuurslidmaatschap heeft neergelegd.
Het bestuur vergaderde 7 keer, resp. in de maanden januari,
februari, april, mei, september, oktober en december. Ook dit
jaar werd een aantal lezingen voor de leden en hun introdu-
cees gehouden, te weten:

18 januari door J. Combrink met als onderwerp "De Bisschoppen"
16 februari door oud-burgemeester Bosch van Rosenthal over

"Waterhuishouding"
14 maart door de heer Lagerweij over "De Grebbelinie"
12 april door de heer J. Meijer over Rhenen en omgeving on-

der de titel "Wandelen met Haakman"
20 september sprak de heer A.C. Zeven over "Heraldiek"
24 oktober vertelde de heer J. Combrink over "De Romeinen"
28 november sprak de heer Deys over de opgraving rond het

oude veerhuis.

De opgraving van het oude veerhuis vormde een belangrijke
activiteit voor onze vereniging, die begeleid werd door het
bestuur met de medewerking van belangstellenden, waaronder
de heer Jos de Grood uit Bennekom en verder leden van de
A.W.N, en N.J.B.G. Dit opgravingsproject was mogelijk dank
zij de medewerking van de Gemeente. Hoewel praktisch alle
werk belangeloos geschiedde, bracht het een en ander toch
nog vrij hoge financiële kosten met zich.



De kwestie huisjes Weverstraat bleef voorlopig nog onafge-
daan, daar (volgens B & W) een der bewoonsters haar woning
niet wenste te verlaten.
In dit jaar vond ook de verhuizing plaats van het Streekmu-
seum uit de Molenstraat (de Brakken) naar de voormalige
Brandweerkazerne (onder de poort). Het oude gebouw was niet
meer betaalbaar te restaureren en daarom vormt deze over-
plaatsing een gunstig alternatief. In verband hiermee dient
tevens vermeld, dat eindelijk een goede overeenkomst over
eigendom en beheer van de inventaris van het Streekmuseum
zijn beslag kreeg. De bestaande Begeleidingscommissie van het
Streekmuseum (l lid van de Gemeente, l lid van onze Vereniging,
de conservatrice van het museum en 3 deskundigen van buiten
Rhenen) zal in de toekomst toezicht en beheer over de aan de
Gemeente overgedragen collectie voeren, waarbij elk der leden
veto-recht heeft bij beslissingen over handelwijze met de
voorwerpen van de collectie.
Gnze Vereniging veranderde (vulde aan) het Huishoudelijk
Reglement. De geheel nieuwe opzet betreffende verhuizing,
inrichting (vitrines, aankleding enz.) vraagt offers, die
de financiële mogelijkheden van onze Vereniging te boven
gaan, waarom elders naar hulp gezocht dient te worden. Alge-
meen ziet men het belang hiervan in, daar door de genomen
maatregelen een belangrijk historisch, cultureel en didac-
tisch goed voor het nageslacht bewaard kan worden.
Het periodiek "Oud Rhenen" verscheen dit jaar 5 keer en werd
gevuld met o.a. artikelen over de evacuatie in 1940, over
St. Cunera, terwijl ruime aandacht werd besteed aan de op-
graving van het oude veerhuis. De huisjes in de Weverstraat
werden nogmaals onder de aandacht van de overheid en de be-
woners gebracht, terwijl ook de vroegere molens aandacht
kregen.
1984 was een niet ongunstig jaar voor onze Vereniging, al
moeten we tot onze spijt constateren, dat naast de geslaagde
activiteiten de deelname aan de door ons georganiseerde ex-
cursies naar Amsterdam (de Kelten) niet kon doorgaan. In het
nieuwe jaar 1985 zal naar een andere opzet hiervan gestreefd
worden.
Met vertrouwen treden we de nieuwe periode tegemoet.

Januari 1985 J. Gombrink
secretaris



Rhenen̂  eind veertiger jaren. Gezicht op de oude Waag.

foto: J.G. Koekoek sr.



UIT DE REGIO

Onze naaste buren in de regio brengen op hun wijze de leden
van hun historische verenigingen vaak op interessante wijze
in kennis van hun aktiviteiten.
Vele van deze tips, uitnodigingen en beschouwingen zijn ook
voor onze leden belangwekkend en nodigen tot nader kontakt.
We zullen in "Oud Rhenen" voortaan de voor u, naar onze
mening, belangrijkste mededelingen en aanwijzingen vermel-
den, opdat uzelf desgewenst kontakt e.d. kan opnemen. Deze
ker een eerste kennismaking.
"Oud Utrecht" is het maandelijks periodiek van de (grote)
historische vereniging van de provinciale hoofdstad, dat al
58 jaar bestaat en dat steeds volstaat met uitstekende ar-
tikelen, en waarin we dan soms een artikel van onze eigen
voorzitter, de heer Deys, aantreffen. Het decembernummer '84
bevat o.a. artikelen over de reeds vroeg opgerichte huis-
houdscholen Puntenburg en Zuilenburg (1895), o.a. bestemd
om "dienstboden all round op te leiden en haar mevrouwen,
die vaak van toeten noch blazen wisten, enigszins met het
huishouden vertrouwd te maken" (einde citaat). Verder de
historische beschrijving van het pand Wiitevrouwenstraat 42
dat bij nadere beschouwing uit de 14e eeuw blijkt te stammen.
Tenslotte een uitgebreide "Boekenschouw" over historische
boeken uit het gehele gewest.
"Tabula Batavorum" is de gezamenlijke uitgave van 7 histo-
rische verenigingen uit de Betuwe en Bommelerwaard, uit
Oosterhout, het Gelders rivierengebied, Tiel e.a.
Dit ongeregeld verschijnende, fraai uitgegeven periodiek
geeft artiklen betreffende de gehele streek ten zuiden van
Rijn en Lek, met vaak merkwaardige vermeldingen van de af-
komst van de huidige bevolking, over opgravingen, excursies
e.d.
"Oud Woudenberg" heeft een mededelingenblad en een uitge-
breide uitgave, de :De Klapperman". Het eerste is te verge-
lijken met ons orgaan, "De Klapperman" is een fraai uitge-
geven periodiek waarop de leden en donateurs (ƒ 10,- per
jaar) kunnen abonneren. Het nieuwe jaar opent "De Klapper-
man" met een uitgebreide, historische beschrijving van het
ook bij ons in Rhenen welbekende Hotel Schimmel te Wouden-
berg, dat in 1985 honderd jaar bestaat.
"Gelders Oudheidkundig Contact", een kwartaaluitgave van de
Stichting met die naam. Dit is een overkoepelend orgaan voor
de historische verenigingen in Gelderland, dat ook voor onze
regio vaak belangrijke berichten en mededelingen bevat.



"Westerheem": een tweemaandelijks orgaan van de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.) met als afde-
lingen o.a. Vallei en Eemland, Zuid Veluwe en Oost Gelder-
land en West- en Middenbetuwe en Bommelerwaard.

J.C.

CE WEG NAAR RHENEN VANUIT HET OOSTEN

Het is bekend dat in vroeger tijd de vroegste bewoners van
onze streek liever niet over " de bergen " trokken, maar
de vlakke weg hielden. Ook een tocht door de "Nude" was
geen sinecure. Tot in de negentiende eeuw was deze weg een
deel van het jaar niet best begaanbaar, en als men dan
"bereden" was, hetzij te paard, hetzij met de wagen of kar,
waren hoogten een bezwaar. Men heeft daarom reeds vroeg de
Grebbeberg links of rechts laten liggen, waarbij de trek
langs de rivier, onder langs de heuvel, het meest gebruikt
zal zijn. Rhenen naderend, kwam men dan in het zuiden van
de stad en trok dan verder langs de Koningsweg of Via Regia,
het tegenwoordige smalle straatje naar het stadscentrum:
de Markt. Die Via Regia of Koningstraat draagt nu de naam
van Weverstraat. Dit alles volgens Prof. van Iterson.
We dienen ons daarbij voor te stellen dat de vestingmuur
er nog niet was en dat de weg die buiten de stad op de Via
Regia aansloot, dus afgesloten is toen de stadsmuur er kwam.
Dat die weg er later nog wel liep blijkt op de kaart van
Jacob van Deventer. Deze cartograaf, die in opdracht van
Alva de toenmalige nederlandse steden (om strategische
redenen) in kaart bracht en dat voor die tijd op uitsteken-
de en preciese wijze deed, trof blijkbaar die oostelijke
weg nog aan. Op zijn kaart zien we, dat buiten de stad deze
weg zich opsplitst in een gedeelte dat doorloopt tegen de
muur, en een noordelijk deel dat op de nieuwe doorbraak van
Bergpoort naar Westpoort loopt. Dit eerste stuk is verdwe-
nen en zou nu liggen in "Buiten-omme", ongeveer in de hui-
dige bloemkwekerij.
Op diezelfde kaart is goed te zien wat een smal vaarwater
de Rijn toen nog was. Voorbij de stad wordt het water bre-
der. Zo geeft het nader beschouwen van oude kaarten een
boeiend stuk historie te zien, vooral als de kaart betrouw-
baar is. Maar dan blijkt tevens, dat het ons bekende schil-
derij van de innama van Rhenen toch wel een sterk verteken-
de voorstelling van de toestand gaf.

J.C.



STOMERIJ DE JONG
voor

VLEKKELOOS GOED

Rhenen: Molenstraat 28. Tel. 2208

Voor 11 uur gebracht, 5 uur klaar.

RESTAURANT-CAFÉ

„De Koning
van Denemarken"
* Gerenommeerde keuken
* Recepties, bruiloften, partijen
* Diners a la carte
* Pannekoeken
•* Redelijke prijzen
* Ruime parkeergelegenheid
* 's Maandags gesloten Eig.: A. van Soest

Utrechtsestraat 2 - Rhenen - Tel. 08376-2085

De snelste kleurenfoto's van
Rhenen

VANDAAG BRENGEN - MORGEN AL KLAAR!

EN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

Alleen bij

Peter v. d. Pijl
Molenstraat 35-37 - Tel. 08376-2586

VOOR GOED DE STAD UIT?

geef of neem als aandenken
6611 E T S
nee van Rhenen en omgeving

w.g. B. Meijer

t.b. H.B. Gieszen tel 6076

Boekhandel C. WAIBOER
Herenstraat 7 - Rhenen - Tel. 2478

Boeken - Tijdschriften -
Kantoorbenodigdheden enz.

Achter Berg en Rijn, H. P. Deys
Rhenen van Vestingstad
tot Grebbestad, J- Combrink
Rhenen en omstreken, G. C. Haakman

Verf-, behang- en
handenarbeidspeciaalzaak

De Rhoter
Voor een NIEUWE en
GEBRUIKTE WAGEN

INRUILEN - FINANCIEREN

Fred. v. d. Paltshof 2 - Rhenen
Telefoon 08376-2000

BOR'S VERSWINKEL

Uw adres voor
prima groenten en fruit

Specialiteit in fruitmanden

Tel. 2571



VOOR GOEDE ONTVANGST
EN BLIJVENDE SERVICE

RADIO - VIDEO - TV
reparatie van alle gangbare merken KTV

Grebbeweg 1. Rhenen tel 08376 - 2426

Juwelier
Robertz

Herenstr. 8
Rhenen

08376-2954

• zakenlunches en diners ^
• gelegenheid voor recepties en

partijen
e zeer ruime parkeergelegenheid
e zonnige terassen.

CAFÉ-RESTAURANT

bos brillen
bos brillen bv herenstr.10 rhenen tel. 08376-2701

C. MOL B V

heeft 't
DOE-HET-ZELF

* GROOT ASSORTIMENT
* DESKUNDIG ADVIES
* SERVICE EN GARANTIE
* LAGE PRIJZEN

Achterbergsestraatweg 25 - Rhenen - Tel. 08376-9005

RADIO DIEPVRIEZERS
TELEVISIE WASMACHINES
KOELKASTEN ELEKTR. HUISH. ARTIKELEN

Herenstraat 36 - Rhenen - Tel. 08376-4500

Als het gaat om sparen, lenen,
bewaren, verzekeren en al
uw financiële transacties, kortom

als het om geld gaat...
gelders-utrechtse
spaarbank
meer dan spaarbank alleen!
Fr. v. d. Paltshof 16 - 3911 LB Rhenen - Tel. 2424
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INLEIDING

Voor U ligt het 2e nummer van de 4e jaargang van Oud-Rhenen.
Het Bestuur heeft gemeend, ter gelegenheid van 40 jaar Bevrijding, het
gehele nummer te moeten mijden aan enkele facetten, betrekking hebbend op
de oorlogsjaren 1940-1945. Hierbij is gestreefd naar het brengen van nieuwe
feiten, gebeurtenissen die zonder publicatie in het vergeetboek zouden
geraken. Tevens kon hierbij een aantal nog niet eerder gepubliceerde foto's
worden opgenomen, voor een deel afkomstig uit de grote hoeveelheid materi-
aal, die na het verschijnen van het fotoboek "Gebroken Lente" in 1980 door
ons verzameld werd.
Deze bundel verhalen, verslagen, teksten en foto's vangt aan met een toe-
spraak door E.H.Brongers, uitgesproken op 2 Wei 1980. Daarna volgen de
ervaringen van een oud strijder, bijzonderheden over de werkzaamheden van
de lijkenploeg, de wederopbouw, voedseltransporten in Wei 1945, een tot
nu toe ongepubliceerd officieel rapport over de oorlogsjaren in Rhenen en
de serie wordt beëindigd met de toespraak op 27 Mei 1985 van B.Coops, de
voorzitter van de Vereniging 8 R.I., een van de belangrijkste onderdelen,
die op de Grebbeberg hebben gestreden. In het volgende nummer hopen wij
hier nog enkele aanvullingen op te kunnen geven.
Getracht werd deze uitgave begin Wei gereed te hebben. Het heeft niet zo
mogen zijn omdat een professionele achtergrond aan Oud-Rhenen ontbreekt.
Toch twijfel ik er niet aan, dat met dit werk een positieve bijdrage zal
zijn geleverd aan de geschiedschrijving en de herdenking van de vele ge-
beurtenissen, die in de jaren 1940-1945 hebben plaatsgevonden.

H.P.Deys

militaire oefeningen op de Rijn tijdens de mobilisatie in 1939.



De hierna volgende tekst werd door E.H.Brongers uitgesproken op 2 Flei 1980,
bij gelegenheid van de aanbieding van het eerste exemplaar van het fotoboek
"Gebroken Lente - Rhenen 1940-1945" aan de burgemeester van Rhenen.
Brongers heeft veel onderzoek verricht naar militaire aspecten van de
oorlog in Nederland en hij is onder meer de schrijver van het bekende boek
"Grebbelinie 1940".

INLEIDING GEHOUDEN TE RHENEN
Vrijdag 2 Mei 1980
door E.H.Brongers

Het is nu bijna 40 jaar geleden dat hier bij Rhenen, op en om de
Grebbeberg, een van de meest dramatische veldslagen uit onze geschiedenis
begon.
De historie van die slag is al lang geanaliseerd en beschreven. Men kan ze
echter nauwelijks zonder emoties lezen. Wen ontkomt immers niet aan gevoe-
lens van schaamte of verontwaardiging, van droefenis en van trots.

Schaamte of verontwaardiging als we lezen met welke vaak inferieure
middelen onze soldaten deze strijd moesten voeren. Schaamte en
verontwaardiging ook als we zien onder welke omstandigheden zij zich
moesten voorbereiden.

In die omstandigheden vinden we ook het antwoord op de vraag, waarom nu
juist hier bij Rhenen het brandpunt van onze strijd lag.
Onze toenmalige regering had n.l. tot op 19 April 1940 geweigerd haar
belofte na te komen, de Staat van Beleg af te kondigen, Men zag het alle-
maal niet zo ernstig. Hierdoor was het tot die datum mogelijk, om vrijelijk
door onze stellinggebieden te rijden of te lopen. De militaire commandanten
stonden hier machteloos tegenover.
De Duitsers hebben daar een dankbaar gebruik van gemaakt. Als toeristen
vermomde agenten hebben o.m. de Grebbeberg bezocht. In een bewaard gebleven
spionnagerapport van de Duitse kapitein Kriebel lezen we b.v.:
"Talrijke, tot nu toe als permanente versterkingen beschouwde stellingen
zijn in werkelijkheid uit grond gemaakte veldversterkingen. Deze over-
treffen de werken van beton en pantser verre in aantal. De Nederland-
se versterkingen zijn bijna uitsluitend van een zeer lichte bouwconstruc-
tie."

Dit rapport dateert van februari 1940. Op 6 en 8 maart bezocht de Duitse
majoor flantey o.a. de omgeving van Rhenen. Hij schreef:
"De Grebbelinie is weliswaar een diep uitgebouwd stellingsysteem, maar
heeft door de zwakke aanleg van de versterkingen geen bijzonder hoge
gevechtswaarde. De aanval op de Grebbelinie is het gemakkelijkst in de
omgeving van Wageningen, omdat hier gunstige voorwaarden voor het gebruik



uan sterke artillerie aanwezig zijn en omdat de stelling hier de
geringste diepte heeft. Na wegname uan de Grebbeberg, die de linie tot
ver naar het noorden beheerst, is het eenvoudig de verdere verdediging
onmogelijk te maken."

Op 20 maart 1940 besloten de Duitsers dan ook orn de linie bij Rhenen te
doorbreken.

Ik heb ook genoemd: gevolgen van droefenis. In het betrekkelijk kleine
gebied op en om de Grebbeberg vielen 380 Nederlandse militairen. Nergens
zijn binnen een zo'n klein gebied zovele gesneuvelden te betreuren geweest.
Overigens meten slechts weinigen dat de strijd in Nederland in mei 1940 oen
van de meest bloedige veldslagen uit de gehele tueede wereldoorlog is ge-
weest. Alleen al aan militairen verloren wij 2032 man. Het cffer spreekt
nog duidelijker indien ue bedenken dat b.v. Engelsen en Canadezen tezamen
eerst 16 dagen na de grote invasie in Normandie een dergelijk aantal mensen-
levens te betreuren hadden, nl. 2006, terwijl de Amerikanen in dis periode
3012 man verloren.
Hoe de situatie op de Grebbeberg was werd aangrijpend beschreven door de
journalisten Kramer en Ballintijn, die op 15 mei het slagveld bezochten:
"We bereiken Wageningen en dan zien we voor de eerste maal een oorlogs-
veruoesting in het groot... De plaats heeft precies in de vuurlijn van de
Nederlandse artillerie gelegen. Overal verwoeste, in puin gevallen
huizen. Hier en daar laaien nog vlammen tussen de ruines op... yoorwerpen
van waarde zijn voor het grijpen. Op een cafetafeitje ligt een brief,,
welke een meisje aan een hier gelegerde soldaat heeft geschreven.
Het slagveld van de Grebbeberg biedt in al zijn verlatenheid een schok-
kende aanblik. Ongeveer op het hoogste punt gaan ue naar rechts. Wat we
nu zien leent zich niet voor een uitvoerige beschrijving. De ontbloten
het hoofd, want hier liggen in hun veldgrijze uniformen onze mannen...
Een diepe huivering doortrilt ons wanneer we kijken in hun verstarde
gezichten. Zij gaven alles wat ze hadden voor een rechtvaardige zaak...
Aan alles kunnen we zien dat hier gevechten van man tegen man in al hun
verschrikkingen zijn gevoerd. Op verschillende plaatsen bevinden zich
langs de weg nog kanonnen, omringd door hulzen van de verschoten granaten
en munitieresten van beide partijen. Naast de kanonnen liggen hier en
daar de gesneuvelde bedieningsmanschappen en in de nabijheid de lijken
van de paarden. Overhoop geschoten auto's, wagenresten, totaal vernielde
fietsen en motorrijwielen bij tientallen langs de weg.
En overal zien we onze dode helden, die het devies 'Het Vaderland
ghetrouwe blijf ik tot in den doet' hebben opgevolgd. Mitrailleurtrom-
mels, technische hulpmiddelen, materiaal, verbandnriddelen, van alles ligt
hier nog achtergelaten toen de terugtocht een aanvang nam. Gesneuvelde
Nederlanders en Duitsers naast elkaar, omringd hier en daar door de scher-
ven van de handgranaten... Bij een mitrailleurnest vinden we een volledi-
ge aanwijzing voor het bedienen van een machinegeweer. De sergeant die



hier het bevel voerde, ligt in de onmiddellijke nabijheid.
Overal granaatscherven, stukken metaal, in het schootsveld tientallen
paarden en koeien, er tussen in, buiten de stelling, hier en daar een
lichte mitrailleur, er naast de bedieningsmanschappen. De aanblik is
ontzettend..."

Tenslotte heb ik gezegd: gevoelens van trots. Ik weet uiel dat er negatief
over de strijd bij Rhenen is geoordeeld; dat er bij sommigen een merkwaar-
dige voorkeur blijkt te bestaan om vooral die gevallen uit het strijdbeeld
te lichten en te benadrukken, waarbij van laakbaar gedrag sprake was. Zeker
zijn die voorbeelden aan te wijzen. Ik kan U echter verzekeren dat die
overal en bij elk gevecht voorkomen; meestal zelfs op een heel wat grotere
schaal.
Wel geven dergelijke beschrijvingen een vertekend,onrechtvaardig en kwet-
send beeld voor die overgrote meerderheid die met grote moed en met een
bijna bovenmenselijke krachtsinspanning heeft gestreden.
Geen negativisme kan het feit loochenen dat hier op de Grebbeberg door on-
voldoende geoefende, slecht bewapende militairen, die bovendien onder de
meest hopeloze omstandigheden moesten vechten, drie dagen de doortocht is
ontzegd aan de zwaar versterkte 207e Duitse divisie, waaraan voorts de SS
Standarte "Der Führer" was toegevoegd. En wat SS betekent behoef ik U waar-
lijk niet te vertellen.
Terecht is de Grebbeberg het symbool geworden van ons verzet in mei 1940.
Dat verzet heeft mede de mogelijkheid gegeven om de Duitsers in het westen
van het land een ingrijpende nederlaag toe te dienen. Ik bedoel hier het
echec van de 22e Luftlandedivision, de enige luchtlandingsdivise van de
Duitse strijdkrachten. Naast de gesneuvelden en gewonden verloor deze
eenheid 1200 van de 1600 man die door Nederlandse troepen waren gevangen
genomen en tijdig naar Engeland konden worden afgevoerd. De Duitse lucht-
transportvloot leed daarbij zulke zware verliezen, dat die - volgens een
verklaring van de Duitse generaal-veldmaarschalk Kesselring - de gehele 2e
Wereldoorlog niet meer te boven zijn gekomen. De Studiengruppe Geschichte
des Luftkrieges schreef na de oorlog dat deze hoge verliezen de actie tot
een mislukking stempelden en de Duitse legerleiding waarschuwde voor te ver
grijpende plannen als de invasie in Engeland en de plannen voor Gibraltar
en Malta.
De opzet om Koningin Wilhelmina gevangen te nemen mislukte; een regerings-
capitulatie werd voorkomen, veel schepen van onze - in die tijd - grote
handelsvloot konden ontkomen. Dat alles was het resultaat van onze 5 daagse
tegenstand. Onze soldaten bij en op de Grebbeberg hebben in die strijd het
meest dramatische aandeel gehad.
Op het monument van de Grebbeberg lezen we: DEN l/ADERLAPJT GHETROUWE
Laten we hopen dat we die les nimmer vergeten. Het is de grote verdienste
van de auteurs van "Gebroken Lente" dat zij hiertoe een wezenlijke bijdrage
hebben geleverd. Een bijdrage waarvoor niet alleen de inwoners van deze
mooie stad erkentelijk kunnen zijn.



Een ooggetuige vertelt.
(Meidagen 1940)

Soms speelt het toeval een grote rol.
Reeds enige jaren in Rhenen wonende, kreeg ik bezoek van een bevriend echt-
paar uit Amsterdam, waarvan ik wel wist, dat de man "in de Grebbelinie" had
gevochten, maar het juiste had ik nooit vernomen.
Zijn verhaal volgde toen en vanuit ons huis konden we een blik werpen op de
plaatsen, die in dit oorlogsverhaal voorkwamen. Zij zelf waren op weg naar
de Achterbergse familie, die zij van tijd tot tijd in de Meidagen bezoch-
ten. De desbetreffende familie was het gezin Rauw aan de Cuneraweg, waar de
zoon nu het pluimveebedrijf "de Gelpert" exploiteert en waar in het daar-
naast gelegen kleinere huis de oude oude mevrouw Rauw nog woont.
Het was in dat kleine huis, dat zich de dramatische gebeurtenissen afspeel-
den, waarvan "de ooggetuige", de heer Uiesell uit Amsterdam (nu Amstelveen)
vertelt. Onderstaand zijn onopgesmukte belevenissen, die door de Achterberg-
se getuigen bevestigd worden, omdat zij zich dit alles nog duidelijk herin-
neren.

J.C.

Ue leven Augustus 1939, als de algemene mobilisatie wordt uitgeroepen. Ue
zijn net aan een vacantie begonnen als er na twee dagen een marechaussee
bij het huisje aan het strand in Wijk aan Zee komt, en de vraag gesteld
wordt, of ik die of die ben. Zo ja, dan is direct opkomen verplicht, op een
leeftijd van 30 jaar.
De volgende morgen ga ik mij melden bij het opkomstpunt in Gouda en word in-
gedeeld bij de Staf van het 29e Regiment Infanterie.Ik krijg een opdracht
om me te melden bij een dierenarts, om assistentie te verlenen bij het vor-
deren van paarden in de omgeving van Gouda. Deze taak duurt 10 dagen, tot
er niets meer te vorderen valt. Nu word ik met de troep gevoerd naar
Batenburg aan de Waas, met 500 inwoners. Ze krijgen een invasie van 3000
militairen, die hier gehuisvest moeten worden. In elk huis of gebouw en in
stallen wordt inkwartiering verlangd. Wij komen met 10 anderen in een
paardenstal terecht, het tocht er als de hel en na enige tijd wordt er ver-
der gezocht naar een beter onderkomen, üle vetrekken dan ook al snel naar de
overkant van de Waas, naar Megen^ 1800 inwoners, dat een iets betere huis-
vesting kan garanderen. Ons wordt bij een olieventer een woning toegewezen
en we krijgen de zolder van het huis als slaapplaats.
Nog niet al te best, maar we maken er het beste van. Onze taak wordt het
maken van een compagnies-loopgraaf bij Erp aan de Maas. In het begin is het
daar wel uit te houden, maar later, als de vorst invalt, moeten we met pik-
houwelen proberen een goede verdediging in de keiharde, bevroren grond te
maken. Er wordt in die periode flink wat kou geleden, totdat in Januari er
een gespannen toestand ontstaat omdat men op een inval moet rekenen, dus



steeds alarm. Verloven worden ingetrokken en we wachten af. Bij het naderen
van de maanden April en Mei wordt de paraatheid nog verder opgevoerd.
Op 10 Wei is het dan zover: tientallen vliegmachines en de meest wilde ge-
ruchten komen ons overvallen. We krijgen opdracht om de stellingen te ver-
laten en door het Maas- en Waalgebied in de richting Ooijen en Litooijen te
gaan. Daar was een pontonbrug over de Maas. Het was niet bepaald een
lolletje hier over te gaan, steeds vliegtuigen laag overvliegend, en maar
met de geweren aan boord schieten op alles dat bewoog. Enfin, we zij er in
looppas overheen gekomen, ten koste van wat slachtoffers.
We waren uit Wegen vertrokken zonder eten want onderweg zou de keukenwagen
komen. Die kwam inderdaad later, met stamppot andijvie, die 3 dagen onder-
weg was: het stonk de ketels uit. Dan maar de koeien gemolken, die stonden
te loeien, met uiers vol melk, want er woonde niemand in dat gebied. Nu had-
den we het geluk, dat in onze groep twee boeren uit Landsmeer afkomstig
waren, voor de rest waren het Rotterdammers en Amsterdammers. Die boeren
dus onder de koeien, en wij konden de warme melk uit onze helmen opdrinken.
Dit hebben we geweten: een lege maag en dan warme vette melk. Een heel ba-

taljon stond toen langs de kant met darmklachten. Dan maar een paar kleine
winkeltjes geplunderd, wat chocola en koekjes was toen ons maal.
Waar we naar toe moesten, was ons onbekend. Uiteindelijk kwamen we doodmoe
in Wijk bij Duurstede aan, totaal op. Daar probeerden we wat op verhaal te
komen, maar dit was echter van korte duur. We kregen een school toegewezen
en probeerden vervolgens maar wat te slapen. Dit konden we vergeten, want
er volgde al snel een oproep: per bataljon moesten we naar een smid om het
koperen embleem op onze helmen er af te laten slaan, want dit bleek levens-
gevaarlijk. Diverse soldaten hadden dat met de dood moeten bekopen: de ko-
gel vrat zich in het koper en doorboorde dan helm en voorhoofd. De ondervin-
ding was de beste leerschool.
We zouden met trailers verder worden gebracht, waarheen was onbekend. Op
Eerste Pinksterdag: weer lopen, van rust was er geen sprake. We hadden het
doel haast bereikt, toen in het diepe donker ons enige wagens achterop kwa-
men. Enige paarden voor de kanonnen waren op die weg in het pikkedonker op
hol geslagen en moesten worden afgemaakt. Een consternatie die niet te be-
schrijven is: omdat we dachten dat de vijand reeds op die weg was gekomen
was de verwarring ten top gestegen.
Enfin, de laatste kilometers reden we dano(naar later bleek) naar de Grebbe-
linie. We werden er 's nachts opgesteld in de bossen en we moesten er, met
de bajonet op het geweer de bossen uitkammen op zoek naar de vijand, die er
niet was. Op die morgen, om 5 uur, stond onze artillerie daar opgesteld en
deze begon te schieten richting Wageningen. De troepen lagen in een mum van
tijd op de grond en er werd van alle kanten geschoten hetgeen nog meer con-
sternatie veroorzaakte. Wisten wij veel, hoe de vork in de steel zat. Een
paar bataljons werden over de Cuneraweg bij Achterberg de Grebbeberg op ge-
stuurd om het Be Regiment, dat reeds vanaf Vrijdag daar zonder rust aan het
vechten was, te gaan ondersteunen. We hadden een compagnies-loopgraaf goed



bewapend ingericht en nu maar proberen om de bedreigde punten te helpen ver-
dedigen.
Tweede Pinksterdag 's morgens hadden de Duitsers Stuka's ingezet om die
loopgraaf te bestoken, want ze kwamen er niet door. Na een twintig minuten
durend bombardement was de verdediging van de loopgraaf onhoudbaar geworden
en moesten we die verbinding opgeven. Aan het eind van die loopgraaf kregen
we ook vuur van achteren: een man of veertig kwam de loopgraaf uit en pro-
beerde te weten te komen, waar dat vuur vandaan kwam. De vijand zat reeds
in de bomen achter ons. Enigen van ons kregen de volle laag en ook ik werd
door 5 schoten van een handmitrailleur geraakt, 3 schoten door de onderbe-
nen, een schot in de schouder en een tegen mijn helm, maar dit schot ketste
gelukkig af. Onze kapitein stak na overleg de witte vlag naar boven en we
werden krijgsgevangen gemaakt. Alles dat kon lopen moest zich overgeven. De
lichtgewonden werden ook meegenomen, de zwaargewonden zouden worden opge-
haald.
Op Maandagmiddag om 5 uur kwam er een SS-soldaat met het schuim op z'n mond
bij me en commandeerde "Hande hoch". "Dasz kann ich nicht, ich habe ein
Schulterschusz". "Schweinhund," zei hij, "haben Sie Waffen?". "Nein, ich
habe nichts, aber haben Sie Wasser?". Ik werd gefouilleerd op de grond en
hij beloofde water te brengen. Drie dagen heb ik daar gelegen, onder het
bloed en de kippeveren en maismeel, want er was een zak met meel door een
granaat getroffen en ik kreeg alles over me heen.
Het was Woensdag geworden, 's nachts veel mist, overdag veel zon, maar als
ik me bewoog spoot het bloed aan alle kanten uit mijn benen. Het ene been
was vlak boven de voet door een dubbel schot geraakt en bij het andere been
was het scheenbeen gespleten: het stak van voren en van achteren door de
huid heen. Ten einde raad heb ik met kleine latjes geprobeerd mijn benen te
spalken, daardoor werd het bloedverlies beperkt. Er was echter geen waters
dit was een verschrikking, totdat ik 's avonds kruipend over de grond,
hetgeen met veel pijn en bloedverlies gepaard ging, een boerderij ("de
Gelpert") vlakbij gelegen, bereikte om in godsnaam wat water zien te krij-
gen. In de boerderij was niemand, ik lag voor de pomp in de keuken, maar de
kracht om de zwengel naar beneden te krijgen ontbrak me. Daardoor meende ik
dat het snel met me afgelopen zou zijn als er niet snel hulp kwam. Ik heb
toen een deur in de keuken opengedaan en ben toen een trapje af gevallen en
kwam ik in water terecht. Daar stonden diverse inmaakpotten en flessen op
een plank, Wet stokjes, liggend in het water, heb ik een fles met appelsap
van een plank weten te krijgen. De hals er af te slaan was nog een hele
toer maar daarna die fles half leeg gedronken. Ik werd zo dronken als een
kanon, ik lag daar half bewusteloos te zingen en heb nog de kracht kunnen
vinden om het trapje tree voor tree weer op te komen. Mijn dorst was gelest
en de dronkenschap was een hele belevenis.
Een buurvrouw (Mevr. Rauw) van de boerderij daarnaast kwam Donderdagmorgen
van de evacuatie terug en kwam eens naar haar huis kijken. Er was daar een
granaat ingeslagen en ze was nieuwsgierig om de schade te zien; in de keu-



ken vond ze me toen. Ze is direct haar man gaan halen en met behulp van een
deur uit het huis heeft men mij naar hun huis gebracht. Toen ik uit de
bewusteloosheid bij kwam, werd ik gevoerd met beschuit en een slok cognac.
Haar zoon is op de Cuneraweg gaan staan om te trachten hulp te krijgen. Na
2 uur kwam er een Duitse en een Hollandse arts met twee "Sanitaters" binnen
die me zo goed mogelijk gewassen hebben. Er kwam een vrachtwagen met een
hoop hooi voorrijden en ik werd naar Renkum toe gebracht. Daar was een nood-
hospitaal ingericht in het vacantiehuis van de Amsterdamse Bank. Noodverban-
den werden aangelegd, ik kreeg en morfineinjectie en werd toen in een bed
gelegd. Vrijdagmorgen kwam er een ziekenauto die me naar een Kriegslazarett
in Arnhem bracht: direct op de operatietafel, een kapje op en alle leed was
op dat moment vergeten.
Toen ik bij kwam, lag ik met 2 gipsbenen in een bed, mijn hoofd in het ver-
band en op mijn schouder een grote dot watten met pleisters vastgezet. We
lagen met 5 Hollanders en de rest allemaal SS-ers van de Leibstandarte
Adolf Hitler. Zes weken lag ik daar tussen die fanatici. Ik heb me vaak
geërgerd aan hun gebral. Wat een tuig, ze waren voor geen rede vatbaar, je
lag je de hele dag te ergeren. Snotneuzen waren het (ik was de oudste van
de zaal, 32 jaar), er was geen praten met die lui.
Na weken moesten we daar vandaan en werden we naar het militaire hospitaal
op de Heuvel in Arnhem gebracht. De Duitsers hadden echter eerst alles dat
ze konden gebruiken er vandaan gesleept. Tot September ben ik daar geweest,
na nog drie keer geopereerd te zijn. Voor de vijfde operatie was een betere
operatiezaal nodig waarvoor ik op transport werd gesteld naar Utrecht, het
oude militaire hospitaal op de Springweg. Het was nodig dat ik nog B keer
op de operatietafel moest verschijnen, totdat ik eindelijk Februari 1944
naar huis kon met een invaliditeit van 40$. Later, bij nakeuring, werd dat
60*.
Na het ontslag uit het hospitaal ben ik tot de R.V.V. ( Raad van Verzet)
toegetreden en heb er als militair, militaire strijdgroepen helpen oprich-
ten, want het zat bij mij nog erg diep, na al die narigheid.
Later, na de oorlog, moest ik op het Stadhuis in Amstelveen komen om het
Verzetsherdenkingskruis in ontvangst te mogen nemen. En dat was in grote
trekken mijn verhaal.

een dienstplichtig korporaal
van de zandhazen.

Naschrift
De Heer Wiesell, nu 73 jaar, is zijn oorlogsverwondingen, ook na een
geruime tijd durende revalidatie in Doorn, nooit geheel te boven gekomen en
hij lijdt nu nog lichamelijk onder de grote oorlogsdruk.

J.C.



Na de capitulatie werden de stalen kazematten uan de Grebbelinie opgeblazen
door gedemobiliseerde militairen uan de Opbou Dienst.

Kranslegging door de uoorzitter uan het Rhenense Rode Kruis, de heer N.Sou-
uerbren. De lijkenploeg brengt een groet. 1947.



DE LIJKENPLOEG VAN HET RODE KRUIS

"Eigenlijk hebben we onszelf zo genoemd, toen het meeste
al achter de rug was, maar we zijn natuurlijk nooit als
Lijkenploeg geïnstalleerd of zo. In de volksmond kregen
we al gauw die naam, omdat we nu eenmaal dat werk deden,
en zo is het sindsdien gebleven. Dat we een hechte ploeg
vormden is niets te veel gezegd, er was een echte band
gegroeid en ze hoefden maar te kikken en we waren er,
Het is namelijk zo dat, als je honderd mensen hebt, en er
komt poep aan de knikker, om het op z'n Hollands te zeg-
gen, dan mag je blij zijn als je er tien overhoudt. Want
de vrijgezellen waren het eerste weg, en de getrouwde
mensen, wij wisten niet meer waar onze vrouwen en kinde-
ren zaten, wij bleven tot het laatste hier. Daar komt nog
bij dat je er ook niet iedereen bij kon halen, het moest
een groep vertrouwde mensen zijn met het oog op het werk
dat we deden".

Het is een wat merkwaardige reunie. Terwijl de avondzon
langzaam weg zakt achter de bossen en haar laatste stra-
len werpt over de Reumers, zitten in een woonkamer aan
de Nieuwe Veenendaalseweg drie leden van de voormalige
Lijkenploeg rond de tafel, en leggen hun verhaal vast
voor het nageslacht. Het bandapparaat draait geluidloos.
Het zijn Jan Hovestad (190?), Hans Magauer (191*0 en Dof
de Jong (1918), die samen met de inmiddels overleden
Bep Lodder en Karel Meijer de vaste kern vormden van de
Rode Kruis-ploeg die in de oorlogsjaren, met name tegen
het einde daarvan en kort na de bevrijding, vele slacht-
offers borgen, identificeerden en begroeven.

Hovestad en De Jong hadden een vrijwillige verbintenis
met het Rode Kruis getekend om, in geval van oorlog,
dienst te doen als Rode Kruis-soldaat, zonder overigens,
zoals zovelen, met die mogelijkheid serieus rekening te
houden. Al lang voor het uitbreken van de oorlog waren
zij opgeroepen naar Amsterdam, en werden van daaruit in-
gezet bij oefeningen en voorbereidingen, zoals het voor
gewondenvervoer inrichten van treinen. Kwam Hovestad
eind december 1939 weer naar huis, De Jong bleef in
militaire dienst en ontsnapte nog ternauwernood aan de
dood toen het schip, waarop hij voer, in binnenwateren
op een mijn voer, Magauer werkte in Rhenen en was, ook
in 1939, secretaris van de afd. Rhenen van het Rode



Kruis geworden, terwijl Hovestad later penningmeester
werd. Beiden assisteerden in mei 19̂ 0 bij de evacuatie
met de kolenschuiten, met name ten behoeve van de ouden
van dagen, en moesten daarna op eigen gelegenheid voor
zichzelf een goed heenkomen zoeken. Magauer ging op de
fiets op zoek naar zijn vrouw in Rotterdam, Hovestad
kwam terecht op het seminarium in Driebergen, nadat hij
eerst 's morgens vroeg al het geld en de effekten van
de Hobokenbank, zijn werkgever, in Wijk bij Duurstede in
veiligheid had gebracht. Men maakte bij het vluchten ge-
bruik van auto's van de Rhoter, die ze liever gevorderd
zag door het Rode Kruis dan door de vijand.

Hovestad was de eerste van de drie die na de capitulatie,
meeliftend met notaris van Rijn, uit zijn evacuatieadres
in Stolwijk terugkeerde naar Rhenen, en de verwoeste en
verlaten stad aantrof, Aan de Boslandweg, vlak bij de
overweg, zag hij drie dode mannen liggen die op mijnen
gereden waren die daar in de weg lagen, toen zij vanuit
Veenendaal kwamen fietsen om het station te inspecteren.
Na aldus polshoogte te hebben genomen ging hij weer terug
naar zijn familie in Stolwijk en bracht daar verslag uit.
Wel had hij intussen o.a. met Piet de Kruijf, ook van het
Rode Kruis, geholpen met het bergen van de doden rondom
de Grebbeberg. Op de Grebbeweg en in de buurt van het
viaduct, met name in het huis tegenover de garage, trof
men eveneens ettelijke doden aan, tot in de kelder toe,
een verschrikkelijk schouwspel -er waren handgranaten
naar binnen gegooid- waar sommige helpers niet tegen
bestand waren. Met auto's van Peelen uit Renkum werden
de doden afgevoerd naar het Kerkhof voor identificatie.
Hierbij waren ook Duitsers betrokken. Hun doden werden
aan de voorkant begraven, de Nederlanders achteraan.
Pas na de capitulatie zijn de Duitsers in eigen land her-
begraven. De schattingen over hun aantal lopen uiteen,
temeer waar vele gesneuvelden direkt na de gevechten al
naar Duitsland schijnen te zijn weggebracht, maar naar men
zegt moeten het er heel wat geweest zijn.

Tijdens de eerste oorlogsjaren gebeurden er in Rhenen
geen bijzondere dingen, en de Rode Kruis-afdeling hield
zich voornamelijk bezig met oefeningen voor het geval de
gevechtshandelingen zich weer naar onze omgeving zouden
verplaatsen. Er waren weliswaar nog her en der rond de
Grebbeweg en andere plaatsen, soms in tuinen, proviso-



risch Duitse soldaten, veelal S.S.-ers, begraven geweest,
maar met hun berging hadden de Rhenenaren geen direkte
bemoeienis.

Vooral toen de bombardementsvluchten op Duitsland toe-
namen, en natuurlijk ten tijde van de Slag om Arnhem,
kwamen er boven Ehenen regelmatig luchtgevechten voor.
Bovendien stond in de buurt van de Kijnspoorbrug het één
en ander aan luchtafweergeschut gecentreerd, terwijl de
geallieerde vliegers, vooral bij heldere nachten, het
zilveren lint van de rivier als navigatiemiddel op de
heen- en terugweg gebruikten» Zo stortte in de uiter-
waard ten westen van de brug, bij de ruïne van een oude
steenfabriek, een transporttoestel brandend neer. Omdat
aangeschoten vliegtuigen gewoon waren hun bommenlast
af te werpen werd in het wijkgebouw de kelder ingericht.
Bij luchtalarm, of de dreiging daarvan, verzamelden zich
daar de hulpbehoevenden en hoogzwangere vrouwen voor het
geval dat men hulp nodig zou hebben op een tijdstip dat
het verboden of gevaarlijk was zich op straat te bevinden.
Men bleef daar dan slapen. Ook in het huis van dokter
Van Kerkwijk aan de Herenstraat was zo'n opvang ingericht.
Er waren destijds in Rhenen vier artsen, t.w. Paris, Van
Kerkwijk, Waller en Commerel, waarvan de laatste twee
geen volledige praktijk meer uitoefenden. Dokter Paris
was aktief in het verzet en was regelmatig ondergedoken,
waarbij hij dan vanuit zijn schuiladres nog hulp bood als
hij via, via had gehoord waar er wat loos was.

Toen in september '*»4 een vliegtuig was neergestort in
Achterberg gingen de leden van de Lijkenploeg, na een
tip van Piet van Veldhoven, lid van de ondergrondse, er
met de fiets op af. Eén van de bemanningsleden was jam-
merlijk verbrand, maar een ander leefde nog, hij werd
zelfs aangetroffen met een sigaret tussen zijn beblaarde
lippen. Men maakte rechtsomkeert om een vervoermiddel
op te halen, maar toen men terug kwam bleek de piloot
verdwenen. Later hoorde men dat hij door de Duitsers was
weggehaald en gedood.
Toen er nog een vliegtuig naar beneden kwam konden drie
bemanningsleden worden ondergebracht bij Hoeve "De Brij",
de woning van de Van Veldhovens. Dokter Paris kwam de
gewonden dagelijks verzorgen en verbinden, en zij zijn
gelukkig goed weggekomen. Nu zaten er vaak in de vlieg-
tuigen, of op de omgekomen bemanning, nog bruikbare



wapens, munitie en handgranaten» Deze werden in handen
gespeeld van verzetsmensen, uiteraard een levensgevaar-
lijke zaak. Zo begroef Paris de spullen in een grafzerk
op het oude kerkhof tegenover zijn huis, om het maar niet
bij zich te hoeven hebben en de kans te lopen er mee aan-
getroffen te worden. Zo zorgde een ieder die toch niet
van plan of aangewezen was om ze te gebruiken ervoor,
dat ze zo snel mogelijk op de plaats van bestemming kwamen.

De definitieve formatie van de Lijkenploeg vond plaats
toen na de luchtlandingen bij Arnhem veel geallieerde mi-
litairen bij het terugtrekken over de Rijn in het water
gedood werden en o.a. in Rhenen aanspoelden. Hovestad,
Magauer, De Jong, Lodder en Meijer trokken er dan op uit
om deze mannen te bergen. Dit moest steeds gebeuren on-
der toezicht van een zekere Versteeg, die door waarnemend
burgemeester Dijkman was aangewezen om deze operaties te
controleren. Ook deze gesneuvelden hadden veelal nog
tassen vol patronen en ander wapentuig bij zich. Door
Versteeg bezig te houden met kwesties als het beoorde-
len van de persoonlijke eigendommen en de wijze van be-
graven, konden de wapens achterovergedrukt worden en
worden doorgespeeld. Daarbij was overigens niet de indruk
ontstaan dat Versteeg zich als een terriër in dit aspect
van het werk had vastgebeten, om het mild uit te drukken.
Daarentegen werd wat men verder aantrof bijzonder nauwge-
zet opgetekend en bewaard en werd tot in detail genoteerd
wat men had gevonden, waar en wanneer. Alle eigendommen
van persoonlijke aard gingen in grote enveloppen met, voor-
zover bekend, de naam, de gegevens en de plaats waar hij
zou worden begraven. Ruim dertig man zijn zo letterlijk op-
gevist en onder leiding van Ds Moesker of pastoor Ver-
hoeven (of beiden als er omtrent de denominatie van de
betroffeae geen duidelijkheid bestond) op eervolle wijze
ter aarde besteld, veelal op de Algemene Begraafplaats.

Rond diezelfde tijd kwan: er ook een opdracht otn vier dode
Duitsers op te halen ia Hien bij Dcdewaard. Op de heenweg
ging men in Kesteren bij een timmerman langs om vier kis-
ten te bestellen. Ter plaatse aangekomen laadde men de
militairen op een boerenkar, die langs de weg was aange-
troffen en meegevoerd, en werd de terugweg naar Rhenen
aanvaard. Duidelijk liet men de Rode Kruis-vlag wapperen,
omdat aan de overzijde van de Waal duidelijk Engelsen
liepen en het gezelschap geëscorteerd werd door een niet



minder opzichtige Duitse Feldwebel. De doden bleken in
het hoofd getroffen te zijn, kennelijk bij het polshoogte
nemen vanuit een stelling, met fatale gevolgen. De vlag
voorkwam echter dat er op hen geschoten werd, onvermin-
derd het feit dat er intensief vuur over en weer was.
Toen men dan ook in Kesteren arriveerde bleek de timmer-
zaak door een granaat te zijn getroffen: veel was er niet
meer van over, en in ieder geval waren er geen kisten te
bekennen. Op weg naar de veerpont bleef het schieten aan-
houden en, in Rhenen aangekomen, ging men direkt naar het
Grebbekerkhof om zich van de zware last te ontdoen. Er
waren daar door enkele Duitsers al graven gedolven, en
omdat de granaatinslagen maar niet ophielden liet men de
ter aardebestelling aan deze landgenoten over, om zich
voorts tegen tienen naar de post van dokter Van Kerkwijk
te spoeden, die op van de zenuwen verlicht adem haalde:
de hele dag had hij over zijn mannen ingezeten vanwege de
levensgevaarlijke toestand op de wegen. Hij was het dan
ook die hen, zij het in vertrouwen, meedeelde dat heel
Rhenen de volgende dag geëvacueerd zou moeten worden.

Uit sommige verhalen komt naar voren dat bij dit macabere
werk de tragiek soms ook dicht nadert tot het komische
als men met een fijn gevoel voor het absurde bepaalde
situaties in ogenschouw neemt. Een begrafenis tijdens een
beschieting zou, wanneer daar een film van zou zijn op-
genomen, zeker lachwekkende elementen laten zien bij een
eniszins afstandelijke beschouwing. Midden in het gebed
zou men het hele gezelschap op de grond zien duiken,
niet één maar ettelijke keren, op en over elkaar, al naar
gelang de frequentie van de overvliegende granaten en
de verschillende beoordeling daarvan in termen van ge-
vaar: een geoefend oor kon al gauw zeggen of hij zou in-
slaan of over gaan. In het middelpunt staat steeds
roerloos de kist met de overledene....

Een uiterst luguber en geheimzinnig incident vormde het
lijk dat gevomden werd in de bostuin van de Koningstaf el,
achter de muur boven de zgn. Zwitserse Vallei. De man
had daar al een tijd gelegen, was in staat van ontbinding
en bleek gedood door een hoofdschot. Volgens Versteeg,
die ook hier weer van de partij was, betrof het een spion
die grondkontakt zou hebben onderhouden met overvliegen-
de vliegtuigen. Het was onmogelijk hem te identificeren,
maar alles wat enig houvast zou kunnen bieden, tot stuk-



jes kleding toe, werd in een enveloppe gedaan en bij het
gemeentehuis gedeponeerd. Over de ware achtergronden
van dit geval vernam men echter nooit meer wat.

Het is een bekend feit dat, overal waar mensen doden
moesten bergen, er soms rijkelijk alcoholische dranken
werden verstrekt om de penetrante geur waar dit werk
vaak mee vergezeld ging, te verdrijven. Ook op de Greb-
beberg was dit in mei 19̂ 0 het geval geweest, maar toen
leden van de Lijkenploeg hierover een toespeling maakten
ten overstaan van dokter Van Kerkwijk sprak deze echter
verschrikt: "Drank? Als je nou zei, lysol, ja, maar
drank, nee..". Toch kwam er op een moment een fles cog-
nac los van slijter Hovestad, die behoedzaam werd wegge-
borgen in de aktentas met de documenten, voor op de
fiets bij Magauer. Helaas, met deze wezensvreemde inhoud
schoot de tas los en de fles lag aan gruzelementen. Dit
vernemende sprak Karel Meijer de historische woorden:
"Je had beter je poot kunnen breken dan die fles". Ook
een aantal flessen wijn uit dezelfde bron, die in het
wijkgebouw in veiligheid gebracht waren zou de kelen
van de ploegleden nooit bereiken: ze zijn waarschijnlijk
als hartversterking uitgereikt aan verplegers en ver-
pleegden.

Bij de tweede evacuatie in najaar 19̂  was de ploeg weer
volop ingeschakeld. Men hüelp bij het wegbrengen van ge-
wonden, bejaarden en bewoners van Heimerstein, vaak met
gebruik van paard-en-wagen. Daarnaast werd er ook voor
gezorgd dat de documentatie betreffende de bergingen in
veiligheid gebracht werden. Deze hadden tot dat moment
bij de mensen thuis gelegen, maar waren niet zozeer
waardevol om de voorwerpen als wel om de herinneringen
die deze voor de nabestaanden zouden betekenen» Lange
brieven getuigen van de enorme dankbaarheid bij ouders
en familie voor de wetenschap dat hun zonen en mannen
op respectabele wijze een laatste rustplaats hadden ge-
kregen, dat zij op slag dood waren - ook al was dat niet
altijd in werkelijkheid het geval geweest - en dus niet
geleden hadden, en dat zij blijvend de aandacht kregen
van degenen voor wie zij hun leven gegeven hadden. Na
de oorlog zijn al de gegevens in handen van de bevrijders
gesteld, die daardoor in staat waren om aan vaak marte-
lende onzekerheid bij nabestaanden een einde te maken.



Tijdens deze evacuatie verbleven de ploegleden op ver-
schillende adressen en opereerden niet meer gezamenlijk.
Hovestad ondernam vanuit Driebergen nog een groot aan-
tal zeer gevaarlijke trips naar Rhenen om de inhoud van
de kluis van de Hobokenbank in veiligheid te brengen,
stukje voor beetje, geheel ten behoeve van de cliënten
van zijn principaal, niet zelden zonder enige erkente-
lijkheid, wel vaak met dreigementen voor als het zou
mislopen. Na de bevrijding werd het Rode Kruis ingescha-
keld bij de distributie van het inmiddels aangevoerde
voedsel. Deze werkzaamheden waren echter van meer alge-
mene, organisatorische en verzorgende aard.
Van de aktiviteiten van de Lijkenploeg is door Magauer,
de secretaris, nauwgezet aantekening gehouden in een
soort logboek dat op een, naar verluid, bijzonder kun-
dige en artistieke wijze was geïllustreerd door Sieperda,
die fantastisch tekenen kon. Helaas is dit boek, dat in
de archieven van het Rode Kruis moet zijn geplaatst, tot
op heden niet boven water gekomen. Wel zijn er enkele
kleurendia's van opgravingen van militairen op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg. De
meest complete reportage van een opgraving, omvattende
een 15-tal foto's, is gemaakt bij de boerderij van Klaas-
sen bij de Blauwe Kamer, waar een kruis was aangetroffen
in het hout waarvan met een mes was gekerfd: "Hier ruht
ein unbekannter engl. Soldat". Dit bleek een zekere
Atkinson te zijn, en het was min of meer toeval dat een
jaar of wat later zich het volgende afspeelde.
Hovestad, in gezelschap van zijn oudste zoon, en zich
vergist hebbende in de aanvangstijd van de kerkdienst
en niet van zins halverwege de dienst nog storend bin-
nen te treden, liep op het kerkhof aan de Achterbergse-
straatweg om het graf van zijn kort tevoren overleden
vader te bezoeken. Daar trof hij een militair in Engels
uniform, die wat ronddoolde en hier en daar een foto
maakte. Hovestad sprak hem aan en vroeg of hij hem er-
gens mee van dienst kon zijn. De man vertelde dat hij in
Duitsland gelegerd was en nu op zoek was naar het graf
van zijn broer, die hier in de buurt gesneuveld en be-
graven zou zijn. Atkinson was de naam. De connectie was
gauw gelegd en hij werd mee naar huis genomen en aan
tafel genood. Magauer en Bep Lodder werden opgetrommeld
en gezamenlijk vertelden zij hem hun wederwaardigheden
bij de berging van zijn broer. Hij kreeg, onder voorwaarde
ze niet aan zijn moeder te laten zien - op enkele foto's



was het ontbonden stoffelijk overschot zichtbaar - de
afbeeldingen mee. Het bloemstuk, dat hij had willen
kopen maar niet kon omdat het zondag was, werd later
door de Rhenenaren verzorgd. De bezoeker, die gelegerd
was in Lübeck, had er, via Berlijn, twee dagen en nach-
ten over gedaan om, tenslotte lopend vanuit Kesteren,
naar Rhenen te reizen. Het toen meegegeven adres leid-
de ertoe dat een tiental jaren later ook andere fami-
lieleden naar Rhenen kwamen, te gast waren bij leden
van de ploeg en de begraafplaats en de Ginkelse heide
bezochten.

Er is een nogal schrille tegenstelling tussen de wijze,
waarop de ploeg betrokken werd in kontakten met de be-
vrijders in de formele en de informele sfeer. Stonden
zij bij een bezoek van de Canadese gezant in gezelschap
van burgemeester van Hardenbroek aan de begraafplaats
in het gelid zonder door bezoekers of gastheren een
blik waardig gekeurd te worden, laat staan enig hulde-
blijk te mogen ondervinden, bij een bezoek van oudstrijders
aan Rhenen werden zij haastig opgetrommeld om inhoud te
geven aan een bijeenkomst die de autoriteiten overviel,
en waarbij hen warme reacties ten deel vielen bij het
vertellen van hun vele wederwaardigheden. Dat het deze
mannen daar niet om begonnen was spreekt ook uit het
volgende gedicht, waarmee secretaris Fieren ooit een
jaarverslag besloot:

Te helpen steeds bij ramp en nood
is hun een dure plicht.
Geen tijd te veel, geen werk te groot,
het Rode Kruis draagt licht.
Verbindt een wond, verzacht een pijn
in oorlogstijd of vree,
steeds troostend zal de liefde zijn
bij aller mensen wee.

Naschrift:
Het bovenstaande is een accurate, zij het selectieve
compilatie van een ruim drie uur durend gesprek dat
op 21 mei 1985 gehouden werd onder leiding van
Dr. H.P. Deys, en waarbij vele facetten van de oorlogs-
tijd in Rhenen aan de orde kwamen. Terwille van privacy
zijn bepaalde feiten en persoonsnamen, die dit document
grote authenticiteit verschaffen, in deze publicatie
achterwege gelaten.

J.G. Koekoek



Dit gedenkkruis heeft enige tijd op de Grebbeberg gestaan bij het graf v/an
13 Duitse militairen, die op 10-5-1940 bij Zaltbommel met hun uliegtuiq
waren neergestort.



DE HERBOUW VAN RHENEN 1940-1943.

door liJ.Klaassen

De_ terugkeer van de_ evacuatie
Na een verblijf van enkele weken in de opvangplaatsen Krimpen, Stolwijk,
Lekkerkerk enz. kwam de bevolking van Rhenen terug in Juni 1940. De meesten
van hen hadden inmiddels wel vernomen hoe het met hun huizen gesteld was.
Van velen was er niets meer over dan geblakerde muren. Anderen vonden hun
huizen terug licht- of zwaarbeschadigd, velen konden hun woningen direct
weer betrekken.
De zwaarst getroffenen vervoerden hun gehele bezit in een kinder- of
wandelwagen of op de bagagedrager van hun fiets. Voor hen was het zoeken
naar huisvesting zwaar. Onderdak werd vaak gevonden bij familieleden, doch
ook wel in schuren, zomerhuisjes of nooduoningen, welke met spoed in elkaar
uierden getimmerd. Sommigen konden hiervoor nieuwe materialen kopen doch
anderen deden dit met gecarbolineerd hout uit de stellingen van het versla-
gen Nederlandse leger, al of niet met een vergunning van de Nederlandse
kapitein tóiersinga, die met veel hakkengeklak van de Duitse bezetter de
afwikkelingsbevoegdheid had gekregen. Uit de onderkomens van de Nederlandse
soldaten werden ook wel zeer bruikbare dekens en beddezakken gehaald om
toch ook onderkomens voor de nacht te hebben.
Het zakelijk instinct kwam bij de middenstand weer boven en op diverse
plaatsen verrezen spoedig noodwinkels. De fa. Van Beynum bouwde op het
toenmalige Fr. v.d. Paltshof woon- en winkelruimte, naast hem Stolk de
fotograaf, daarnaast Thijs v.d. Berg met groenten. In het Kon. Elisabeths-
plantsoen, nabij de Veerweg, verrees het café" van Hendrik de Rhoter, maakte
Lammers er zijn kledingmagazijn met een geleende cantine van de Uageningse
Ijsclub, daarnaast Jan flol een winkeltje met woonruimte, alles provisorisch
van hout opgetrokken. De bakkerij van Rol was blijven staan, althans de
oven en daar werd provisorisch de bakkerij ingericht. Boven aan de
Molenstraat verrezen winkeltjes, o.a. van Mol galanterieën, terwijl in het
plantsoen achter de toenmalige waag het café" van H.P.van Noort kwam met
woonruimte voor de familie. Dit café" was wel het laatste noodgebouw en werd
pas afgebroken toen het gemeentebestuur dit gelastte. Ab Baars kon nog
slachten en winkelen in de slachtplaats aan de Torenstraat, Jo Meijer
vond een lege winkel aan de Nieuwe Veenendaalseweg voor zijn slagers-
winkel. Joh. Baars had zijn bakkerij in de Gasthuisstraat in de schuur,
die was blijven staan, hij woonde daar ook met vele familieleden. Ook
de bakkerij van Roefie van Voorthuisen was gespaard gebleven waardoor
deze kon door functionneren. Deze bakkerij heeft lange tijd als een
eiland op de kale vlakte van de nieuwe Fred.v.d.Paltshof gestaan, met
rokende schoorsteen. En zo kwam het dagelijks leven weer op gang.



De opruiming
Inmiddels u/as de brandweer onder leiding van Dhr. Souuerbren begonnen met
het omhalen van de muren, welke direct gevaar opleverden voor de bevolking.
Het centrum van Rhenen uas het zwaarst getroffen. Vanaf de Bontekoe tot de
Veerweg waren aan de Zuidzijde gespaard gebleven de Rotterdamse Bank, het
onderstuk van Garage U.d.Horst, de woning van de fam. Van Wijngaarden (nu
tandarts V.d.Spoel), het oude koetshuis van de Koning van Denemarken,
waarin garage Bep de Rhoter en de woning van Jansen de kolenboer met
schuren, De Rijnstroom geheten.
Aan de Noordzijde stond vanaf het Gemeentehuis met bodewoning tot aan de
Wolenstraat niets meer overeind. Een gedeelte van de Molenstraat en de
woning van G.H.Pieren met het vroegere Hotel van Minnen waren weg. De
gebouwen van Sas Groenen tot en met de bank van Hoboken en Co (inclusief
het postkantoor) waren blijven staan maar verder was alles verwoest tot aan
het Kon. Elisabeth plantsoen. De Kruisstraat, Torenstraat, Gasthuisstraat
en van de Koningstraat het Oostelijk deel geheel, het Westelijk deel
grotendeels verdwenen. Van de Tapijt-mattenfabriek Van Wijngaarden restte
alleen het kantoorgebouw.
Het merendeel van de gebouwen was verwoest door brand. Door granaten
ontstond op enkele plaatsen brand en mede bevorderd door het stralende
zomerweer sloeg deze over naar naastgelegen panden. Het eerst stonden in
brand de huizen van Dirk van Voorthuijsen aan de Duistereweg, hoek
Stationsweg, waar nu het politiebureau is gevestigd. Aan blussen werd niets
gedaan want de brandweer was uit Rhenen vertrokken met de blusmaterialen.

Ook toen de muren waren omgetrokken bleef het in Rhenen gevaarlijk door de
vele kluiskelders die in het donker niet te zien waren. Want 's nachts
heerste er diepe duisternis en verdwaalde menig voetganger.
De opruimingswerkzaamheden stonden onder toezicht en leiding van de heer
Souuerbren, destijds nog Gemeenteopzichter en Hoofd van Dienst. Er moest
een plaats gevonden worden om het puin van Rhenen te dumpen. Als plaats
hiervoor werd gevonden het gat waar de meubelfabriek van Van de Waal had
gestaan. Dit gat was ontstaan na het rechttrekken van de Utrechtsestraatweg
in 1920, waar nu de Rhenense kei staat opgesteld (onder aan de Kuilweg).
Door de Herenstraat werd een smalspoor gelegd, waarover met kipkarren het
puin konden worden afgevoerd. Alles gebeurde met mankracht en zo werd het
terrein voor de wederopbouw bouwrijp gemaakt.

Inmiddels was onder goedkeuring van de bezetter en onder de bekwame leiding
van Dr. Ir. Ringers in Den Haag een Centraal Bureau voor de Wederopbouw
gevestigd, welk in de getroffen gebieden Souwbureaux vestigde. In onze
gemeente werd ruimte gevonden op de zolder van het Gemeentehuis waar
diverse diensten ondergebracht werden. Apart hiervan bestond het Bureau
Wederopbouw Boerderijen. De door deze instelling herbouwde boerderijen zijn



herkenbaar aan een gevelsteen, met een leeuw en het jaartal 1940. Aannemers
waren Gebben en Te Pas uit Naarden.
Voor contact met de oorlogsslachtoffers werd een commissie ingesteld, welke
in Rhenen onder voorzitterschap stond van Jhr.Flr. M.L.van Holthe tot
Echten, oud-burgemeester van Rhenen (1924-1934). Namens het Provinciaal
Bestuur had hierin zitting Ir.De Bruin. Ook had o.m. de heer Souuerbren
zitting in deze commissie.

Tot vaststelling van de schade welke de getroffenen hadden geleden werd
ingesteld de Schade Enquête Commissie, onder leiding van Dhr. Brasser,
Inspecteur der Belastingen te Uageningen. Deze regelde de schade voor
Uageningen, Rhenen en Scherpenzeel.
Uiteraard ontstond er een geweldige papierwinkel, daar alle schaden moesten
worden aangemeld en de verloren gegane goederen, gesplitst in huisraad,
bedrijfsgoederen, machinerieën, gebouwen enz. nauwkeurig omschreven met
data van aanschaf, namen van leveranciers, rekeningen voor zover mogelijk,
enz.

Voor herbouw van het centrum van Rhenen werd alle particuliere terrein
onteigend. Deze onteigening kreeg haar beslag op 26 October 1940. Deze
onteigening gold niet alleen percelen, waarop verwoeste panden hadden
gestaan, ook terreinen waarop zich beschadigde opstellen bevonden waren
nodig in verband met de herbouwplannen. Vooral in de onderstad stonden
meerdere van dergelijke panden. Uoor industrievestiging werden terreinen
onteigend aan de Vogelenzang.
Voor de vaststelling van de waarden van verwoeste panden en voor de waarde
van de te onteigenen grond werden door Dhr. Brasser van de S.E.C, taxateurs
aangezocht. Uiteraard moesten dit deskundigen zijn die alle gebouwen, welke
nu verwoest waren, gekend hadden. Voor Rhenen werden hiervoor aangezocht
Dhr. Wouter Lodder en ondergetekende.
Gedeeltelijke schade kon gedeclareerd worden volgens ingdiende rekeningen,
waarbij geen nieuw voor oud werd vergoed, maar een verrekening plaats vond.
De vastgestelde schade werd ingeschreven op het Grootboek van de Staat der
Nederlanden. Om de eerste woningnood te lenigen werd door het Gemeentebe-
stuur, dat toen nog bestond uit de Burgemeester en de Gemeenteraad opdracht
gegeven tot de bouw van woningen op het terrein van de Tapijtenfabriek van
Van iilijngaarden, dus aan de Koningstraat, de Weverstraat en de nieuwe Van
Deventerstraat. Dit bouwplan werd uitgevoerd door de aannemer Gebr. Ooster-
hout uit iilychen.

Het Bouwbureau
Tot hoofd van het reeds eerder genoemde Bouwbureau werd door Dr.Ir. Ringers
aangesteld de Heer J.Zietsma, architect uit Amsterdam, belast met de
uitvoering en als leider van het Bureau. Later werd hij opgevolgd door Ir.
Oosterhuis uit Amersfoort. Als stedebouwkundige uerd benoemd de Delftse



Ingenieur Pouderoyen, een leerling uan Prof. Granpre Molière. Hoofd uan de
administratie werd de Hr. Th.P.P.v/an Embden, oliegeoloog uan de BPH, welke
met uerlof was in Nederland en niet terug kon naar Wed. Indie. Hoofd uan de
tekenkamer was de heer Uesselink uit Heemstede.
In eerste instantie is een herbouwplan uoor de binnenstad gemaakt door Dhr.
J.B.u.d.Haar uit Amersfoort, die reeds jaren aduiseur was uan de Schoon-
heidscommissie (later omgedoopt tot Uelstandscommissie). Ir. Pouderoyen
kwam toen op 8 Augustus 1940 met een plan tot wederopbouw uan de binnen-
stad, daarbij de taak uan de Heer u.d.Haar ouernemende. Uan de Haar bleef
superuisor uoor de herbouwplannen buiten de stadskern.

In de aanloopperiode uan het Bouwbureau werden besprekingen geuoerd door de
reeds genoemde Commissie-Van Holthe. Er was een herbouwplicht ingesteld,
waaruan ontheffing slechts in bijzondere geuallen werd toegestaan. Aan de
slachtoffers werd geuraagd, hoe men wilde opbouwen, of uoorkeur bestond
uoor de kauel en werd medegedeeld hoe de finaciering er uit zou zien.
Uitgegaan werd uan een bouwprijs uan f 15,5ü per kub. meter. De kauelwaarde
werd uerrekend met de waarde der onteigende grond en wel op grond uan
waarden uan f 5,- aan de Herenstraat en de Paltshof tot 1,50 per uierkante
meter aan de zijstraten. Opzichters waren Cappelle, Mensen, Pels, Heijn
(uoor materialen), f'len moest tegelijkertijd een architect kiezen uit een
lijst uan 15 namen, waaruan niemand er een kende, doch welke wel allen lid
waren uan de BNA (Bond Nederlandse Architecten).

Enig idee uan de financiering moge het uolgende uoorbeeld geuen uan een
winkel-woonhuis uan 600 kub. meter en 170 m2 kauel.

Verschuldigde herbouukosten f 9.300,-
Bijdrage in de oorlogsschade f 5.000,-
Bouwpremie, door het Rijk uerleend 500,-
Extra bijdrage uan het Rijk 1.000,-

6.500,-

Schuldig door het slachtoffer f 2.800,-

Deze schade kon worden gefinancierd door een hypotheek uan het Rijk,
waarbij een bedrag a fonds perdu werd geschonken en euentueel de rest of
een gedeelte eruan als renteloze hypotheek. Jaarlijks zou worden nagegaan
of deze renteloze hypotheek omgezet kon worden in een rentedragende. Bij de
ouerdracht uan de herbouwde panden werd rekening gehouden met oude
hypotheekouereenkomsten en werden deze panden als nieuw onderpand aanuaard.
De rangorde der hypotheek werd gerespecteerd.



Door de uegverbreding van de doorgaande Herenstraat en het uitbreiden van
het Fred.v.d.Paltshof etc. ging veel bouwterrein verloren. Er werd getracht
door verplaatsing van industrie naar buiten het centrum, zoals de
Tapijtfabriek Van Wijngaarden, Graanhandel G.R.Schut en Zonen welke niet
wilde herbouwen, en het weren van woonhuizen uit het centrum hiervoor
ruimte te creëren.
Als eerste herbouupand werd gestart met het dubbel winkel-woonhuis van
Marinus van daveren. Dit ging meest nog buiten bemoeienis van het Bouw-
bureau om, het uerd uitgevoerd door de fa. A.C. en S.Klomp. Er was een zelf
gekozen architect en als dagelijks opzichter trad op de heer Van Cappelle
uit Oosterbeek, die later hoofdopzichter werd over de herbouw van de
binnenstad.
Inmiddels werd door de gekozen architecten een onderhoud gepleegd met de
opdrachtgevers en kon men zijn verlangens uiten. De architect maakte dan
een bouwplan, hetgeen moest passen in de Delftse School-stijl van
Ir.Pouderoyen, waarbij de eerste moeilijkheden rezen i.v.m. de kleine
etalageramen, veel roedeverdeling etc.
De binnengekomen plannen werden door Ir.Pouderoyen aan elkaar geplakt en zo
ontstonden de gevels van de verschillende bouwblokken. Het spreekt vanzelf
dat dit een lachertje was.
De heren architecten werden bij elkaar geroepen en kregen voorschriften
omtrent goothoogten, kaprichtingen etc. en hierdoor kwamen er uitvoerbare
plannen.
De werktekeningen uierden alle gemaakt op het Bouubureau Rhenen door de
reeds genoemde tekenaars. De architecten werden bedankt (en betaald) voor
hun ontwerp. Ik heb er nimmer een van teruggezien.
Toen de herbouwplattegrond van Rhenen klaar was en vrijwel iedereen de
uitvoering van het werk aan het Bouwbureau had opgedragen begon de Hr.
Zietsma met de uitvoering ervan door drie bouwbedrijven uit te nodigen.
Het betrof 1e de fa. Gebroeders Oosterhout uit Uychen die reeds aan het
complex Van Deventerstraat bouwden, 2e de fa. 0. en D.J.van Doorn uit
Ochten en 3e het Bouwbedrijf Klaassen van ondergetekende.
Op de eerste bijeenkomst werd gevraagd of men bereid was in regie te bouwen
en werden de concept-bouwcontracten ter bestudering uitgereikt. Bij regie-
bouw worden alle kosten van lonen, materialen enz. netto in rekening
gebracht. De aannemer stelt zijn kennis en bedrijf ter beschikking, d.w.z.
ook alle keten, bouwmachines, gereedschappen, steigers enz. De gehele bouw-
administratie werd door het Bouwbureau gevoerd onder leiding van de reeds
genoemde Hr. Van Embden. Als vergoeding (winst) ontving de aannemer f 1,-
per gebouwde kubieke meter en 35f» van de bouwkosten voor zover die onder de
f 15,50 per m3 bleven.
De binnenstad uerd verdeeld in een aantal blokken. Klaassen kreeg toegewe-
zen de blokken A, E, F en :!l. De Gebr. Üosterhout B, C en D en de Fa. 0. en
D.J.van Doorn de blokken F, G, H, en I terwijl K door de Gebr. Klomp zou
worden gebouwd.



Na accoordbeuinding door de aannnemers werd met de bouw begonnen. Als gede-
legeerde uan Dr.Ir. Ringers werd aangesteld de Heer Bredero uan het gelijk-
namig aannemersbedrijf uit Utrecht. Deze heer was tev/ens belast met de
begeleiding uan de hebrouw uan Wageningen en Scherpenzeel. Bredero nam deel
aan alle bouwuergaderingen (op Woensdag).

Personeel
Een gunstige factor uoor het aantrekken uan personeel was de vrijstelling
uan werk in Duitsland uoor diegenen, die aan de Wederopbouw werkten.
Hierdoor was het mogelijk selectie toe te passen inzake goed uakmanschap.
Alles bij elkaar hebben de aannemers 300 a 350 personen in dienst, welke
uit de wijde omtrek werden aangeuoerd, soms op zeer primitieue wijze.
Het werk was prettig, de sfeer was goed. Zeer voorzichtig was men met het
aantrekken uan personeel, zowel op de bouwplaats als op het Bouwbureau. Dit
heeft uooral later vruchten opgeworpen toen werk moest gebeuren, dat de
bezetter niet had toegestaan.
In December 1941 werd het door ons gebouwde blok opgeleuerd, waarbij de
kostprijs nog net onder de grens uan f 15,50 per m3 bleek te liggen. Dit
bleek later geen haalbare kaart meer en werd door Dhr. Brederode een andere
vorm uan beloning bedacht waardoor toch nog een stimulans uoor de bouwonder-
neming ouerbleef om zo effectief mogelijk te werken en te doen werken.
Voor het personeel werd al het mogelijke gedaan. Er werd in de toenmalige
schietbaan aan de Kloosterstraat een centrale keuken ingericht, waar in 3
ploegen warm gegeten werd. Toewijzingen waren er niet, dus moest al het
uoedsel klandestien worden gekocht en soms van ver weg worden gehaald. Dit
is, wonderlijk genoeg, steeds goed gegaan, waarschijnlijk doordat het in
het groot gebeurde en er papieren met indrukwekkende stempels aan te pas
kwamen.
In de lange winter uan 1941-1942 was er nog geen uorstverlet-regeling, doch
werden alle werknemers op wachtgeld gezet,
De Materiaaluoorziening
Uoor het aanschaffen uan bouwmaterialen werden bonnen beschikbaar gesteld,
waarbij voor elk bouwwerk verkrijgbaar werden gesteld het hout per m3, kalk
en cement, lood, zink en glas en dan maar trachten het te kopen. Loodsen
werden gebouwd uoor de opslag van hout, waarbij uoor een totaal aan bonnen
soms een houthandel geheel werd leeggekocht. Afwijkende houtmaterialen
werden op het Bouwbureau omgerekend.
De toewijzing in staal was heel beroerd. Onze Oosterburen hadden dit nodig
om het in Rusland, Polen etc. de bewoners op hun kop te gooien. Uit de
brand komende stalen balken werden gelast door de fa. Jan Bouenschen en bij
proefbelasting soms beter beuonden dan nieuwe balken.
De voorraden van steenfabrieken werden opgekocht en Paltshof, Herenstraat
en zijstraten stonden vol met enorme steentassen. Ook de voorraden bij
pannenfabrieken werden opgekocht. Een geuolg uan het een en ander was dat
een leuke variatie ontstond in geuelsteen en dakbedekking.



Met zink, lood en koperdraad bleef het tobben. In plaats van lood kwam er
een biturnen weefsel (lodorite). In het begin ging dit goed, maar na enkele
jaren vormde het een bron van ergernis door lekkende schoorstenen etc.
In plaats van koperdraad werd voor de electrische installaties zinkdraad
gebruikt. Door bijbetaling kon de gedupeerde wel koperdraad krijgen, doch
niet onbeperkt. Een gevolg daarvan was dat men in een stopcontact soms wel
een stekker kon steken maar er geen lampje ging branden. Deze zink-
koperdraad geschiedenis heeft nog een ellendig gevolg gehad.

Inmiddels was in Den Haag naast, of boven Dr.Ir. Ringers een Seauftragter
für die Uiiederaufbau benoemd, n.l. Herr Stolzenbach.
Deze in het begin erg vriendelijke Duitser ontpopte zich later als de man
die alleen belang had bij Uehrmachtswerk en verordonneerde dat voor ieder
nieuw te bouwen huis een speciale Ausweis moest worden aangevraagd. Dit
betekende weigering en einde der Wederopbouw.
Er bestond slechts één middel om door te gaan: niet aanvragen. Door de
betrouwbaarheid van iedereen, nadat de onbetrouwbare opzichters X en Y
waren ontslagen, konden we nog doorbouuen.
De meeste panden voor de gedupeerden waren bewoonbaar en begin 1943 werd er
slechts in het verborgene afgebouwd.

Pinkstermaandag was de grote dag voor de jongens van 8 R.I. en 19 R.A., die
op de Grebbeberg gevochten hadden. Zij kwamen met familieleden in reünie
bijeen op de Grebbeberg en in Rhenen.
Pinkstermaandag 1943 ging bij mij de telefoon: "Sie sprechen met
Stolzenbach. Ich bin in das Wappen von Rhenen, können Sie sofort kommen?"
Ik wist zo snel niet uiat het beste was en zei "Aber Herr Stolzenbach, ich
habe schon gegessen!". "Nein, nein, ich will mit Ihnen sprechen.". Gelukkig
ben ik toen wel gegaan.
Temidden van de reünisten die aan de lunch waren in dit hotel trof ik Herr
Stolzenbach met zijn Sekretarin Frau Schwan. De heer Stolzenbach wenste
inlichtingen over de stand van zaken maar kon niemand te pakken krijgen.
Toevallig vond hij mijn naam en adres en vroeg mij hem rond te leiden.
De Heer had formulieren met alleen bouwnummers: D 66 - D 68 enz., E 34 - 44
etc. maar geen namen van opdrachtgevers. Ik heb hem en zijn SekretSrin door
Rhenen geloodst en vertelde hem: dit is het huis van Sch'dffer, dat voor
Hoolhorst, dat voor Bovenschen etc. "Aber uelche Nummer?" "Das ueisz ich
auch nicht". Het liep fantastisch goed af'.
Waar het gevolg was, dat ene Ueisz, een Rijksduitser die aan de Cuneraweg
woonde, begon onze bedrijven uit te kammen en ieder die onder de 40 jaar
was, op te roepen voor de Arbeitseinsatz. Velen doken onder, maar ook
werden er gepakt.
Toen de loonlijsten van het 1e halfjaar door ons werden ingezonden, zoals
dit altijd gedaan was, kwamen die ook in handen van lüeisz en bleef er



niemand buiten schot. En dit betekende het einde van de Wederopbouw, tot na
de bevrijding, die nog 2 jaar op zich zou laten wachten.
Maar inmiddels waren vrijwel alle oorlogsslachtoffers in hun nieuue pand
gehuisvest, hetgeen toch wel een huzarenstukje genoemd mocht worden.
Na de bevrijding is het Bouwbureau Rhenen niet meer in de oude vorm terug-
gekomen. De werkzaamheden bleven beperkt tot de administratieve afwikkeling
van het voltooide werk en het vaststellen van nieuwe schade, ontstaan tij-
dens de tweede evacuatie, toen Rhenen gedurende 10 maanden weer te lijden
had van beschietingen (eind 1944-Mei 1945). Deze herstelwerkzaamheden
werden niet meer in regie uitgevoerd doch volgens de oude methode van
aanbesteding.
Velen van de lieden die betrokken waren bij de technische en administratie-
ve staf van het bouwbureau keerden terug naar hun vroegere werkkring of
vestigden zich elders. S.Hein werd architect te Rhenen, J.Wiedijk vestigde
zich als architect te Wageningen en Wesseling te Heemstede. J.Zietsma werd
Hoofd Ptanumentenzorg, Ballabrega werd architect in Haarlem. T.v.d.Zee ging
naar Gosterbeek als opzichter, later onderdirecteur Gem.Werken. W.Verwey
ging terug naar de Marine, Th.P.P.van Embden naar Indonesië als geoloog bij
de BPM, Bleyboom ging naar de Wederopbouw in den Haag en Pouderoyen werd
architect te Nijmegen.

N.B. Deze tekst diende als basis voor een lezing voor de Hist. Vereniging
op 12 Jan. 1983.

1960. Het puin uit de binnenstad werd met kipkarren naar de kuil aan de
Utrechtsestraat gereden. Deze kuil is er mede gedempt. Er bevindt zich
thans een plantsoen waarop de Rhenense kei is geplaatst.



Nederlandse burgers assisteren bij het inladen van de voedselpakketten in
Canadese trucks. 3 Mei 1945. Foto Canadees archief.



Voedsel transporten ter noodvoorzlening j_n 1945

Hoe vreemd het ook moge klinken maar de plannen tot aanvoer
van voedsel over de weg (vanuit Rhenen) waren tot nagenoeg
de feitelijke aanvang daarvan, bij de overgrote massa nog
niet doorgedrongen, overdonderd als men was door de lucht-
transporten, die op zondag 29 april '45 aanvingen met drop-
pings bij Rotterdam, Den Haag en Leiden.
Men dient hierbij wel te bedenken dat de informatie vooral
in de laatste maanden van de hongerwinter zeer gering was
tengevolge van het volledig ontbreken van alles wat thans zo
nodig, nuttig en normaal ervaren wordt, zoals T.V., radio,
telefoon, elektriciteit, gas, vervoer, kranten enz., terwijl
de onderlinge communicatie door uitval van werk-, winkel- en
andere groepscontacten ook matig was. Naast de incidenteel
uitkomende illegale blaadjes was de geruchtenstroom de be-
langrijkste bron van goede, maar vaak ook van verkeerde
informatie.
Zo kwam op l mei het juist blijkende gerucht in omloop dat
op woensdag 2 mei ook in Utrecht voedsel uitgeworpen zou
worden en wel op het toen nog geheel onbebouwde Kanalen-
eiland (Operatie Manna).
Tezamen met duizenden anderen heb ik deze gebeurtenis van
zeer nabij kunnen waarnemen. Met donderend lawaai verschenen
de bommenwerpers die laag achter elkaar vliegend, de een na
de ander, de bommenluiken openden en van ca. 80 m. hoogte
hun stukgoedlading, als dozen, zakken en pakketten, alles
tegelijk, in'éen worp lieten vallen.
Helaas zagen we tot onze schrik dat de verpakking voor deze
droppings allerminst geschikt was. De zakken scheurden open,
de dozen spatten uit elkaar en gelet op de zeer vele water-
fonteinen kwamen veel goederen terecht in de sloten (hoog
water i.v.m. inundatie). Nietemin waren we uitgelaten van
vreugde en werd het hele gebeuren met groot enthousiasme
meebeleefd, zich uitend in het uitbundig toejuichen van de
goed zichtbare bemanningen. Bovendien gaf het meebeleven van
deze spectaculaire "show" ons een enorme opkikker en mentale
steun, vooral omdat wij ons ervan bewust waren dat een
gewelddadige bevrijding met alle ellende van dien nog steeds
niet uitgesloten was: de oorlog was immers nog niet beëin-
digd (en een kat in het nauw kan soms rare sprongen doen).



De volgende dag, donderdag 3 mei, was de start voor het
transport over de weg. 's Middags daarvoor hadden wij,
personeel van ATO/v.Gend en Loos Utrecht, een oproep ontvan-
gen om, na ruim 8 maanden bedrijfsstaking, om 6.30 uur weer
aanwezig te zijn, teneinde ingezet te worden bij voedsel-
transporten.
Geen flauw vermoeden hebbend wat dit zou inhouden gingen wij
erheen en wat we daar aantroffen ging onze stoutste ver-
wachtingen te boven. Het gehele ATO-terrein maar ook de
Moreelselaan was gevuld met vrachtauto's - gloednieuwe 3
tons Dodges, alle in dezelfde uitvoering, lage laadbak met
achterklep en huif met dekzeil - geschilderd in dof groene
legerkleur doch zonder enig kenmerk of aanduiding van her-
komst. Alle waren voorzien van een witte vlag en van een ruw
geschilderd colonno No. Het bleek dat dit wagenpark door de
Geallieerden aan de Nederlandse instanties ter beschikking
was gesteld met het doel om voedsel over te brengen van
Rhenen naar Utrecht. Door eerder opgeroepen personeel en
door toevallig aanlopende vrijwilligers waren de voertuigen
op de voorgaande namiddag in Rhenen opgehaald.
Na melding werden we met twee man per wagen ingedeeld met de
instructies: niet van de route afwijken, achter elkaar blij-
ven, max. snelheid 60 km/h, mond dicht en geen aanstoot
geven bij de "Moffen", ter plaatse gegeven aanwijzingen
volgen en verder handelen naar eigen initiatief.
Nauwelijks een half uur na aankomst reden we weg, een bele-
venis op zichzelf om na jaren weer met een echte benzine
auto te rijden.
Nog te vroeg voor veel belangstellend publiek konden we vlot
opschieten, terwijl er overigens geen verkeer op de weg was.
Tot en met Doorn was alles redelijk normaal, maar in Leersum
en verder was het duidelijk merkbaar dat we in oorlogsgebied
reden, veel Duits militair gedoe, geen publiek en vooral in
Rhenen flinke oorlogsschade aan kerk en toren.
Na afdaling van de Grebbeberg en het passeren van de Grebbe-
sluis (veel smallere rijwegen dan thans) zagen we een in de
verdedigingslinie opgenomen zware wegversperring voor ons,
die met een scherpe S-bocht gepasseerd moest worden.
En toen, aangekomen op de rechtuit naar Wageningen lopende
weg, zagen we sprakeloos van verbazing zowel links als
rechts op de fietspaden en tussen de bomen meters hoge en
brede stapels kisten, trommels, zakken enz., die tezamen
nagenoeg aaneengesloten rijen vormden van elk naar schatting
ruim een halve kilometer lengte (van wegversperring tot even
voorbij het thans genaamde 't Spul).



Voor het eerst ontmoetten wij daar Canadesche militairen,
druk doende met het lossen en stapelen van goederen die door
opleggers aangevoerd werden. Canadesche M.P.'s (met rode
petten) regelden ter plaatse het verkeer.
Opvallend was ook het op een boerenerf ingerichte benzine-
de|ot, waar honderden gevulde jerry-cans klaar stonden,
zodat de voertuigen tijdens het beladen bijgetankt konden
worden.
Onze eerste lading bestond uit blikken trommels gevuld met
harde leger biscuits, een artikel dat overigens in grote
hoeveelheden aanwezig was. Het werd een zwaar en tijdrovend
karwei om bus voor bus met de hand, dus zonder enig hulpmid-
del, in te laden, temeer daar we, hoewel ten zeerste gemoti-
veerd, nu niet bepaald in lichamelijk optimale conditie
verkeerden. Op max. laadvermogen werd niet gelet, steeds
gingen we met laden door tot er geen trommel of kist meer
bij kon.
Zo snel mogelijk weer terug naar Utrecht, met in de cabine
een beschadigde trommel gevuld met biscuits. In Doorn, Drie-
bergen enz. verder was nu een overweldigende belangstelling
en zeer enthousiast werd nu gereageerd, vooral op de -
biscuits die met kwistige hand door ons uitgestrooid werden.
In Utrecht aangekomen werd de losplaats aangewezen, in -
hoofdzaak de meelfabriek Korenschoof en de in de Veilingha-
ven liggende schepen (voor verder transport naar het wes-
ten).
Onmiddel ijk daarna weer terug naar Rhenen voor het ophalen
van een tweede lading, ditmaal kistjes inhoudende bussen
gevuld met "meat and vegetables". Dit had ook iets anders
kunnen zijn, want blijkend uit de inhoudsopgaven van elders
gestapelde kistjes was de sortering zeer uitgebreid, o.a.
vlees, vis, boter, gecondenseerde melk, eipoeder. "porc and
beans", koffie, thee, chocolade, cigaretten, rijst, suiker,
potatoes enz.
Dolgelukkig met een als beloning ontvangen levensmiddelen-
pakket gingen v\/e huiswaarts om tezamen met gezin en buren
feestelijk van de inhoud daarvan te genieten tijdens het
vertellen van de enerverende belevenissen van de dag, daar-
bij constaterend dat per auto per rit (ca. 1500 kg) wel 10
keer meer (bruikbaar) voedsel werd aangevoerd dan^per bom-
menwerper (bruto 1000 kg, netto bruikbaar 500 PH|a 400 kg)
en wij reden met 200 vrachtauto's elk 2 ritten per dag.
Wat het transport op vrijdag en zaterdag betreft was de gang
van zaken soortgelijk, zij het dat het op vrijdagavond 4"mei
om ca. 21 uur, ondanks de spertijd, in omloop komende ge-



rucht van capitulatie, waar aanvankelijk sceptisch op gerea-
geerd werd, oorzaak was dat het werk op zaterdagmorgen in
feestelijke stemming aangevangen werd. In Leersum werd daar
wel een domper opgezet, want hier was het militair gedoe
erger dan daarvoor. Vanaf de boskant was schieten duidelijk
hoorbaar, terwijl in de gehele kom van de gemeente, zowel
links als rechts van de rijweg om de 10|a 12 meter zeer
demonstratief een grimmige SS'er (veelal Hollands) opgesteld
stond in volle wapenuitrusting, met handgranaten en velen
met lange gevulde patronenbanden om de schouders. Kennelijk
was capitulatie daar nog niet doorgedrongen, althans (nog)
niet geaccepteerd. De bemanningen (laad- en lesploegen) die
in enkele voor ons rijdende wagens vervoerd werden ondervon-
den aan den lijve dat ze ook behoorlijk aggressief waren
omdat ze na uit de laadbak te zijn gesleurd flink afgeram-
meld werden. Als een lopend vuur werd dan ook in de colonne
de instructie "geen antwoord geven" doorgegeven, teneinde
het gestelde doel - voedseltransport - niet in gevaar te
brengen. In de loop van de middag werden de SS'ers vervangen
door enigszins soepeler Wehrmacht soldaten.
Tijdens de tweede rit werden wij, zeer toevallig als eerste
wagen, bij de Grebbesluis aangehouden door een aantal motor-
rijders van de beruchte Feldgendarmerie, lieden die we zo
dicht bij de linie nog niet gezien hadden. Allervriende-
lijkst, tot onze stomme verbazing, werd ons meegedeeld dat
zij de colonne even moesten ophouden om de weg vrij te
houden voor de op weg naar Wageningen zijnde Opperbevelheb-
ber in Holland, generaal Blaskowitz. Korte tijd later pas-
seerden twee open legerauto's met een aantal kennelijk niet
in feeststemming zijnde hoge officieren. Later bleek dat de
Canadesche generaal Foulkes hem naar hotel "de Wereld" -
ontboden had om de capitulatiebepalingen in ontvangst te
nemen, leidende na 24 uur bedenktijd tot aanvaarding op
zondag 6 mei en tot ondertekening in de Aula van de Land-
bouwhoogeschool. Hiermede werd ook voor het resterende be-
zette deel van ons land de bevrijding een feit (eigenlijk
zou dus als onze bevrijdingsdag 6 mei moeten gelden).
Onmiddellijk na het passeren van de generaal met gevolg
arriveerde van de andere kant een Britse auto-collonne vqor-
zien van Rode Kruis kentekens. Dit bleek een medisch team te
zijn, gespecialiseerd in de aanpak van hongeroedeem, een
vooral in de grote steden door voedselgebrek heersende
kwaal, zich uitend in het uitzonderlijk dik worden.



Nog was de weg niet vrij doordat inmiddels een aanvang
gemaakt was met het opruimen van de wegversperring. Hiertoe
was een flink aantal Duitsers ingezet die met pionierschop-
pen en houwelen bezig waren. Uiteraard had dit weinig ef-
fekt, zodat de Canadezen met andere middelen kwamen. Er
verscheen een groot apparaat (een voor ons toen nog onbeken-
de bulldozer) die met groot geweld de barrfere even opzij
kwam schuiven. Stukken spoorrails, betonblokken enz. werden
naar alle kanten weggeslingerd met als resultaat dat na een
half uur de hindernis weg en de doorgang weer vrij was.
De transporten over de weg gingen nog korte tijd door,
hoewel langzamerhand op kleinere schaal. Het werd nl. al
snel mogelijk om de aanvoer ook per schip te doen uitvoeren
- via de Rijn - via Dordrecht en via het IJsselmeer, maar
vooral ook rechtstreeks van overzee, waardoor alles tezamen
ertoe bijdroeg dat medio mei '45 de oplossing van het voed-
selprobleem een feit was.

Scherpenzeel, 31 maart 1985.
H.J. Blaas.

Overzien we de noodvoorzienende aanvoer' van levensmiddelen
dan is dat successievelijk:
1) Rode Kruis aktie met hulpgoederen via Delfzijl en verder

per binnenschip en te paard, februari t/m april - 5 schepen
met in totaal 15.000 ton lading dus in 3 maanden voor elk
van de 3 miljoen hongerende stedelijke mensen van bezet
Holland 5 kg. per persoon.

2)Luchttransport - van 29 april t/m 8 mei '45 ongeveer
totaal 7500 ton*, maar gelet op de enorme schade door
valbeschadiging netto ca. 3000 ton in totaal.

3)Wegtransport - van 3 t/m ca. 12 mei '45 vanaf Rhenen naar
Utrecht met 200 wagensa 7500 kg in 2 ritten/dag ongeveer
1500 ton per dag.

4)Binnenschip - na 8 mei '45 ongeveer 300 ton/schip (op 8
mei al 20 schepen via de Rijn, idem al tientallen vanuit
Friesland).

5)Zeeschip - na 6 meija ongeveer 3000 ton (op 5 mei eerste 2
schepen in Rotterdam).



2600 ton bruto
2200 "
700 "
1000 "

900 "

*vanaf 29-4 Rotterdam
Ypenburg
Valkenburg

vanaf 2-5 Schiphol
Haarlem
Alkmaar
't Gooi
Gouda
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7500 ton bruto
Door vernieling en schade bij neerkomen
ongeveer 40%. Netto ongeveer 3000 kg.

afworp rendement

J. Combrink

Een van de geallieerde convoyen staat gereed om de langs de IMude opgeslagen
goederen naar het nog bezette Westen te vervoeren» 3 flei 1945» De foto's
werden gemaakt door Canadese journalisten»



In 1950 heeft de redacteur v/an de Provinciale Almanak een enquête gehouden
onder de gemeentebesturen in onze provincie naar de gebeurtenissen in de
jaren 1940. De toenmalige gemeentesecretaris v/an Rhenen schreef daartoe het
hiernavolgende overzicht. Tot een publicatie is het toen echter niet geko-
men. Met dank aan de archivaris van het Provinciehuis, de Heer A.N.Beets,
zijn wij in de gelegenheid, de op Rhenen betrekking hebbende tekst alsnog
te publiceren.

H.P.D.

RHENEN in 1939 en 1940

Najaar 1939; Mobilisatie van het Nederlandse leger. Duizenden militairen,
voornamelijk van het 8e, 11e en 16e Reg.Inf. werden gelegerd in Rhenen
(stad), Eist en Achterberg. Voor dit doel werden verschillende scholen
gevorderd. Overigens geschiedde de legering in barakken.
Reeds dadelijk werden maatregelen genomen voor de inundatie van de Gelderse
Vallei en omstreeks Nov. 1939 stonden de landerijen onder water.
In Achterberg en op de Grebbeberg werden stellingen gemaakt. Het zand voor
de stellingen in Achterberg werd voor een groot deel weggehaald van het
terrein langs de Cuneraweg bij hotel "la iïlontagne".
In de strenge winter 1939-1940 gaf het veel zorg om de waterlinie open te
houden waaraan dagelijks door zeer vele militairen en arbeiders werd
gewerkt.

Voorbereiding evacuatie; Omstreeks April 1940 werden in de Rijn bij onze
gemeente 14 grote Rijnaken voor anker gelegd met de bedoeling dat, indien
zulks nodig mocht blijken, de bevolking van Rhenen (stad) en Achterberg,
daarmede zou kunnen worden geëvacueerd naar het eiland Goeree en
Overflakkee. Deze Rijnaken waren voorzien van het allernodigste om voor
enkele dagen elk 500 personen te herbergen.
In nauw overleg met de vluchtoorden waren ter secretarie lijsten van
ingezetenen opgesteld met vermelding van godsdienst, samenstelling en
welstandsklasse. Aan de hand van deze gegevens was de huisvesting in de
vluchtoorden nauwkeurig voorbereid.

Evacuatie; Het bevel tot evacuatie werd op 10 Mei 1940 des morgens om elf
uur ontvangen, doch van de vroege morgen af was reeds aan de voorbereiding
gewerkt. Om 10 uur des morgens werd reeds vergaderd met de groepsleiders en
ieder wist zijn taak. Verzamelpunten werden aangegeven en iedere
groepsleider was in het bezit gesteld van een nauwkeurige opgaaf van de
gezinnen, die onder zijn hoede werden gesteld.



Na afroep zouden de afzonderlijke groepen zich naar de schepen begeven. Het
ziekenvervoer werd nauwkeurig geregeld in daarvoor reeds tevoren gevorderde
automobielen. De zieken moesten met matrassen en bedden naar het daarvoor
aangewezen schip worden gebracht. Hier ontstond toen een moeilijkheid omdat
velen in strijd met de vordering zich reeds met hun auto naar elders hadden
begeven. In allerijl moesten toen andere auto's worden gerequireerd. In elk
geval werd bereikt dat alle opgegeven zieken tijdig werden ingescheept. Een
bezwaar was dat men niet algemeen gevolg had gegeven aan de opdracht matras-
sen voor de zieken mede te nemen, waardoor het nodig werd een aantal zieken
op stroo te legeren.
Ook is er verwarring ontstaan bij de inscheping, omdat de militairen de
bevoegdheid opeisten hiervoor zorg te dragen, hoewel deze niet over de
nodige gegevens beschikten. Hierdoor werd de inscheping bemoeilijkt en ver-
traagd.
Tijdens de inscheping trokken vele vijandelijke vliegtuigen over de schepen
en omstreeks 4 uur vielen de eerste bommen, echter zonder al te veel schade
te veroorzaken.
Omstreeks B uur des avonds was de inscheping voltooid en vertrokken 14
Rijnaken, getrokken door sleepboten naar hun bestemming: Goeree en Overflak-
kee. Deze schepen hebben hun bestemming nooit bereikt. Bij Bergambacht
werden zij na veel vertraging op Zondagnacht ontruimd. Het gevaar voor
bommen en beschietingen was zo groot dat de leiding het niet verantwoord
achtte door te varen.
Dit bracht met zich een onvoorbereide onderbrenging van ongeveer 7000 per-
sonen in de gemeenten: Krimpen aan de Lek-Bergambacht-Berkenwoude-Stolwijk-
Ammerstol-Nieuw-Lekkerland. Midden in de nacht werden de evacué's met
vrachtauto's vervoerd en bij grote aantallen in boerderijen en huizen onder-
gebracht. De daaraanvolgende dag volgde een betere spreiding over de
huizen.

De strijd aan dj; Grebbe; Vrijdagavond 10 Mei 1940 bleven in Rhenen, na
vertrek van de schepen achter: het gemeentebestuur, de ambtenaren en
werklieden der gemeente, ongeveer 500 van de A.groep, d.w.z. de groep van
personen die op vordering van de burgemeester moest blijven voor de div.
diensten als brandweer, geneesk. dienst, technische dienst enz.
Velen van deze personen w.o. ambtenaren, installeerden zich in het gemeene-
huis om daar de nacht door te brengen. Deze nacht, omstreeks twee uren,
begon het bombardement van Rhenen. Daar het gemeentehuis hierbij groot
gevaar liep werden drie vrachtauto's ontboden, al het nodige opgeladen, en
begaf het gem.bestuur met de ambtenaren en vele anderen, wier aanwezigheid
in Rhenen (stad) niet vereist was, zich naar het dorp Eist. Zulks werd mede
gedaan uit overweging dat de bevolking van Eist niet geëvacueerd was en dat
zoveel mogelijk voor deze ingezetenen moest worden gezorgd. Bovendien was
het overbodig en onverstandig om het gem.bestuur met de administratieve
dienst in de gevechtszone te doen verblijven.



De brandweer en de geneeskundige dienst hebben in en uanuit Rhenen nog v/eel
nuttig werk v/erricht. In Eist werd in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een
hulp-secretarie ingericht in een huis aan de Uoudweg. Van hieruit werd zo
veel mogelijk medewerking v/erleend aan de militaire instanties en de bevol-
king, bovendien werd ov/erleg gepleegd met het hoofdkwartier gevestigd te
Doorn over eventuele evacuatie van de ingezetenen van Eist. De burgemeester
verbleef in de politie-woning te Eist.
Maandagmiddag bleek dat de vijand bij de Grebbe een doorbraak had gefor-
ceerd en hoewel nog weerstand werd geboden waren de wegen toch bedekt met
troepen die zich terugtrokken.
Hierop kregen de ambtenaren, de politie en de personen van de A.groepen
verlof om op eigen gelegenheid terug te wijken. Slechts de burgemeester en
de secretaris bleven in de politieuoning te Eist om de vijand af te wachten
aangezien de burgemeester van mening was dat het zijn plicht was in de
gemeente te blijve,-..
Des avonds 7 uur keerden evenwel enige agenten en de gemeentebode terug om
te waarschuwen dat Eist door de eigen artillerie onder vuur genomen zou
worden om de binnentrekkende vijand zoveel mogelijk in de opmars te belem-
meren. Hierop besloten ook de burgemeester en de secretaris om Eist te ver-
laten. Eerst later bleek dat van dit bombardement niets gekomen is. Voor de
evacuatie van de bewoners van Eist kon niets worden gedaan. Bijna allen
hadden op eigen gelegenheid naar elders de wijk genomen.
De volgende morgen, dus op Dinsdag trokken de Duitse troepen op en bezetten
Eist. Op enkele achtergebleven bewoners werd het vuur geopend met het
treurige gevolg dat een tweetal werd gedood.

Spoorbrug; Nog voordat de Duitse troepen Rhenen konden bezetten werd door
de Hollandse artillerie de spoorbrug onbruikbaar gemaakt door het
wegschieten van een der bogen boven de rivier. Tijdens de bezetting werd de
noordelijke boog overgetrokken naar het midden en werd aan de noordzijde
boven de uiterwaard een hulpstuk ingezet.
Omstreeks 1 October 1944 werd de brug door raketbownen van geallieerde
vliegtuigen getroffen en onbruikbaar gemaakt. Tijdsns de evacuatie 1944-
1945 werd deze brug door de Duitsers totaal vernield. Tot heden is deze
spoorbrug nog niet herbouwd, hoewel hiervoor wel het besluit genomen werd.

Grebbekerkhof; Dit kerkhof kwam in de Meidagen 1940 tot stand, toen daarop
de op de Grebbeberg gesneuvelde militairen werden ter aarde besteld, n.l.
ongeveer 300 Hollandse en 300 Duitse militairen. Na de bevrijding werden de
stoffelijke resten van de Duitse militairen overgebracht naar het Duitse
kerkhof te Venrai.i.



Her-evacuatie; Als gevolg wan de wapenstilstand was het op Donderdag weer
mogelijk Rhenen te naderen. Op deze dag begaf de burgemeester en de politie
zich weer naar Rhenen, op Vrijdag gevolgd door de secretarie en
verschillende ambtenaren. Rhenen leverde een treurige aanblik op. Meer dan
drie vierde van de oude binnenstad was in vlammen opgegaan.
De straten waren bedekt met lijken en cadavers van paarden. Overal lagen
uitrustingsstukken, achtergelaten door het vluchtende leger. Gelukkig was
het gemeentehuis gespaard gebleven en direct werd hier de arbeid hervat.
Achtereenvolgens werden de volgende maatregelen genomen:
1. opsporing en begraven van lijken;
2. opruiming cadavers van dieren;
3. verzamelen van ontplofbare stoffen en wapenen;
4. verzamelen van kleden en uitrustingsstukken;
5. het puinvrij maken van straten;
B. het doen omhalen van muren welke gevaar opleverden;
7. het verzamelen en opslaan van voedingsmiddelen uit de verlaten

loopgraven en legeringsplaatsen;
B. het inrichten van enige centrale keukens;
9. het vestigen van een noodwinkel;
10. het ontwerpen van een plan voor het terugvervoeren van de ingezetenen.
Voor deze bovenvermelde werkzaamheden werden zoveel mogelijk personen
tewerkgesteld, welk aantal vermeerderde na de terugvoer van de evacué's.
Deze terugvoer geschiedde met raderboten.
Het was de eerste zorg van het gem.bestuur en de secretarie om een volledig
overzicht op te maken van de vernielde- en de zwaarbeschadigde percelen.
De bewoners van niet- of slechts licht beschadigde woningen mochten eerst
terugkomen, eveneens de bevolking van Achterberg. Direct na aankomst van
deze personen werden plannen ontworpen voor de huisvesting van de gezinnen
wier woningen waren vernield of zodanig beschadigd dat wonen daarin niet
mogelijk was.
Bij deze gelegenheid bleek de grote burgerzin van de bevolking. Direct
gaven zich honderden hiervoor op. Zelfs vele familien die in een beschadigd
huis woonden bleken bereid een ander gezin op te nemen. Dank zij deze grote
medewerking was de terugvoering van de ingezetenen binnen een week voltooid.

Grebbecommissie; Na terugkomst der evacué's in 1940 heeft deze op
initiatief van het provinciaal bestuur ingestelde commissie veel gedaan om
het leed van de oorlogsslachtoffers te verzachten.

Wederopbouw van Rhenen; Reeds binnen korten tijd werd te Rhenen een
bouwbureau gevestigd. De heer J.B.van de Haar architect te Amersfoort ver-
vaardigde een wederopbouwplan. Hoewel dit plan goede hoedanigheden bezat
meenden de betreffende rijksdiensten, dat het gebied van de hoofdweg nog
ruimer moest worden opgevat. Ir. C.Pouderoyen ontwierp een plan hetwelk



tenslotte werd geaccepteerd en terwijl de oorlog in volle gang was werd
Rhenen herbouwd. Hierbij werd er rekening mee gehouden dat het verkeer de
hoofdweg moest volgen. Deze weg werd op een breedte van 16 meter aangelegd
met ruime trottoirs en in het centrum der stad een ellipsvormig plein voor
het houden van markten e.d.
De huizen werden in Delftse stijl opgetrokken volgens ontwerpen van zeven
aangewezen architecten, terwijl de coördinatie der plannen geschiedde door
de heer Ir. Pouderoyen.
In Achterberg werden ongeveer 40 vernielde boerderijen onder leiding van de
dienst wederopbouw boerderijen opnieuw opgebouwd.

De bezettingsjaren; Gem.bestuur en ambtenaren hebben zich tijdens deze
jaren in goede samenwerking en eenstemmigheid beijverd om het oorlogsleed
van Rhenen af te wenden. Dat gelukte echter niet in alle opzichten. Enige
dagen na de her-evacuatie vielen enige burgers ten offer aan de landmijnen,
gelegd bij de spoorwegovergang te Achterberg.
Door neerstortende vliegtuigen werd een huis vernield en nog verdere schade
aangericht. Tijdens de overtocht van een luchteskader vielen op of nabij de
Grebbeweg meer dan 40 fosfor-brandbommen welke een begin van brand veroor-
zaakten hetwelk echter kon worden geblust.
l/ele personen werden aangewezen voor de arbeidsinzet en verdwenen naar
Duitsland. Met veel moeite mocht het gelukken te voorkomen, dat ook
ambtenaren werden afgevoerd. Een der wethouders werd gevangen genomen en
overgebracht naar een concentratiekamp, doch later weer ontslagen. Later
kreeg de burgemeester ontslag en werd opgevolgd door een lid van de N.S.B.
Deze nieuwbenoemde burgemeester handhaafde het contact met de wethouders
totdat dit hem blijkbaar "van hogerhand" werd verboden.
Het bleef in Rhenen echter rustig en alles werd vermeden, wat tot scherpe
reacties kon aanleiding geven. Er was een goede samenwerking tussen politie
en ambtenaren. Ernstig ingrijpen van de bezettingsautoriteiten bleef uit,
zodat de bezettingsjaren voor Rhenen vrij rustig zijn voorbijgegaan. Twee
personen, die wegens frauduleus slachten naar een concentratiekamp werden
afgevoerd, kwamen aldaar om het leven.

De evacuatie 1944-1945; Op Zondag, 17 September 1944 kreeg het oorlogsge-
vaar ook voor deze gemeente weer een acuut karakter. Op de middag van deze
dag werd het gehele gebied, waartoe ook Rhenen behoorde, door het schieten
van geallieerde jagers in bedwang gehouden teneinde de vijandelijke
luchtafweer krachteloos te maken en vijandelijke acties in de lucht te
voorkomen. Die dag was aller hoop en verwachting gevestigd op de
parachutisten die ten Noorden van de rivier waren neergekomen, doch deze
konden niet verder komen dan Renkum en moesten zich toen spoedig
terugtrekken.



Doch in de Betuwe trok het geallieerde leger op tot aan Opheusden. In de
nacht van 30 September vielen voor het eerst vele granaten in Rhenen. De
z.g. zuid-stad bewoners kregen al spoedig opdracht hun huizen te ontruimen,
doch velen bleven in de gemeente. Daartegenover vertrokken velen vrijwillig
naar elders.
De diensten werden zo goed als het ging volgehouden doch de situatie werd
gevaarlijk hetwelk al spoedig bleek toen het gemeentehuis door een tweetal
granaten werd geraakt. Vele burgers werden gedwongen stellingen te graven
in de Betuwe.
Het gevaar nam met de dag toe en op 21 October 1944 kwam het bevel voor
Rhenen (stad) en Achterberg om te evacueren. Vervoermiddelen waren er
weinig en een ieder moest maar zien op eigen gelegenheid weg te komen. De
geneeskundige dienst verrichte goed werk bij het vervoer en de onder-
brenging van zieken. Overigens kon weinig voor de burgers worden gedaan.
Gezorgd werd echter voor overbrenging van de meest kostbare kantoorinven-
taris van het gemeentehuis. Weer werd in het dorp Eist een hulp-secretarie
gevestigd, doch in November moest ook Eist evacueren. Na de terugkomst der
bewoners van Eist in Februari 1945 werd aldaar terstond weer een hulp-
secretarie gevestigd. De bezetting werd zo goed mogelijk geregeld door in
de omgeving gehuisveste ambtenaren. In de hulp-secretarie te Eist werd mede
de burgerlijke stand aangehouden en werden verschillende huwelijken
voltrokken.

Bevrijding; Na de bevrijding duurde het nog ruim drie weken voordat de
bewoners van Rhenen (stad) en Achterberg mochten terugkeren. De Canadezen
hielden de plaats bezet en zorgden voor de afzetting der wegen.
Einde Mei was echter de lang verbeide dag aangebroken en trok de bevolking
weer naar hunne huizen. Met de vernielingen viel het erg mee. Alleen in de
zuidstad was ernstige schade aangericht aan de huizen die in 1940 gespaard
waren gebleven. Het ergste was echter dat de prachtige Cuneratoren deerlijk
was gehavend juist op de laatste dag van de gevechtshandelingen.Een vlieg-
tuigbom had koepel en spits vernietigd en het achtkant ernstig beschadigd.
Het kerkdak was mede verbrijzeld en van het prachtige nieuw gerestaureerde
orgel in de Cunerakerk was maar weinig overgebleven. De kerkinventaris was
vrijwel geheel vernield. Slechts de prachtige kansel was behouden gebleven.
Overigens zag Rhenen er nog goed uit, althans als men rekening hield met de
beschietingen gedurende acht maanden. Grote branden waren niet ontstaan en
de schade was te overzien. Wet het glas was het natuurlijk treurig gesteld.
Het gelukte echter een grote partij glas uit een Duitse voorraad vrij te
krijgen waardoor in de ergste behoefte kon worden voorzien. De huizen
bleken echter vrijwel leeggeplunderd. Er was een groot tekort aan meubelen
waarin moeilijk was te voorzien.



Wederopbouw na de bevrijding; Na de bevrijding werd de niet voltooide
wederopbouw in het Z.U. gedeelte der stad weer ter hand genomen en
voltooid. Het herstel van de toren en kerk werd krachtig ter hand genomen,
met het gevolgd dat de kerk in 1950 weer in gebruik kon worden genomen. Het
achtkant van de toren werd hersteld.
De schade aangebracht in de evacuatie 1944-1945 is echter nog niet her-
steld. Het is de bedoeling deze wederopbouw dienstbaar te maken aan een
sanering van de benedenstad die ernstig in verval was geraakt. Een begin
werd reeds gemaakt. De Kruisstraat of het z.g. Rondeel met brandweercentra-
le mag gezien worden. Rijnstrast-Vismarkt en de vroegere Uisserstraat, nu
Zuidwal geheten, vragen nog de volle aandacht. Plannen hiervoor zijn in
voorbereiding.
Na de bevrijding was het noodzakelijk voor huisvesting van de bevolking een
groot aantal noodwoningen te bouwen. Deze nocduoningen worden nu
geleidelijk weer ontruimd. Met de volkshuisvesting werden goede vorderingen
gemaakt. Een geheel stratenplan tussen Vreewijk en lililhelminastraat kwam
tot stand.
Jaarlijks worden van gemeentewege zoveel mogelijk woningen gebouwd, zonder
daarbij het particuliere bouwen te ernstig te belemmeren, want ook hiervoor
bestond veel belangstelling.
Door de oorlog was een grote achterstand ontstaan bij het wegenonderhoud.
Deze achterstand is, hoewel ten koste van grote financiële offers vrijwel
ingehaald. Tijdens de bezetting kwam een ruilverkaveling tot stand van een
"deel van Achterberg en l/eenendaal. De hierin gelegde wegen werden aan de
gemeente overgedragen. Deze wegen zijn door de gemeente van een gesloten
wegdek voorzien. Een sportpark kwam tot stand, waarop twee voetbalvelden en
een korfbalveld zijn aangelegd. De pogingen om te komen tot een verenigings-
gebouw mochten tot heden nog niet slagen.

Industrievestiqinq; l/ooral na de benoeming van de tegenwoordige burgemees-
ter in 1947 werd de vestiging van industrie in deze gemeente zoveel moge-
lijk aangemoedigd. Na de bevrijding bleek dat bijna duizend arbeiders voor
hun werkzaamheden waren aangewezen op andere gemeenten. Deze toestand had
zo vele nadelen dat vestiging van levensvatbare industrieën als een groot
gemeentebelang is aan te merken. Van de sindsdien gevestigde fabrieken
noemen wij de volgende: Hardglasfabriek; N.V. Fabron, vervaardiging voorn,
van rubberproducten; Betonfabriek "de Hoop". Een rijwielfabriek, een
confactiefabriek, een lingerie-industrie, een pottenbakkerij, een koelhuis,
een fabriek voor rijwielonderdelen, de N.U. Chemie Fox, N.V. Tevema,
verenfabriek, een knopenfabriek, een kruidenverwerkende industrie, een
fabriek voor bewerking van goud en zilver en een fabriek voor vervaardiging
van deurkrukken e.d.



Dank zij deze industrievestiging is een verbetering ontstaan in de
arbeidsverhoudingen, doordat alleen in deze nieuwe bedrijven momenteel
reeds plm. 500 arbeiders werk vinden, welk aantal nog wel zal worden
uitgebreid als de productie in al deze bedrijven geheel op gang is. Tevens
is dit van veel belang voor de handeldrijvende middenstand.
Niettegenstaande dit blijft de algemene toestand zorgelijk. Oe verdiensten
in de landbouw zijn bevredigend.

Gemeente-financien; Hoe groot de niet gedekte tekorten van vorige dienst-
jaren zijn, is nog afhankelijk van de afwikkeling van de dienst 1947. Deze
bedragen echter zo omstreeks f 150.000,—. In 1948, 1949 en 1950 werd een
sluitende begroting verkregen door raming van een zo groot mogelijke
bijzondere uitkering. De verwachting bestaat dat daardoor over deze jaren
ook een sluitende rekening zal worden verkregen.
Voor 1951 bleek de situatie al moeilijker en was dekking van de uitgaven
slechts mogelijk door het ramen van een extra bijzondere uitkering uit het
gemeentefonds.
De schulden der gemeente met inbegrip van de kosten van woningbouw zijn
gestegen van f. 836.000,— in 1940 tot plm. f. 2.632.000,— in 1950.
De financiële afwikkeling van de uitgaven van de wederopbouw heeft echter
nog niet plaats gehad, zodat nog niet kan worden voorspeld hoeveel hiervan
uiteindelijk ten laste der gemeente blijft, waardoor laatstgenoemd bedrag
nog een aanzienlijke wijziging kan ondergaan.

Tijdens de wederopbouw van de binnenstad werden vele kluisgewelven van de
vernietgigde woningen blootgelegd.



De hiernavolgende toespraak werd op 27 Mei 1985, 2e Pinksterdag, tijdens de
traditionele herdenkingsbijeenkomst van 8 R.I., uitgesproken door de voor-
zitter van de 'Vereniging 8 R.I. 1940', f'lr. B.Coops.

TOESPRAAK HERDENKING GEVALLENEN
27 Wei 1985
MR. B.Coops

Geachte aanwezigen, beste vrienden,

Het is mij steeds weer een voorrecht om U op onze jaarlijkse dodenher-
denking te mogen begroeten. Uu aanwezigheid geeft ons ieder jaar opnieuw de
nodige inspiratie om gezamenlijk te cjedenken en te herdenken, dat hier op
de Grebbeberg in de meidagen van 1940 232 kameraden van het 8ste Regiment
Infanterie in een harde en ongelijke strijd het leven lieten.
Wij zijn dankbaar voor Uw deelneming aan deze plechtigheid en onze dank
gaat mede uit naar de nabestaanden van onze gevallen kameraden en naar de
militaire en civiele autoriteiten, hier aanwezig.
In het bijzonder vermeld ik hier de aanwezigheid van de Commissaris der

Koningin in de provincie Gelderland, de Provinciaal Militair Commandant van
genoemde provincie, de Burgemeester van Arnhem en diens collega van Rhenen
en de Commandant van het Regiment Infanterie Oranje Brigade Gelderland, die
hier aanwezig is met het vaandel en de vaandelwacht.

Geachte aanwezigen, beste vrienden,
Wat ik thans tot U ga zeggen, zou ik willen samenvatten onder de woorden?
GEDENKEN NU - GEDENKEN MORGEN.

Gedenken nu heeft ongetwijfeld betrekking op de 45 jaren die achter ons
liggen, waarvan 5 jaren duitse bezetting.
Het is onmogelijk in een kort bestek en op deze plaats te memoreren wat in
die jaren is geschied. De oorlogsdagen en speciaal de Pinksterdagen Mei
1940 brachten de verschrikkingen van een moderne oorlog over ons en de
gevolgen daarvan hebben wij aan den lijve ondervonden.
Terstond na de Meidagen van 1940 hebben wij ons aaneengesloten in een ver-
eniging van oud-strijders en hebben de nagedachtenis aan onze gevallen
kameraden levend gehouden; bovendien hebben wij hun nabestaanden zoveel als
mogelijk was met raad en daad bijgestaan.
Een hechte band is tussen ons ontstaan en is tot op heden in stand
gebleven.



Thans, 45 jaar na flei 1940 en 40 jaar na de bevrijding, is het goed een
ogenblik stil te staan bij alles uiat achter ons ligt. Veel is over deze
tijd gesproken en geschreven; vandaag richten wij onze aandacht op de 232
kameraden, die hier het leven lieten. Om hen te herdenken hebben wij eigen-
lijk geen officiële herdenkingsplechtigheden nodig, want zij zijn altijd
bij ons. Niettemin is het een goede zaak om eenmaal per jaar op de 2e
Pinksterdag, toen hier in 1940 de gevechten hun hoogtepunt bereikten,
bijeen te komen om hen te gedenken, die ons ontvielen en aan hen een
eregroet te brengen, voor wat zij voor ons land en ons volk hebben gedaan.
Waar deze herdenking is tevens een waarschuwing aan allen, die menen, dat
vrijheid een vanzelfsprekende zaak is en tot niets verplicht. Dat vrijheid
een waardevolle zaak is begrijp je pas goed als je een aantal jaren geleefd
hebt in onvrijheid en onder een regiem waarin geen plaats is voor gerechtig-
heid, menselijke gelijkwaardigheid en vrijheid van meningsuiting.

Zien wij vandaag terug naar hetgeen achter ons ligt, wij zien ook vooruit
naar hetgeen voor ons ligt en hiermede plaatsen wij de herdenking van
vandaag in een wijder perspectief.
Herdenken van hetgeen 45 jaar geleden is geschied zou in betekenis winnen
en goede vruchten kunnen afwerpen als wij ons blijven herinneren wat de
Meidagen van 1940 en de oorlogsjaren ons hebben gebracht.

Voor hen, die deze tijd bewust hebben meegemaakt, is de herinnering

daaraan niet vervaagd en zij zullen tot hun dood toe aan deze tijden
herinnerd blijven.
Een herdenking als deze zou actueel kunnen en moeten zijn, indien wij
tevens onze jonge medeburgers hierbij zouden kunnen betrekken. De
belangstelling van onze jonge medeburgers voor de herdenkingen op 4 en 5
fiei j.l. was aanzienlijk groter dan ooit tevoren en het mag ons allen tot
dankbaarheid stemmen, dat meerderen van hen hebben begrepen waar het
om gaat.
Langzamerhand hebben ook zij begrepen, dat de laatste wereldoorlog de
vernietiging inhield van alle menselijke waarden en erop gericht was om
definitief een einde te maken aan een democratisch bestel, waarin ook
plaats was voor andersdenkenden.
Vele van onze jonge medemensen missen echter het historisch geheugen om
een juist inzicht te hebben waarom het in de oorlogsjaren ging en waarom
het op vele plaatsen in deze wereld nog gaat. Toen, en ook nu nog, is er
geen sprake van menselijke gelijkwaardigheid en gelijkgerechtigheid van
vrijheid van meningsuiting in meerdere delen van onze wereld. Deze situatie
vormt een grote belemmering voor een blijvende vrede. Daarom is het nodig
om steeds weer herinnerd te worden aan hetgeen achter ons ligt, zodat wij
weten wat ons kan overkomen als wij niet steeds paraat blijven om op te
komen tegen alles en allen, die vrijheid en vrede bedreigen.



Een bekend Engels staatsman heeft enkele jaren geleden eens gezegd, dat
als je werkelijk streeft naar vrijheid en vrede, dan moet je een goed
geheugen hebben.
Uandaag is onze herdenking niet slechts een terugblik naar het verleden,
maar ook een vooruitzien naar de toekomst. Zolang uij voor de mannen en
vrouwen, die voor onze v/rijhsid hun leven gauen, een ruime plaats bieden in
ons historisch geheugen, dan kunnen uiij de toekomst met vertrouwen
tegemoetzien. Aan hen brengen uij vandaag onze eerbiedige dank, want mede
door hun offer herwonnen uij de vrijheid! En zij gaven ons de opdracht om
die vrijheid te gebruiken en te beleven in verantwoordelijkheid.
Het grootste eerbewijs, dat wij vandaag aan onze gevallen kameraden van
Mei 194Ü kunnen brengen, is deze opdracht uit te voeren.

Leden van het voorm. 8e Regiment Infanterie herdenken op Tweede Pinksterdag
1948, met hun familieleden de 232 gevallen kameraden. Op de voorgrond, in
uniform, oud-commandant U.F.Hennink, achter hem burg. Bosch van Rosenthal.
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Robertz
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bos brillen
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c. MOL B. v.

heeft 't
DOE-HET-ZELF

GROOT ASSORTIMENT
DESKUNDIG ADVIES

* SERVICE EN GARANTIE
* LAGE PRIJZEN

Achterbergsestraatweg 25 - Rhenen - Tel 08376-9005

RADIO DIEPVRIEZERS
TELEVISIE WASMACHINES
KOELKASTEN ELEKTR. HUISH. ARTIKELEN

Herenstraat 36 - Rhenen - Tel. 08376-4500

Als het gaat om sparen, lenen,
bewaren, verzekeren en al
uw financiële transacties, kortom

als het om geld gaat...
gelders-utrechtse
spaarbank
meer dan spaarbank alleen!
Fr. v. d. Paltshof 16 - 3911 LB Rhenen - Tel. 2424
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OPROER IN RHENEN: " DE PLOOIERIJEN".

We schrijven het begin van de 18e eeuw, om precies te zijn:
1702. In dat jaar overleed onze stadhouder Koninq Willem III.
Men zei van hem, dat hij Stadhouder in Engeland en Koning in
de Republiek was. Hoewel van een zwakke lichamelijke gesteld-
heid (astma) was hij geestelijk een krachtfiguur. Dat was al
gebleken toen hij in 1672 (tijdens het "Rampjaar") tot de
hoge functie geroepen werd, nadat het Stadhouderloze Tijdperk
(1650-1672) geëindigd was met de moord op Johan en Cornelis
de Wit.
Dit einde betekende tevens een belangrijke indamning van de
regentenregering. De regenten in de gewesten, maar vooral in
de steden hadden tot dien alle macht in handen. De functies
werden onder familieleden verdeeld (nepotisme), de colleges
vulden zichzelf aan (coöptatie) en het bestuur was en bleef
in handen van een aantal welgestelde families die geen in-
vloed van de "mindere man" toelieten (oligarchie). De mindere
man, die in staat zou zijn geweest om op het bestuur invloed
uit te oefenen, was te vinden in de oude gilden, maar die
waren monddood gemaakt.
En nu, na de dood van Willem III, overleden zonder mannelijke
opvolaer, staken de oude tegenstellingen opnieuw de kop op.
Er werden van prinsgezinde zijden wel pogingen gedaan om de
Friese Stadhouder tot Algemeen Stadhouder te benoemen, omdat
Willem III hem tot zijn universeel erfgenaam benoemd had,
maar de reqenten hielden dit tegen en zo kwam het 2e Stad-
houderloos Tijdperk, dat tot 1747 zou duren. De oude regenten,
gesteund door gilden en anderen, probeerden nu de macht op-
nieuw in handen te krijgen. Naast de oude regenten kwamen
ook jongeren in het geweer, die een mogelijkheid zagen om
het oude nepotisme te doen verdwiinen en die op grond van
vroegere privilegiën hun recht op zitting in het stadsbestuur
opeisten. De "oude regenten"-qroep kreeg de naam van "de oude
plooi", de jongerengroep heette "de nieuwe plooi". Beide
qroepen stonden fel tegenover elkaar. De meer aematiaden
werden "de fulpen (=fluwelen) plooi" genoemd. De beweaina
ontstond in Gelderland en sloea over naar Overijsel en Utrecht
In dat laatste gewest was het vooral Amersfoort waar de strijd
het hevigst woedde. Zo hevig, dat de "nieuwe plooi" op een
moment het heft in handen kreeg, de "oude plooi" afzette en de
poorten sloot. De leider was eerst een lid van de magistraat
Mr. Willem Teekman, later traden anderen op de voorgrond.



De nieuwe plooi eiste o.a. het recht van "electie" (verkie-
zing) voor de burgerij op, een recht dat onder Karel V had
geqolden. Hierbij dient opgemerkt, dat deze rechten (privile-
giën) waren vastgelegd in stukken, die in de archieven berust-
ten, doch die door de "oude plooi" angstvallicr geheim en bui-
ten de publiciteit gehouden werden.
De Staten van Utrecht probeerden door bemiddeling de zaak te
sussen, maar slaagden daar niet in. Toen nu de burgerij naar
de wapens qreep, was de opstand compleet. De leiders van het
verzet in Amersfoort, van Houten en Saab, waren niet tot on-
derhandelen bereid en er restte de Staten van Utrecht niets
anders dan het sturen van troepen. Een regiment Waalse dragon-
ders onder bevel van overste Waleff kwam voor gesloten poorten
en het duurde vier dagen, voordat in de stad het verzet werd
opgegeven en de soldaten binnen konden trekken. De beide
aanvoerders van de "nieuwe plooi" van Houten en Saab werden
gearresteerd en in Utrecht gevangen gezet. Ook Mr. Teekman
werd gevangen genomen. De beide eersten werden op 3 oktober
te Amersfoort onthoofd. Teekman werd uit Utrecht verbannen,
nadat hem op het schavot het zwaard boven het hoofd was ge-
zwaaid. Tot zover de gebeurtenissen in Amersfoort.

De troebelen in Amersfoort zijn hier wat uitvoeriger be-
schreven, omdat ze hun afspiegeling in Rhenen hadden. Ook
hier was grote onrust, vooral omdat de Staten van Utrecht
bericht zonden dat de oude toestand tussen 1651-1672 weer
zou gelden, vooral wat betrof het vergeven van ambten en
bezetten van bestuurlijke posten. Men protesteerde fel,
waarbij de oud-burgemeester Cupius wees op de oud-bisschop-
pelijke privilegiën, waarbij de functies dienden te roule-
ren, dus geen coöptatie. Het oud-archief van Ebenen bevat
een tweetal mappen (nrs. 47 en 48) waarin de toestand en de
handelingen uit die dagen beschreven worden.
Op 24 april waren er moeilijkheden, zodat het stadsbestuur
het besluit afkondigde dat "een ijgelijke soo jongens als
ouderen te verbieden alle insmijtinge van glazen, soo van
de kercke als van andere particuliere huysen" of die nu
"ledigh staen of bewoond worden". Het bleef echter onrustig.
Wel dient gezegd, dat in Rhenen het bezwaar tegen de "oude
plooi" minder op de voorgrond trad dan in Amersfoort. In de
Grebbestad waren de sociale toestanden slecht. Werkeloosheid
en grote armoede heersten. Men eiste inspraak bij de benoe-
ming van de Magistraat, vooral om inzicht te krijgen in het
beheer van de Stadsfinanciën, waar corruptie en onregelmatig-
heden vermoed werden. Eén van de grieven was dat de Magistraat



stukken veen in Achterberg, die evenals de meentgronden van-
ouds gemeenschappelijk bezit van de burgerij waren, aan par-
ticulieren afstond. Door middel van rekwesten probeerde de
"nieuwe plooi" gehoor te krijgen, doch ze ving bot bij de
zittende regenten. Eén van de rekwesten is door 8 personen
ondertekend: Jan van Kausteren, hoedenmaker, Johannes Baars,
wieldraaier, Willem Steenvoort, grutter, Frans van Helden,
pachter en bakker, Joost de Bruyn, schipper, Joost de Vrundt,
bakker, Christoffel Richold, timmerman en Huybert Willemsz.
van Griethuyzen, schipper. Het waren bijna allen mensen van
middelbare leeftijd, die uit hoofde van hun beroep met veel
anderen in aanraking kwamen, en wij mogen dus aannemen dat
hun actie de instemming van het merendeel van de bevolking
had. Ook zin drongen aan op opening van de oude archieven
hetgeen door de Burgemeester (o.a. de Vael) werd tegenge-
houden. Inzage in de stadsrekeningen van 1594-1599 (berustend
in het archief) zou volgens hen duidelijkheid verschaffen en
"sullende daer uyt ogenschijnlijk kunnen worden gesien hoe-
dane privilegiën - vrijdommen en inkomsten - den borgers der
voors.stede van olts zijn toestendigh geweest".

De onrust bleef, en in tegenstelling met Amersfoort bleef in
Rhenen de burgerij eisen, dat de bovenbedoelde stukken "op
tafel" zouden komen. Maar nu grepen de Staten van Utrecht in:
de actie van de "nieuwe plooi" werd niet getolereerd. Men
stelde dat de formulering van het stadsbestuur die tijdens

het Eerste Stadhouderloze Tijdperk van 1651-1672 had gegolden,
de enige mogelijkheid was, en dat was juist waardoor de onrust
was ontstaan. Het was de oud-burgemeester Cupius die in de
Statenvergadering betoogde dat de mening van de "nieuwe plooi"
inzake het begeven van "ambten en benificiën", voortkwam uit
oude beschoppelijke privilegiën. Maar zoals hierboven reeds
gezegd, in Rhenen was behalve deze bestuurlijke tegenstelling,
vooral het sociale aspect niet weg te cijferen: er heerste
grote armoede en werkeloosheid. Merkwaardig is dat in het oud-
archief deze verdere kwestie geheel ontbreekt, en wel van 1703
tot 1706, zodat uit andere bronnen (de magistraatsvergaderingei
de zgn. "Politica") de gang van zaken moet worden opgediept.
Zo zijn b.v. ook enige oorspronkelijke "requesten" niet te
vinden (hetgeen toentertijd al reeds het geval was). Ze waren
domweg "verdonkeremaand".
Om toch een poging te wagen de rust te herstellen, stelde het
stadsbestuur een commissie van onderzoek in, bestaande uit viei
"oude Plooiers", twee "nieuwe Plooiers" (Cupius en stadssecre-
taris Corn. Klerck) en verder oud-burgemeester Fred. Klerck,



die als "gematigd" bekend stond. Als toehoorder was er een
Statenvertegenwoordiger (heette ook Klerck). Het rapport dat
deze commissie uitbracht is en blijft evenwel onvindbaar.
Bekend is dat er drie rapporten op tafel kwamen: een meerder-
heidsrapport ("oude Plooiers"), een minderheidsrapport (Cupius
en Corn. Klerck) en nog een stuk. De rapporten werden meege-
nomen door de "sindicus" (d.i. de vertegenwoordiger van de
Staten) maar daarna verdwijnen de rapporten.
Op 21 juli komt in Rhenen een menigte voor het Stadhuis en in
de hal bijeen, om te vernemen wat de "heren" besluiten. Daar
wordt medegedeeld dat het meerderheidsrapport van de "oude
Plooiers" is aanvaard, d.w.z. om de oude toestanden te hand-
haven.
De hierboven genoemde ondertekenaars van een request worden
tenslotte binnencreroepen, alleen Joost de Bruyn (schipper) is
afwezia, in zijn plaats gaat zijn broer Jurriaan Baars mee.
Hen wordt medegedeeld (door de "sindicus") dat over enige pun-
ten nog wel te praten valt, maar daar nemen Cupius en secre-
taris Klerck geen genoegen mee. Kennelijk wordt daarna de ver-
gadering ontbonden, want de acht "burgers" gaan naar beneden,
menende (bij monde van Frans van Helden) dat ze de zaak ge-
wonnen hadden. Bij het vertrek van de "heren magistraten" (om
te gaan eten) wordt hen "beneden" gevraagd, wat er precies is
besloten, maar men krijgt een ontwijkend antwoord. Tegenwoor-
dig zou men zeggen: "geen commentaar".

En dat nu schiet de verzamelde menigte in het verkeerde keel-
gat en er ontstaat "een heftige beweging". Men probeert de
Magistraat te bewegen door te vergaderen. Er wordt geduwd en
gestompt en de "nieuw Plooier" Joost Boonsayer roept:"Borgers,
laat ze niet afgaan, of laat ze uw wil eerst doen!"
De beschrijving van dit tumult ontlenen wij aan:"Burgers in
verzet tegen regenten-heerschappij" door het echtpaar Wertheim-
Gijse Weenink. Ze schrijven verder: De menigte probeert de
"heren" tegen te houden (waarbij vooral wat "wijven" zich niet
onbetuigd laten). De schipper Gisbert Vonck stompt twee sche-
penen tegen het lijf, zeggende: "Gij moet er niet uyt", en
ook de "sindicus" wordt gemolesteerd, waarbij een vrouw die
hem wou helpen een blauwe arm opliep. De schepen Van Beeck
werd hardhandig door de "wijven van Jan RLchold en Dirk van
Breuch" weer het stadhuis in gedwongen.
Tenslotte kregen de heren de geleoenheid om te gaan eten,
maar hen werd duidelijk te verstaan gegeven dat ze 's mid-
dags maar hadden door te gaan met vergaderen. Burgemeester



Wijckersloot kreeg van Lijspop, "huisvrou van Joannes
Bennetos, snijder, en dochter van de omroeper en hondeslager"
te horen: "Maackt dat ge te naraiddagh weder boven komt, of
de duivel sal u halen", 's Middags heeft zich op de "Heereka-
mer" (dus op de publieke tribune) een grote menigte verza-
meld, die de Magistraat dwingt een uur eerder met vergaderen
te beginnen.
Onder grote druk van de aanwezigen komt de Magistraat op het
's morgens genomen besluit terug en men gaat nu akkoord met
het voorstel van secretaris Klerck ("nieuwe Plooi") dat o.a.
inhoudt dat jaarlijks "omstreeks Petri" twee burgerafgevaar-
digden de stadsrekening mede zullen nazien, waarbij speciaal
oog zal worden gehouden op het "Veen". Uit papieren, die
boven water waren gekomen, bleek nl. dat er inderdaad oude
rechten waren, o.a. "het reght van eygendom en administratie
van de Veengemeente Achterberg", waaruit tevens naar yprea
komt "dat de voors-Veengemeente gelegen Achterbergh 't ge-
heele lichaam van de burgerije alhier is, toecomende breder
als bij de resolutie den 28 Januarii 1642, bij de Heren van
de magistraat dezen aengaende genomen". De "nieuwe Plooi"
had dus gelijk en gaat zelfs zover het verlangen te kennen
te geven "dat se dan mede vrije jacht sullen versoecken en
op dien dagh (l augustus) in 't geweer sullen komen; dat ook
al verscheyde van die luyden haar gewees geprobeert en schcon-
gemaeckt hebben in deze dagen". Deze uitspraak schiet de
Magistraat in het verkeerde keelgat, ze zijn bang voor Amers-
foortse toestanden en besluit, onder dwang van de "oude Plooi"
in te grijpen.
Het is reeds op l augustus dat de hoofdofficier en Schout
van Khenen, Smissaert, een memorie bij de Magistraat indient,
waarin hij de "insolenten", de geweldadigheden, breed uit-
meet en daarbij zich aan grote overdrijving te buiten gaat.
Betrekkelijk onbelangrijke opmerkingen en gezegden worden
breed uitgemeten, b.v. "Dat omtrent vijf weken geleden de
Borgermr. Wijckersloot, de Kruisstraat opgaande, Joost de
Schipper met sijn vrou op de stoepen van sijn huys sittende
met het wijff van Johannes Baars; dat hij Borgermr. in het
voorbijgaan met het afnemen van zijn hoet haar Ed. beleef-
delijck gegroet heeft, zeggende 't wijff van Baars, dat de
Borgermr. het hoorde: "Dat sijn nu heeren, de borgers sijn
nu maar slaven". Dat hetselve wijff van eerste aen tot nu
toe extraordinaris omtrent dit werck heeft gewilt en 't
volck op allerley manieren heeft opgestoockt ..(enz.). Ook
anderen hadden "insolentiën" begaan, o.a. Steenvoort ("de
menist") door de sindicus te bedreigen. Uit het relaas van



de hoofdofficier blijkt dat er een aanklacht loopt tegen
de magistraatsleden Cupius, Com. Klerck en Boonsayer.
Cupius werd vooral verweten er op aan gedrongen te hebben
de regerende Magistraat af te zetten, zegcrende "dat motter
nu mede deur, al soude het achter uytte heil gehaalt wor-
den". Secretaris Klerck zou gezegd hebben: "Ik sal van
Dolder de hals qaen breecken, het zijn dieven van de privi-
leaiëen van de borgers!"
Bij het onderzoek naar de gebeurtenissen zijn ook de burge-
meester de Vael en oud-burqemeester Frederik Klerck (in die
tijd waren er blijkbaar velen met de naam "Klerck") crehcord,
waarbij door hen de nadruk gelegd werd op de tumultueuze ma-
nier waarop zij behandeld waren. De Staten van Utrecht namen
de zaak ernstig op en meenden dat er paal en perk gesteld
dienden te worden en geven de zaak in handen van de Procureur-
Generaal, die een volledig proces tegen de acht "gecommitteerde
personen uyt de borgerije soo als zij sigh gualificeerden" aan-
hangig maakte.
Deze vervolging geschiedde op grond van de delicten "lesea
rtajestatis", ketterije en rebellionis, zaken die volgens de
ordonantie van de stad Rhenen van 1546 ter berechting stonden
van het Hof te Utrecht. Dat was dus heel wat, belediging van
de overheid, een soort hoogverraad, en daarop stond de dood-
straf. Maar., de Magistraat van Rhenen verzette zich en be-
riep zich op het recht dat in Rhenen gold. Pas na uitgebreide
legitimatie kreeg de Utrechtse afvaardiging het recht om be-
paalde stukken in te zien. De komst van twee compagniën dra-
gonders werd op dezelfde manier tegengehouden. Op 14 augus-
tus bereikt Utrecht het bericht dat er moeilijkheden zijn
met de arrestatie van de beschuldigden en dan komen de dra-
gonders toch. De ondervinding die met deze troepen onder be-
vel van Overste Waleff in Amersfoort door de burgers is op-
gedaan, brengt opnieuw heftig protest. Erg gediciplineerd
waren ze niet en zowel de officieren als de soldaten wordt
verboden b.v. op jacht te gaan, "'t sij met roer, honden
ofte ander sints", want volgens de burgerij .."koocken en
braden die luyden veel meer als de andere ruyters en solda-
ten van de stadt".
Verscheidene Nieuwe Plooiers krijgen het benauwd en verzoeken
om "remissie, kwijtschelding en amnestie", onder hen de bur-
gers Jan van Kausteren, Frans van Helden, Johannes Baars,
Joost de Bruyn, Christoffel Richold en Jurriaen Baars. De
beslissing komt bij de Procureur-Generaal te liggen. Het
Hof van Utrecht wenst genade voor Eecht te laten gelden en



overweegt een algemene amnestie, zowel in Amersfoort als
voor Rhenen, doch wel met uitzonderingen. Voor Rhenen waren
dat Willem Steenfort, Burgemeester Cupius en Schepen Boon-
sayer, secretaris Klerck en nog een aantal personen. Het
Hof van Utrecht wacht met de afkondiging van de amnestie
tot er een "exempel" is gesteld: in Amersfoort zijn Saab en
Van Houten het slachtoffer. Verscheidene Rhenenaren hadden
het zekere voor het onzekere verkozen en waren reeds ge-
vlucht, meestal naar Gelderland. Zo is het bekend dat een
aantal dat "fugatief" (vluchtend) was, ondergedoken zat in
het gehucht "De Spees" aan de overkant van de Rijn tussen
Resteren en Opheusden. De Spees was een aarden fort aan de
overzijde, tegenover de Grebbelinie (het heeft als "Spees-
linie" in de laatste oorlog nog dienst gedaan) en was blijk-
baar ver genoeg van het Utrechtse Rhenen. Opvallend is dat
hieruit blijkt hoe zelfstandig feitelijk de leden van de
Zeven Verenigde Nederlanden waren: Gelderland was hier een
soort buitenland. Kortom, de processen kwamen, maar de af-
kondiging van de amnestie volgde snel: Steenfort, Cupius en
Boonsayer worden in hun functies geschorst, maar blijven wel
lid van de Magistraat. De secretaris Cornelis Klerck echter
werd nauwkeuriger aan de tand gevoeld. Hem werd verweten,
dat hij inzage had gegeven in de privilegiën zoals die in
het archief aanwezig waren. De Oude Plooi probeerde zich
dus te beschermen tegen de eisen van de burgerij. Klerck
ondervond veel steun van getuigen a decharge en hij en
Cupius werden tenslotte van rechtsvervolging ontslagen en
konden hun plaats in de Magistraat weer innemen. Boonsayer
werd niet direct opnieuw weer toegelaten, de reden hiervoor
blijkt niet uit de stukken. In 1712 is hij echter weer sche-
pen van Rhenen.
Zo liep in Rhenen het gehele oproer toch nog goed af. Men
nam wel maatregelen om in de toekomst toestanden, als bij de
deur van het stadhuis hadden plaatsgevonden, te voorkomen,
maar verder kondigde de Magistraat een plakkaat af, waarbij
alles wat onder dwang van "eenige quaataardige en seditreuse
menschen" was geschied werd ingetrokken, met als dreigement
dat dit niet nog eens mocht voorkomen.
De "plooierijen" in Rhenen waren voorlopig van de baan. Vfe
zeggen voorlopig, want in feite was de gehele onrust een
voorloper van wat later in de eeuw de Patriottentijd genoemd
zou worden. Dit alles was niet alleen een Nederlands ver-
schijnsel, doch beroerde geheel Europa en mondde tenslotte
uit in de Franse Revolutie.

J. Combrink
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VAN NAMEN GESPROKEN !

Bij het doorlezen van de oude geschriften en archieven stuit
men herhaaldelijk or> dezelfde namen. Namen die vaak vele
generaties in dezelfde plaats blijven voorkomen. In Rhenen
zijn dat bijv. " van Renen "(zonder h), van Dolderen (of van
Dolre), Budding (met en zonder h) en zo ziin er vele.
Zo trof mij ook de naam : Kier(c)k, en de Kier(c)k, die in
het artikel over het Rhenense Oproer in 1703 herhaaldelijk op-
duikt en wel bij verschillende personen.
Honderd jaar later blijkt deze naam in Rhenen nog te bestaan.
Hoynck van Papendrecht vermeldt in het Maandblad van het Ge-
nealogisch-Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche Leeuw in
1917", dat in 1798 de openbare verkoping van de wapenborden
uit de Kerk te Rhenen diende plaats te vinden. Hij ontleende
deze mededeling aan een in zijn bezit zijnd dagboek, bijge-
houden door den oud-burgemeester Klerck van 1794 tot 1805.
Deze oud-burgemeester Mr. Dirk Klerck is in 1777 schepen en
later burgemeester van Rhenen. Over het verwijderen van fami-
liewapens uit het kerkgebouw en daarop gevolgde publieke ver-
kooping schrijft de samensteller van het dagboek als volgt:
"27 september 1798. Vandaag zijn de wapenborden alhier ver-
kogt in de kerk, nadat men alvorens gepubliceert hadde, dat
een ijgelijk zijn wapens kon affhalen binnen zes weken, mits
voor elk bord betalende drie guldens ten behoeve van de kerk.
Gelukkig dat ik die van de familje Klerck, welke negen stuks
waren, bij de eerste bekendmaking om de wapenborden uit de
kerk te halen, hebbe te huys gehaalt, als wanneer de drie
gulden daar nog niet opstonden(!). Zijn also van 60 of 70
stuks, die er in de kerk waren, 34 onafgehaalde wapens ver-
koqt", en dan volgen de namen van de 34 gegadigden. Hieronder
treffen we de borden aan van de qeslachten Smissaert, van
Gelder, Bockhorst, Broekhuizen, Wijngaarden, van Rhenen, van
Brienen, Vonck van Lienden, Brederode en anderen.

We hopen op het bovenstaande nog eens terug te komen.

J. Combrink
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OUDE WEGEN NAAR HET VEER BIJ RHENEN

In eerdere artikelen over het oude ueerhuis bij Rhenen is uitgebreid inge-
gaan op de plaats van veer en veerhuizen bij Rhenen (Ref. 1,2).
Dp 24 Januari 1985 werd een verticale luchtfoto gemaakt van de opgraving
van het oude veerhuis in de uiterwaarde westelijk van de huidige veeruieg
bij Rhenen (zie Fig 1).
Deze opname is daarom zo interessant omdat deze net na een strenge vorst en
sneeuuperiode is genomen, waardoor relief in het landschap nog geaccen-
tueerd wordt door achtergebleven sneeuw.
Tevens zat de vorst nog in de grond, waardoor lichtere plekken in het wei-
land zichtbaar zijn, hetgeen kan duiden op een harde ondergrond ter
plaatse.

Deze harde ondergrond zou mogelijk verband kunnen houden met restanten van
vroegere wegen naar het oude veer welke zich mogelijk nog onder de klei van
de voormalige Koningstuin (boomgaard) zouden kunnen bevinden.
Nagegaan uerd of de wegen, zoals aangegeven op oude kaarten, overeenstemmen
met de lichte plekken en relief zoals zichtbaar op de luchtfoto.
Hiertoe werden fotocopieen van deze oude kaarten door middel van vergroten
en verkleinen tot een en dezelfde schaal gebracht. Vervolgens werden
transparante kopieën gemaakt die met elkaar werden vergeleken door ze over
elkaar te leggen.
Het resultaat was verrassend; niet alleen blijken sommige lichte plekken op
de luchtfoto inderdaad overeen te komen met de ligging van wegen zoals
aangegeven op de 15e en 17e eeuwse kaarten, maar ook blijken deze oude
kaarten vrij goed te kloppen met latere 19e en 20e eeuwse kaarten en
recente luchtfoto's (zie Fig. 2,3,4,5 en B).

In Juni j.l. werden restanten van een veldkeien weggetje vlak bij de put
van het oude veerhuis gevonden. De plaats hiervan korrespondeert met een
wea naar het veerhuis zoals aangegeven op een kaart van ca. 1740 (zie Fig.
5).'
Vervolgens werden proefboringen uitgevoerd op enkele plaatsen waar de oude
wegen zouden moeten hebben gelegen; het resultaat was positief. De bewuste
wegen, of althans gedeeltes hiervan blijken nog op ca. een halve tot een
meter onder de klei te liggen.
Plogelijk in verband hiermee werd op een kaart van 1835 (Fig. 7) de plaats
waar zich eens de rechthoekige Koningstuin bevond aangeduid als de
"steenenheul".
Overigens laat deze kaart ook zien dat het veerhuis zich toen aan de
i'larskant van de Rijn bevond; dit moet daar dus in de periode tussen 1772 en
1835 zijn gekomen. Zoals reeds vermeld in een vorig artikel, woonde de
toenmalige veerman Wilhelm Bovenschen ook onder Lienden.



Figuren 2 en 3.
Kaarten van Jacob van Deventer,anno 1558.



Inmiddels is gestart met het verder blootleggen van weggedeeltes die zich
binnen het afgeperkte opgrauingsterrein beuinden. Hierbij is op ca. een
halue meter diepte onder het maaiueld een weg gevonden, die uerhard is met
ueldkeien en stukken baksteen; ca. dertig centimeter hieronder werd een
laag gevonden, uerhard rnet uitsluitend ueldkeien, hetgeen duidt op een nog
oudere weg.
Een weg door het weiland komend uit de richting van het Paardeveld is niet
zo lang geleden nog in gebruik geweest, getuige foto's van begin deze eeuu.

Van de oude kaarten vallen die van Jacob van Deventer uit ca. 1556 (zie
Fiq. 2 en 3) op door hun nauwkeurigheid. Hieruit blijkt dat de Rijn in die
tijd vlak bij het ueerhuis stroomde. Deze oude loop van de Rijn is nog goed
zichtbaar op luchtfoto's uit 1939, 1945 sn 1950 (Ref. 3).
In korte tijd heeft de loop van de Rijn zich toen naar het zuiden ver-
plaatst, vermoedelijk door aanleg van pieren en kribben aan de noordoever.
Volgens de kaarten van Jacob van Deventer (1558) en i'iarcelis van Dort
(1603) moet de verplaatsing gedurende een halve eeuw al zo'n 80 meter
hebben uitgemaakt (!).
('ïet een dergelijk snelle verplaatsing van de Rijn, moet niet worden
uitgesloten dat een veerhuis, dat volgens Van Iterson al in het midden van
de 14e esuw bestond (Ref. 4), zelfs op een andere plaats heeft gelegen, en-
dan waarschijnlijk meer naar het noorden.

Een aardig bijkomend aspekt is, dat er op de kaarten uit 1558 sen huis
onder de stad Rhenen vlak bij de Rijn is ingetekend. Door vergelijking van
enkele keerten blijkt dat dit gebouw net ten oosten van de huidge ueerweg,
ter hoogte van de zuidoostpunt van de voormalige Koningstuin, moet hebben
gelegen. Mogelijk betreft het hier een oud tolhuis (of veerhuis?).
Tot nu toe is aangenomen dat het Tolhuis te Rhenen zich binnen de
stadsmuren heeft bevonden. Hoewel de Rijn vroeger dicht bij de stad
stroomde, lijkt het, gezien het feit dat voor tolheffing de lading vaak
gewogen moest worden, het hebben van een tolhuis binnen de stad wat
onpraktisch.

Mochten ds plannen van de Gemeente Rhenen, orn ten oosten van de huidige
veerweg een jachthaven en rond de plaats van het oude veerhuis een surf-
annex visvijver aan te leggen, doorgang vinden, dan zou men moeten
overwegen of het niet mogelijk is hierbij de contouren van de vroegere
Koningstuin zoveel mogelijk te behouden.
Voorts dienen de wegen en mogelijk de oude aanlegpier en insteekhaven, zo
die tevoorschijn komen, in ieder geval zo goed mogelijk in kaart te worden
gebracht, bijv. door luchtfoto's. Bij het graafwerk dient dan ook de nodine
voorzichtigheid in acht te worden genomen daar zich ook noa oude scheeps-
urakken onder de klei kunnen bevinden.



Meer duidelijkheid omtrent de ligging van wegen en veerhaven kan hopelijk
binnenkort worden verkregen, daar de Gemeente Rhenen toestemming heeft
gegeven tot het graven van enkele proefsleuven in het weiland ten zuiden
van het oude veerhuis. idanneer uit deze sleuven belangrijke aanwijzingen
worden verkregen, zal met de Gemeente onderhandeld worden om opnieuw een
stuk grond te mogen opgraven. - .
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Figuur 5. Figuur 6.

Het is wellicht hier een geschikte plaats, de welwillende medewerking te
vermelden van de Fa. Van Schoonhoven te Vesnenoaal, bij de opgravingswerk-
zaamheden. Voor het leegzuigen en -houden van de waterput kon een klokpo:np
met benzine-aggregaat worden geleend. Bij de latere opgravingen werd enkele
malen belangeloos op Zaterdagen een dieplepel (graafmachine) ter beschik-
king gesteld en ook bij de hierboven genoemde plannen, de oude insteekhaven
te traceren mag onze Vereniging weer van de machines van Van Schoonhoven
gebruik maken.
Onze hartelijke dank, Job en les!

-i.P.Deys
Voorzitter Hist. 'v/Rra.





LEVENSTEKENS UIT HET OUDE VEERHUIS VAN RHENEN

Hierbij afgebeeld ziet U de tekeningen, die Peters Rijks maakte van enkele
voorwerpjes, afkomstig van het oude veerhuis te Rhenen en gewonden tijdens
de opgravingen. Het zijn er enkele van de vele! Door het regelmatig graven
van de amateur-archeologen op de Zaterdagen, zijn deze tekens uit vervlogen
tijden aan het licht gekomen. Uat hebben ze te vertellen?... Ze delen veel
mede over de moeite, plezier en pijn, die de mensen in deze uiterwaard
ondervonden.
Allereerst woonde de veerman niet alleen bij z'n werk. Er waren z'n vrouw,
z'n gezin, een veestapel, de paarden, de gasten in z'n herberg en de gast-
paarden in zijn stal. Dat alles moest perfekt funktioneren, d.ui.z. dat de
boten met averij terstond ter plekke hersteld werden, lüe vonden, vooral aan
de Rijzijde de typische ijzeren klemmen, die gebruikt uierden om de boten te
repareren.
De kinderen lieten hun sporen na in de vorm van gebakken knikkers en zelfs
een miniatuur brandewijnbakje ter grootte van een rijksdaalder. De vrouwen
verloren er hun naaispelden, scharen en vingerhoeden. Schaars zijn de
naalden tot nog toe. Er komen gespen voor, benen kammen, knopen van koper,
soms van zilver, in diverse uitvoeringen, van simpel tot een aardig
kunstwerkje. Ze geven inzicht in de levensstandaard van deze mensen.
Het is bekend dat de bisschoppen het recht bezaten van een gratis overtocht
met de veerboot. Ik stel me zo voor, dat wanneer de bisschop met zijn
gevolg de herberg aan deed, de beste huisraad en spijs op tafel kwam, en
dat moet niet mis zijn geweest, te rekenen naar de prachtige veelkleurige
majolicaborden, en "ringeloor" pannekoek schalen, die in fragmenten terug
te vinden zijn. Deze rijkdom verbaast ons. Naast simpele glazen zijn er de
schamele resten van 17e eeuws luxe glaswerk.
Dit was over de moeiten en plezier.
Dan over de pijn!
De momenten, waarop het veerhuis door de vijand bestookt werd, zullen verre
van aangenaam qeweest zijn. Hoewel niet elke kogel raak zal zijn geweest,
(en we vinden heel wat loden kogels) waren de vernielingen aan de gebouwen
grondig. In 1572 door de Fransen verwoest, werd het veerhuis in 1675 weer
opgebouwd en uitgebreid. De oude fundering werd op enkele punten
uitgebroken om de stoere kelder aan te brengen. Deze werd door ons
gevonden, tot boven toe gevuld met puin.
Ik vergeet bijna te vertellen dat er ontstellend veel gerookt moet zijn, of
was er een handel in pijpen, toenemend in aantal uit de 16e, 17e en 18e
eeuw?
Misschien was er een noodzaak oni de zenuwen de baas te blijven in de tijden
van nood en ... geldontwaardina! Van dit laatste getuigt een koperen munt,
waarop een z.g. "klop" is aangebracht. De munt "Groningen 1592" kreeg een
ingeslagen schildje met adelaar er op als "klop".
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Het veerhuis is in 1772 afgebroken. Een mantel van aarde en gras heeft
veel getuigen van het verleden voortreffelijk behoed... tot dat de
bulldozer verscheen.

Lot Delfin
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DE VLAG VAN ACHTERBERG

Het is buitengewoon plezierig te ontdekken, dat er bewoners
zijn, die zich los van allerlei officiële instanties verdie-
pen in de identiteit van hun woonplaats.
Mevrouw Engelage van de Middelbuurtseweg te Veenendaal deed
dit en stuitte daarbij op de vraag of Achterberg een eigen
wapen zou hebben gehad. Daar Achterberg als woongebied een
deel vormt van de Gemeente Rhenen, was dat wapen dus gelijk
aan dat van de stad. Echter... Achterberg behoorde nog tot
een ander bestuurlijk lichaam, nl. het Waterschap Rhenensche
Neude en Achterbergse Hooilanden. Hoewel ook daarvan het wa-
pen gelijk is aan dat van Rhenen, is dit Waterschap toch op
een eigen wijze naar buiten getreden, nl. met een vlag.
Het uiterlijk van deze vlag roept een discussie op, en wel
of er het wapen van Rhenen, of dat van Veenendaal, of geheel
iets anders opstaat. De "geleerden" waren het hier niet over
eens.
Een feit is dat het "wapen" van de Rhenensche Neude en Ach-
terbergse Hooilanden identiek is met dat van Rhenen: de drie
kastelen met de sleutel. Van der Aa schrijft in zijn Aard-
rijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1847) over dit ge-
bied: "Rhenensche-Nueden-en-Achterburgs-Hcoiland, polder in
het Overkwartier der Utrecht, arr. Amersfoort, kant. en gem.
Rhenen, palende W. en N. aan de gem. Rhenen, O. en Z. aan de
gem. Wageningen" en verder "...en wordt door drie heulen,
liggende in den Slaperdijk bij den zoogenaamden Roode-Haan,
en van daar langs verschillende waterleidingen, van het over-
tollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit enen
Dijkgraaf, vijf Heemraden en eenen secretaris, kameraar en
Penningmeester" (einde citaat). Het gebied kennen wij als de
"Gelderse Vallei" en heeft van oudsher een boeiende geschie-
denis. Waterschapsbesturen zijn vaak veel ouder dan gemeen-
telijke indelingen en hebben steeds een belangrijk eigen ge-
zicht behouden. Eigen archieven (in Utrecht bij het Rijks-
archief, in Rhenen en in Veenendaal, alwaar de Dijksteel,
het bestuur, gevestigd was en is) zijn voor onze "polder"
belangrijk.
Naspeuringen leverden het volgende op:
Het Waterschap "de Grebbe" is op l januari 1949 ontstaan uit
de samenvoeging van het waterschap Rhenense Nude en Achter-
bergse Hooilanden en een groot deel van het waterschap
Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen. Dit water-
ig -hap wordt oostelijk begrensd door het riviertje Grebbe of



Grift, ten noorden door de Slaperdijk bij de Roode Haan te
Veenendaal en ten westen door de waterscheiding op de heuvel-
rug tot aan de Grebbesluis. Dit waterschap kreeg op 5 juni
1953 van de Hoge Raad van Adel het recht een wapen te voeren.
Het ontwerpen van dit wapen werd opgedragen aan de heer
van de Drift te 's-Gravenhage. Omdat het Waterschap "de
Grebbe" is ontstaan uit een samenvoeging van opgeheven water-
schappen werd voorgesteld het nieuwe wapen gegevens te laten
bevatten van deze waterschappen. Er deed zich echter een
moeilijkheid voor: Het Dijkschap en het bestuur van het Water-
schap Wageningen-Ede had ook belangstelling oirdat een deel
van het nieuwe waterschap ook gebied van het genoemde water-
schap omvatte.
Men kwam tot een overeenkomst: men zou bij de samenstelling
motieven van bovengenoemde gemeenten mede verwerken. De Heer
v.d. Drift ontwierp een aantal schetsen en legde die aan de
besturen voor, waaruit een keuze werd gedaan. Daarna werd
aan Hare Majesteit de Koningin verzocht dit ontwerp te be-
krachtigen. Deze bekrachtiging volgde op 16 mei 1953, nadat
eerst nog enige wijzigingen waren aangebracht. De beschrij-
ving luidt:
a. in zilver een drietcrenige burcht, elke toren verlicht,

gesloten en voorzien van een rond dak met omgewende wim-
'pel, de middelste stok ter halverwege beladen met een
liggende sleutel, de baard naar boven gewend: alles van
keel;

b. in azuur een op een golvende gouden schildvoet zeilende
éênmaster, voorzien van een wimpel, tuig en want, alles
van goud.

Beide delen zijn gelijk en gescheiden door een horizontale
streep. Het bovendeel van het wapen komt ongeveer overeen
met het wapen van eerstgenoemd opgeheven waterschap en het
benedendeel met dat van genoemd Veenraadschap. Dit werd dus
het "wapen". De "vlag" bestond uit 4 delen, nl. het gemeente-
wapen van Wageningen en het wapen van Ede boven de streep.
Van het laatste gaat hierbij een afbeelding.

Onze oud-burgemeester Jhr. Mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van
Rosenthal hielp mij nog verder. Hij schreef o.a.: "In 1949
ben ik benoemd als heemraad van het Waterschap de Nude en
Achterbergse Hooilanden. Van dit waterschap was voorzitter
de vroegere wethouder Van Voorthuizen". Hoezeer deze water-
schapsbesturen zich "zelfstandig" voelden, blijkt uit het
antwoord dat de schrijver van de Heer van Voorthuizen ont-
ving, toen hij hem vroeg, of de begroting en rekening van
het waterschap niet naar Gedep. Staten gezonden dienden te



worden. Deze zei: " dat het waterschap veel ouder was dan
G. S. en de stukken alleen maar ter "kennisneming" werden
gezonden. Schrijver deelt verder mee, dat het Waterschap,
dat later werd opgeheven, vertegnwoordigd was in de zgn
exonorerende landen, die de Grebbedijk beheerden. Onder
(| exonorerende landen" verstaat men bij de Waterstaat
landen die het recht hebben op bepaalde plaatsen (hier
dus de Grebbesluis) hun water te lozen
De oude waterschappen (Nude en Veenraadschap) werden samen-
gevoegd en toen ontstond het Waterschap "De Grebbe".

h . . f*1 ZSer terechte ̂ 9̂ naar "een vlag van
Achterberg" heel wat overhoop kan halen, dat o.i. toch

^ hiSt°riSCh aan de vergetelheid te

J. Gombrink



U I T D E R E G I O

Ditmaal allereerst de wel fraaie nummers van "Flehite", het
officiële orgaan van onze Amersfoortse zustervereniging.
Het februarinummer is gewijd aan de herdenking van 100 jaar
Gemeentelijke Reinigingsdienst door W.A. van de Wetering.
Een beschrijving van de toestanden die voor 1884 heersten
door het primitieve vervoer van vuilnis en privaatvuil naar
de drie openbare mesthopen, stelt duidelijk de grote ver-
beteringen in het licht, die er na dat jaar optraden. Voor-
al de uitbreiding van het garnizoen in 1890 heeft veel er
toe bijgedragen, dat een betere organisatie werd opgezet.
Het aprilnummer is naast een uitgebreid herdenkingsnummer
met artikelen van W. Driebergen over de 5e mei '45 en met
herinneringen aan de bevrijding van J.C. graaf van Rand-
wijck, ook gevuld met een beschrijving van de belangrijke
opgravingen bij Oud-Leusden door onze provinciale archeo-
loog W.J. van Tent. Daarbij geeft G. van Haaff een recon-
structie van de 12e eeuwse boerderij die opgegraven werd,
en C. v.d. Braber geeft een goed gedocumenteerd overzicht
van het architectuuronderzcek dat in Amersfoort gehouden is.
Tenslotte geeft Monique Krauwer, de stadsarcheologe van de
gemeente, een hoogst interessant overzicht van een jaar
stadskernonderzoek. Een bijzonder goed gedocumenteerd en
geïllustreerd nummer.

Het Utrechts Monumentenfonds zond ons het jaarverslag over
1984. Hieruit blijkt, dat ook dit fonds, dat zich bezig
houdt met de catalogisering en documentering van de monumen-
ten in de stad Utrecht, voor de komende tijd donkere finan-
ciële wolken ziet aankomen, terwijl er toch zoveel geld no-
dig is voor dit noodzakelijke, historische werkI
Oud-Utrecht kwam weer met een fraai jaarboek over 1984 uit.
Artikelen over "Wijk bij Duurstede in de periode van de her-
vorming" door J.W. van Brakel; "Utrecht in bange dagen (1629)
van de hand van P.F.M. Mens; een levensbeschrijving van Ger.
Ploos van Amstel (1617-1695) door zijn naamgenoot J.J.A.
Ploos van Amstel; een beschrijving van het gezinshistorisch
perspectief van de familie v.d. Meulen(1600-1800) door
G. Coumans, en tenslotte het tweejaarlijkse "Verdwenen stads-
en dorpsgezichten" door J.A.C. Mathijsen en W. Uittenbogaard.
De gebruikelijke kroniek van de laatste schrijver besluit de
zeer belangrijke inhoud.



Tabula Batavorum (febr. 1985) beweegt zich op historisch ge-
bied ten zuiden van ons gebied, dus binnen de streek van de
grote rivieren. J.R. Mulder zet de beschrijving voort van de
wordings- en de bewoningsgeschiedenis van het oostelijk ri-
vierengebied (3), de auteurs Dr. Keetie en E. Sluyterman be-
schrijven de aspecten van werkgelegenheid en vakorganisatie
van de sigarenmakers in het Gelders rivierengebied (1850-
1940), terwijl J.J. Jager en J.R. Mulder een unieke vondst
uit de Vlaardingercultuur in de Betuwe beschrijven.
D. Spruit verdiepte zich in de historie van de verdwenen
hofstede Den Ham onder Opheusden.
In het oktobernummer van Tabula zet D. de Boer zijn verhan-
deling voort over "Economische structuurveranderingen in
het rivierengebied (2). J.J. Jager behandelt "De loop van de
Waal in de Romeinse tijd" in een zeer lezenswaardig artikel,
terwijl de heren Harbers en Mulder in een slotartikel hun
beschouwing over de wordings- en bewoningsgeschiedenis van
het oostelijk rivierengebied afsluiten.
José Spies en Kobus van Ingen onderzochten de geschiedenis
van het adellijke huis 's-Grevenhoef, dat onder Lienden ge-
legen heeft en waarvan in de oude boerderij "De Poort" nog
delen zijn terug te vinden. Het kasteel dat op een woerd
gelegen was, moet in de jaren tussen 1716 en 1736 zijn af-
gebroken.
Tabula Batavorum is het periodiek van een zevental samen-
werkende archeologische en oudheidkundige verenigingen in
het Rivierengebied.

J. Combrink

BESTUURSMEDEDELINGEN

Noteert u de volgende lezingen reeds in uw agenda:

Woensdag 15 januari 1986, Dr. Heijdinga over "De Veluwe in
de Middeleeuwen.

Woensdag 12 februari 1986, Monique Krauwer over "Walburchten"

De penningmeester verzoekt die leden, die hun contributie
over 1985 (ƒ 25,- per persoon/echtpaar) nog niet hebben be-
taald, dit thans te doen door overmaking op nr. 41.98.73.708
AMROBank te Rhenen, of op postgirorekening 848700 van deze
bank, onder vermelding " t.g.v. rek. 419873708". Hopelijk
kunnen wij 1986 met een schone lei beginnen.



STOMERIJ DE JONG
voor

VLEKKELOOS GOED

Rhenen: Molenstraat 28. Tel. 2208

Voor 11 uur gebracht, 5 uur klaar.

RESTAURANT-CAFÉ

„De Koning "
van Denemarken" >
* Gerenommeerde keuken
* Recepties, bruiloften, partijen
* Diners a ia carte
•* Pannekoeken
+ Redelijke prijzen
* Ruime parkeergelegenheid
* s Maandags gesloten Eig.: A. van Soest

Utrechtsestraat 2 - Rhenen - Tel. 08376-2085

De snelste kleurenfoto's van
Rhenen

VANDAAG BRENGEN - MORGEN AL KLAAR!

EN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

Alleen bij

Peter v. d. PijS
Molenstraat 35-37 - Tel. 08376-2586

MARTELENDE ONZEKERHEID WAT
BETREFT SIMT NICOLAAS?

Steun uvv vereniging en geef
een stichtelijk cadeau:

AFGIETSEL ST. CUNERA
met wurgdoek

te koop bij het Streekmuseum
aluminium antiek gepatineerd

Boekhandel C. WAIBOER
Herenstraat 7 - Rhenen - Tel. 2478

Boeken - Tijdschriften -
Kantoorbenodigdheden enz.

Achter Berg en Rijn, H. P. Deys

Rhenen van Vestingstad
tot Grebbestad. J. Combrink

Rhenen en omstreken. G. C. Haakman

Verf-, behang- en
handenarbeidspeciaalzaak

De Rhoter
Voor een NIEUWE en
GEBRUIKTE WAGEN

INRUILEN-FINANCIEREN

Fred. v. d. Paltshof 2 - Rhenen
Telefoon 08376-2000

BOR'S VERSWINKEL

Uw adres voor
prima groenten en fruit

Specialiteit in fruitmanden

Tel. 2571
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