
De Rhenense onderaardse gangen.
*

Indien men met niet-Rhenenaren een gesprek over onze
stad heeft, vallen vaak de woorden 'onderaardse gangen'.
Kennelijk heeft dit fenomeen een dusdanige aantrekking
op buitenstaanders, dat men er alles over weten wil.
De eerste vraag is altijd: 'Zijn ze er nog?'. De vol-
gende: 'Kunnen we ze zien?'.Bij gedeeltelijke bevesti-
ging van de eerste en ontkenning van de tweede, komt
de vraag naar nadere uitleg.
Dit alles kwam weer boven toen deze zomer de Toren-
straat ter vernieuwing van de riolering open lag,
waarbij de restanten van de gangen aan het werkvolk
bij hun graafwerk de nodige moeilijkheden gaven. Men
stuitte nl. aan beide zijden van de trottoirs op de
nog gedeeltelijk aanwezige gewelven. Deze lopen van
het midden van de straat, onderbroken door de riole-
ringsgleuf, naar de bouwmuren van én de woonhuizen én
de bankgebouwen. De gewelven en de muren, maar deels
ook nog de vloeren, zijn aanwezig. Jammer is dat de
werkzaamheden niet toelieten om een en ander geheel te
ontgraven, op te meten, inkaart te brengen en te foto-
graferen.
De gang van het oude 'Bouwhuys' naar 't Agnietenkloos-
ter ligt ca. 10 meter van de hoek van de Pred. van de
Paltshof, die naar de kerk schuin tegenover het nog
aanwezige traptorentje tegen de kerk bij het hoofdpor-
taal. In de kerk is de toegang tot de genoemde gang
met een deur afgesloten.
Er zijn nog wel meer onderdoorgangen in Rhenen geweest.
Toen voor de bouw van 'De Westpoort' de oude onderbouw
hiervan, de Utrechtse Poort, vrij kwam, was injdeze
onderbouw tegen de muur een in visgraatmotief gemetsel-
de toegang te zien, die dienst gedaan moet hebben als
Verbinding tussen de westelijke, 'natte' grach% en de
?;djrogé"' gracht, nu Kon. Elisabethplantsoen. He* voor-r
feomen van deze onderdoorgangen in Rhenen is te «er- ,
ïtlaren uit het feit, dat het niveauverschil vaA^de bo-
&èra: en de gesteldheid van de grond reeds in de^fctddel-
èéuwen' de mogelijkheid en de noodzaak opriepen?om
'uit het gezicht' zich te kunnen verplaatsen, zowel
door de nonnen als door de verdedigers van de stad.



We willen het nog wel eens herhalen: De haast waarmee
in 1940 en 1945 de stad weer opgebouwd moest worden,
heeft heel wat belangrijk Middeleeuws materiaal vernie-
tigd waarmee heden een historisch interessant en at-
tractief aspect gediend geweest zou zijn.

J. Combrink
. . ' • • . * •

Achter Berg en Rijn<
Onder de titel 'Achter Berg en Rijn' zal in de komende
nummers een serie artikelen verschijnen, waarin enkele
onderwerpen uit het gelijknamige boek nader belicht
zullen worden. Dit eerste artikel is gewijd aan Jan de
Beijer, een tekenaar die in het midden van de 18e eeuw
tussen de 1500 en 2000 tekeningen gemaakt heeft van
Nederlandse, Kleefse en Belgische gezichten.
Jan de Beijer werd in 1?03 geboren in Aarau (.Zwitser--
land), waar zijn vader wellicht wervingsofficier voor
het hollandse leger is geweest. Jan de Beijer bracht
zijn jeugd echter in Emmerich door. Vermoedelijk heeft
hij in Amsterdam tekenlessen gehad van Cornelis Pronk,
met wie hij ook later veel eontact heeft onderhouden.
Zowel Pronk als de Beijer zijn bekende en vruchtbare
topografische tekenaars geweest, d.w.z. tekenaars van
landschappen, maar vooral ook van steden en dorpen,
kerken en kastelen, landhuizen en buitenplaatsen. De
eerste tekeningen, die van De Beijer bekend zijn, da-
teren uit 1732, tekeningen gemaakt rond Emmerich en in
het Kleefse land. Langzamerhand verlegt hij zijn ter-
rein meer naar het w sten en begeeft hij zich op het
gebied dat wij tegenwoordig Nederland noemen.
H. Romers (1969) heeft een studie van De Beijer en
zijn werk gemaakt en een oeuvrecatalogus samengesteld,
een catalogus waarin al het hem toen bekende werk van
de kunstenaar is gerangschikt en beschreven. Aan de
hand van notities en dateringen van zijn tekeningen
heeft Romers een reiswijzer kunnen samenstellen waar-
uit wij kunnen zien dat De Beijer vele tientallen ste-
den, dorpen en gehuchten heeft bezocht en getekend in
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid Holland,
Noord Brabant en Limburg. In België heeft hij zo'n 24
tekeningen gemaakt en in Duitsland rond de 160.
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