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Verloren gewaande tekeningen weer terug in Rhenen

In mijn boek "Achter Berg en Rijn" komen onder n° 35, 36 en 37
reproducties voor van schilderijen van de drie stadspoorten, die
Rhenen eens heeft gehad. Het zijn schilderijen door de in Rhenen
geboren apotheker-tandarts Elias Stark in 1895 vervaardigd, zij
hangen thans in het Oude Raadhuis. In de begeleidende tekst heb
ik toen het vermoeden uitgesproken, dat deze schilderijen nage-
schilderd zouden kunnen zijn naar een drietal aquarellen, die
door B.Ramspek in een artikel in "Eigen Haard" van 24 Juli 1909

werden genoemd. De

f r Van de poorten bezit de oudheidkamer drie waterverf. in latere jaren beken-
3leekeningen in bruikleen, in 1833 naar de natuur ge- de Doesburgse notaris
maakt, «ooals op iedere teekening dat jaartal, met den naam Bertram Ramspek, was
•Tan den teekenaar, is vermeld, en waarop sij in den toe- in het begin van deze
etand, waarin ce in dat jaar verkeerden, volgens ouden eeuw zeer geïnteres—
?«w dagen «ser goed rijn weergegeven. seerd in de historie

van Rhenen. Hij heeft
Fragment van een artikel van B.Ratnspek er j_n de -jaren rond

Eigen Haard 24 Juli 1909 1911 _ 1913 honderden

foto's van straatgezichten, gebouwen en personen gemaakt, hij ver-
zamelde prentbriefkaarten, programma's van festiviteiten, boekjes,
gidsjes etc. etc. Zijn autoportret siert de omslag van het hier-
boven genoemde boek.
Het is overigens merkwaardig, dat Ramspek in zijn artikel geen
melding maakte van de schilderijen van Stark, te meer, wanneer
wij in aanmerking nemen dat beiden aan elkaar geparenteerd waren
en nauwe banden met Rhenen hadden. De bejaarde Wassenaarse schil-
der-etser Hendrik Roodenburg, die Stark nog persoonlijk gekend
heeft, bevestigde mij onlangs mijn hypothese betreffende het ver-
band tussen de .aquarellen en de schilderijen.

De "drie waterverfteekeningen in bruikleen", die al lang niet meer
in de Oudheidkamer (thans het Streekmuseum) aanwezig waren, moeten
op de een of andere manier door Ramspek zijn verworven want ze
hebben tientallen jaren in het trapportaal van zijn notariswoning,
het voormalig kantongerecht te Doesburg, gehangen.

Enkele maanden geleden zijn deze tekeningen weer in de stad van
herkomst teruggekeerd toen deze, na het overlijden van de weduwe
Ramspek, dit voorjaar, per testament aan de Historische Vereniging
te Rhenen werden geschonken. Bij deze schenking behoorde tevens
een vrij groot fragment van een mooi besneden eikenhouten kerk-
bank, afkomstig van het interieur van de Cunerakerk, dat bij de



brand van 1897 voor een groot deel verloren is gegaan.

Dé drie waterverftekeningen van de Rhenense stadspoorten blijken
in 1833 vervaardigd te zijn door G. Baars. Het zijn amateuristisch
uitgevoerde werken, gereproduceerd in deze uitgave. De volgende
gegevens zijn van belang:

Ba ,54 ( ABR 37-1 ) Gezicht; op de Bergpoort , buitenzijde , 1833- ,
aquarel en , pen 0.1. door G. Baars^ ; > :

gesign. l.o-. i.d. t. G. Baars 1833 -••-:-:;^.
. ,,.. .... , tek. 24*5 x 34,, 5 cm . ,.,-. •••,,••<•..- .- • '• ,
•'-;,, ; lijst 47,8; x 55,8 cm

Ba 55 (ABR 35-a) Gezicht op de Westpoort, buitenzijde, 1833
'• met Cuneratoren en -kerk en stadsmuur

aquarel en pen O. ïv door G. Baars
gesign. l.ö.i.d.t. G. Baars 1833
boven op de poort zijn 2 leeuwtj.es
tek. 24,5 x 34,5 cm
lijst 47,8 x 56,1 cm

Ba 56 (ABR 36-1) Gezicht op de. Rijnpoort, buitertzij.de, 1833
met restant stadsmuur en rechts een muurtoren
aquarel en pen 0.1. door G. Baars
gesign. l.ö.i.d.t. G. Baars
tek. 24,5 x 35 cm
lijst 47,8 x 56 cm

De inventarisnummers Ba zijn die van het Streekmuseum, waar de
aquarellen weer zijn ondergebracht, de ABR-nummers zijn de
(aanvullende) nummers uit het boek "Achter Berg en Rijn".

De 'ttQücürsllsr. i?Mn vermoedelijk na"~ r"° npj-uiir< ,r">tekpnd en de
maker: ervan is, gv'ilc:: -••r-ij. - ; . ,, ..... _ . .._-. ' O^v
in onze tijd zijn er vele jaren amateur-schilders met de naam
Baars in Rhenen werkzaam geweest. Bovendien zijn er geen andere
afbeeldingen van de stadspoorten in het begin van de 19e eeuw
.bekend zodat het aannemelijk lijkt dat het hier om natuurge-
trouwe, zij het, primitief weergegeven afbeeldingen gaat.
Technisch gezien staan de schilderijen van Stark op een hoger
peil maar uit historisch oogpunt zijn de tekeningen veel be-
langrijker: zij geven de toestand weer, 7 jaren voordat de

, poorten in 1840 werden geslecht en het lijkt mij zeer waar-
schijnlijk, dat Baars ze met deze voorkennis heeft getekend.

Bij het zoeken in het Oud Archief te Rhenen naar een G. Baars,
anno 1833, leverde een oerste globaal onderzoek mij de volgende



gegevens. Ten eerste waren er toen nog lang niet zo veel telgen
van het geslacht Baars ale tegenwoordig. Er was slechts één
mannelijke Baars, met de voorletter G, die in aanmerking zou
kunnen komen om als de maker te worden aangemerkt.
In het Register der Ingezetenen op 1-1-1840 staan vermeld onder
Heerenstraat n 107 Paulus Stensheijmer, 63 jaar, geb. te
's Gravenhage, van beroep huisschilder en gehuwd met Sophia Fre-
derica Baars, 55 jaar en geb. te Rhenen. Bij hen staat inge-
schreven de 34 jarige, ongehuwde Gijsbert Baars, huisschilder,
geb. te Rhenen in 1805. Was hij een voorechtelijk kind van Fre-
derica of een inwonende neef?
In 1849 blijkt Stensheijmer reeds te zijn overleden, zijn weduwe
woont er nog met de dan 44 jarige (ongehuwde) Gijsbert. Merk-
waardigerwijs is het beroep van de 65 jarige weduwe huisschilder
en glazenmaakster, Gijsbert is dan huisschilder en glazenmakers-
knecht.
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk, dat deze man de G.Baars moet
zijn, die op 27- of 28 jarige leeftijd de drie stadspoorten
zou hebben getekend.
De plaats, waar het vroegere pand A 107 aan de Heerenstraat
heeft gestaan, moeten we zoeken ongeveer tegenover Waiboer. Wel
moeten we daarbij bedenken, dat géén van de panden aan de hui-
dige Herenstraat ouder is dan 43 jaar. De oude Heerenstraat was
ca 9 meter breed, de huidige breedte bedraagt ca 21 meter. Als
gevolg van de op de beschietingen in Mei 1940 volgende stads-
brand is daarna vrijwel de gehele binnenstad opnieuw opgebouwd
en we kunnen nu dus moeilijk mensen uit de vorige eeuw en nog
veel later trouwens, in de huidige panden plaatsen.

In een later te volgen artikel zal wat nader worden ingegaan op
de stadspoorten van Rhenen, die in 1840 en 1841 door barrières
werden vervangen en ca 1871 geheel werden geamoveerd.

H.P.Deys
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