
de molen zowel met de motor als op de wind tot 1924 ge-
malen heeft. Dankzij de Rijksdienst van Monumentenzorg te
Zeist, ben ik ook in het bezit gekomen van copieën van
ansichtkaarten waarop de molen in vol bedrijf te zien is.

H.S.

VREEMDE SOLDATEN IN RHENEN

Dat Kienen, na de ommuring, een vestingstad is geworden,
mag algemeen als bekend worden geacht. Echter, dat sluit
niet in dat er ook steeds garnizoen was gelegerd. Het
waren reeds de bisschoppen, die van tijd tot tijd uit hun
eigen legertjes manschappen afstonden voor de bezetting
van Rhenen. VanuitiUtrecht werden dan een of meer "compa-
gnieën" naar de stad gezonden, meestal onder bevel van een
Utrechtse legeroverste. Dit geschiedde b.v. in 1499 toen
de Kleefsen het Bisdom en de stad Ehenen bedreigden. Deze
troepen bestonden uit huurlegertjes, die meestal samenge-
steld waren uit manschappen van verschillende nationali-
teiten. Het waren vooral Duitsers en later Zwitsers, die
zich bij deze groepen aansloten, de bevelhebbers waren
dan dikwijls figuren uit de lagere adel, die zich op deze
wijze een broodwinning verschaften.
Met de discipline en levenswijze van deze soldaten was
het meestal niet erg best gesteld en de burgers van de
steden, maar vooral de bewoners van het platteland zagen
deze troepen liever gaan dan komen. De Fhenense bevolking
heeft de narigheid van deze militaire bezetting ruim-
schoots ondervonden. Het oud-archief bevat over deze mi-
litaire zaken vanaf 1585 wel enige gegevens. Zo zijn er
nog aanwezig de monsterrollen van Hollandse, Franse,
Duitse en Engelse compagnieën, betreffende zowel ruiters
als voetvolk, die te Kienen in garnizoenen hebben gelegen.
Deze monsterrollen beslaan net tijdvak van 1621 tot 1701.
Als we deze tijd toetsen aan de Nederlandse geschiedenis,
dan loopt deze van Prins Maurits (tot 1625) tot aan Stad-
houder-Koning Willem III (gestorven 1702). In deze tijd
valt de gehele militaire activiteit van Frederik-Hendrik
(1625-1647), die in navolging van zijn halfbroer Prins
Maurits, de onder zijn bevel staande troepen behoorlijk



onder discipline had, hetgeen de rust in de vestingsteden
bevorderde. De troepen toch waren niet in kazernes, naar
werden ingekwartierd bij de burgers (en de boeren). Deze
ontvingen voor de opvang van de soldaten "serviciegelden"
die het stadsbestuur dan weer op de landelijke overheid
kon verhalen. Ook doortrekkende troepen dienden ingekwar-
tierd te worden. Bij het beleg van 's-Hertogenbosch in
1629 werden door het gehele land uit de garnizoenen troe-
pen "gelicht" en zal ook Rhenen zijn deel hebben geleverd
en van inkwartiering te lijden hebben gehad, getuige de
"Staten van Inkwartiering", die ook die tijd beslaan. Er
werden in dat tijdvak ook wel troepen door de stad zelf
aangeworven, terwijl het vertrek en de terugkomst van ver-
lof gangers nauwkeurig werd bijgehouden.
Na de tijd van Frederik Hendrik waren in Rhenen kennelijk
vaste troepen ingekwartierd, getuige de "Staten van in-
kwartiering" die van 1623-1793 lopen. Bekend is dat om-
streeks 1670 er een compagnie onder bevel van de graaf
van Schellaert in garnizoen lag. Een zekere luitenant
Pieter van Berck n.l. vraagt in die tijd verlof om voor
3 maanden in het buitenland op reis te mogen gaan, het-
geen hem door de Staten van Utrecht (en dus niet door het
stadsbestuur) werd toegestaan met de opdracht hiervan af-
schrift te zenden aan de Staten Generaal. De troepen waren
dus soldaten van de Republiek en niet van de stad. Wel was
er een stadsbevelhebber, in 1635 was dat een majoor van
Rhee, die een vaste ambtswoning binnen de vesting had,
doch die evenzeer aangesteld was door de Staten van Utrecht
met toestemming van de Staten Generaal. We zaten toen in
het 1ste Stadhouderloze tijdperk, en er was toen dus geen
Oranje opperbevelhebber. Dit verandert na 1672 als Stad-
houder Willem III het bevel van de Staatse troepen op zich
neemt.
In dat jaar wordt Rhenen door de Fransen bezet, die echter
in 1674 de wijk weer moeten nemen, waarna uit de stukken
blijkt dat er Spaanse soldaten in de stad gelegen hebben.
Maar ook een Schotse brigade was in 1977 ingekwartierd met
alle ongemakken voor de bewoners. De stad was niet groot.
In 1772 telde men binnen de muren 207 huizen, waarin een
900 mensen woonden. Als we nu weten dat bij de allerarmsten
geen inkwartiering werd gegeven, dan zullen de contingenten
troepen niet zeer groot geweest zijn. De officieren kregen
meestal een plaats bij een stadsnotabele, de onderofficieren



werden bij de gewone burgers ondergebracht/ terwijl de man-
schappen in schuren en stallen een plaats kregen. Zo'n mili-
taire invasie bracht ook "leven in de brouwerij", waarvan
vooral de herbergen profiteerden. Men gebruikte de stad ook
om geïnterneerde officieren onder te brengen, zoals na 1704
met Fransen- geschiedde. Kennelijk waren deze na de terug-
tocht in dat jaar krijgsgevangen gemaakt en tot aan de Vrede
in "verzekerde bewaring" gesteld. Na 1709 waren ze weer ver-
trokken.
Na de Franse Revolutie poogde men voor de komst van Pichegru
het land verdedigbaar te maken en probeerde men de bevolking
te bewapenen en wel op vrijwillige basis, getuige de inte-
kenlijst voor dit doel uit 1794. Gedurende de Franse Tijd
zal Ehenen garnizoen gehad hebben en na de aftocht van de
Fransen in 1815 ging men opnieuw vaststellen, wat, wie en
hoeveel aan manschappen en paarden in de steden konden
worden gelegerd. Dit gebeurde op bevel van de Souvereine
Vorst, de latere Koning Willem I. De stad telde toen ruim
2000 bewoners die in 420 huizen woonden en was dus in zo'n
200 jaar nogal gegroeid, al moeten we niet vergeten, dat
hierbij ook huizen buiten de muren waren, waaronder kleinere
en grotere boerderijen, die tevens als militaire kwartieren:
konden dienst doen.
In de verdere 19e en 20e eeuw was Khenen als garnizoens- en
inkwartieringsstad niet meer zo in tel. In de 20ste eeuw
waren het de Duitsers, die er na de capitulatie van mei 1940
wel dóór, maar niet introkken. Later volgden de geallieerden
(o.a. met voedseltransporten voor het westen).Al met al, in
Rhenen kan men met Vondel zeggen: "Soldaten brengen ons heel
zelden veel gelux. Wij zien ze noo van voor, en allerliefst
van achter (Poorter in: Gijsbrecht van Aemstel). /

J. Gombrink


	1984 OUD RHENEN
	1984-1
	1984-2
	1984-3



