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De Kruiponder

H.Dekker en H.P. Deijs

De oppervlakte van de gemeente Rhenen is in het verleden flink ingekrompen. De
Marspolder en Veenendaal gingen al vele jaren geleden voor Rhenen verloren en
ook andere, kleinere stukken werden aan buurgemeenten toegevoegd. Een strook
Rhenens grondgebied ten oosten van de Grift, "Het Overeind", kwam bij een
provinciale grenscorrectie op l januari 1960 aan Ede en Wageningen. Op één van
de percelen van het Overeind stond al een paar eeuwen geleden een huisje, "De
Kruijp Onder" genaamd. De oudste weergave op een kaart is, voor zover ons
bekend, op de Polderatlas van de polder, vallende onder de Dijkstoel van
Wageningen en Bennekom (1752-1753), door Frederik en Martinus Beijerinck.
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Fragment van de Polderatlas van de Dijkstoel van Wageningen en Bennekom, 1753. (Uit: H.P.Deys, De

Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten. Utrecht 1988)

Ontginning

De veengronden van de Gelderse Vallei waren vóór de ontginning, die in 1549 met
het weer bevaarbaar maken van de Bisschop Davidsgrift door Gilles van
Schoonebeke een aanvang nam, ongeschikt voor bewoning. De laaggelegen gebie-
den waren moerassig en stonden 's winters meestal onder water. De afvoer werd
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pas in de vorige eeuw afdoende geregeld. Ten oosten van de Grift liep voorheen
het riviertje de Kromme Eem, tevens de grens tussen het Sticht en Gelderland.
Bisschop David was zo verstandig geweest de Grift op eigen (d.w.z. Utrechts)
grondgebied te laten graven om de Geldersen geen nieuw argument te geven om
weer naar de wapens te grijpen. Er was toendertijd al conflictstof genoeg tussen de
gewesten. Door het graven van de Bisschop Davidsgrift, ten westen van de zeer
kronkelige Kromme Eem, kwam een strook grond van zo'n 5 tot soms haast 300
meter breed geïsoleerd tussen de beide waterlopen in te liggen, maar steeds op
Utrechts grondgebied. Bijgevolg werd aan de oostelijke zijde van elk perceel een
stuk afgesneden. Deze stukken werden de "overeinden" genoemd en de gehele
strook land tussen de Grift en de Kromme Eem heette daarna "Het Overeind". Dit
betekende voor de Achterbergse boeren een heel eind omrijden als ze met de hooi-
wagen op de overeinden wilden komen. Ze moesten dan via de Grebbesluis de
Grift oversteken. De boeren, die hun huizen op de hoger gelegen zandgronden
hadden, konden er 's winters bij voldoende vorst riet snijden.'s Zomers werd hooi
binnengehaald afkomstig van een slechte kwaliteit blauwgras.
De Kromme Eem verloor als waterafvoer geleidelijk aan betekenis. Vóór de oorlog
was van het riviertje al niet veel meer over dan een deels verzande waterloop. Aan

Freule Lciman Trip en twee kinderen worden tegen betaling van een paar centen overgezet, april 1929.

(Beeldcoll. A. Rietveld. Wageningen)
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de oostkant was een sloot gegraven waarvan de grond gebruikt werd om een
kleine dijk op te werpen die de Gelderse polders bij hoogwater moest beschermen.
De aldus ontstane Eemwal was aan de voet ongeveer 5 meter en bovenop niet
meer dan 2,5 meter breed. De hoogte was minder dan één meter. Daar waar het
Nieuwe Kanaal in de Grift uitmondt stond als enig huis in de wijde omgeving De
Kruiponder, ten westen van de Eemwal en dus nog op Rhenens grondgebied. Het
wat hoger gelegen terrein was slechts via paden vanuit Wageningen langs het
kanaal of vanuit Achterberg te bereiken. In het laatste geval liep men De Dijk uit,
over de Holle Weg en een stukje Maatsteeg naar een pad dat dwars door het Zure
Veld en een hoger gelegen weiland, het Bolle Veld, naar de Grift liep. Daar aange-
komen kon men slechts met een boot naar de overkant, waar De Kruiponder lag.

Naam en ouderdom

Waar komt de naam "Kruiponder" vandaan? De woordenboeken geven hierop
geen antwoord. Jac. Gazenbeek, de bekende schrijver over met name de Veluwe,
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Schematisch kaartje van De Kruiponder en omgeving. De situatie van 1920 is hierop aangegeven.
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geeft een bijzondere uitleg aan de naam. Bij het Mosselse zand ligt een heuvelrug
van stuifzandkoppen met de naam Kruiponder. Aan de voet van de heuvel heeft de
wind het fijne zand tussen de wortels van de bomen weggeblazen. De overlevering
vertelt dat zieken daar van hun pijn verlost konden worden De patiënt kroop
door de holte van een oude woudreus of stak het pijnlijke lichaamsdeel er
doorheen: dan bleef de kwelgeest aan de andere kant van de opening achter en kon
de zieke verlicht naar huis gaan Een typisch Veluwse sage die niet op onze
Kruiponder van toepassing lijkt te zijn. Hoewel er hebben in het gebied
honderden jaren geleden grote bomen gestaan. De Achterbergers die bouwland bij
de Grift hebben kunnen erover meepraten. Hele vrachten boomstammen zijn uit de
(veen)grond vandaan gekomen; hout dat "zo zwart als roet en zo hard als een
spijker was".
De vroege historie en tevens een sterke aanwijzing voor de herkomst van de naam
van "onze" Kruiponder zijn te achterhalen uit de verantwoordingen voor het
Huis- en Haardstedegeld in de 18de eeuw van de stad Rhenen. Steeds bedraagt het
haardstedegeld 2 gulden 10 stuivers, dus 2'/2 gulden. De bouw van het huisje moet
in 1729 hebben plaats gevonden. Het wordt voor het eerst vermeld in 1730, waar-

*Av///J/f off. A Ï/M

Aquarel van het huisje De Kruiponder met muren opgetrokken uit baksteen en met een rieten dak,

1806. (Uit: H.P Deys. De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten. Utrecht 1988)
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veiling
RHENEN

De notarissen J, TAN HASSELT te Amsterdam,
P. W. M A RIS te Veenendaal en J. G. VAN RHIJN
te Bheneu zullen op Donderdag 5 April 1951 bjj
inzet en op Donderdag 12 April 1951 bij toeslag,
telkens des middags 12 uur in het hotel „Het Wapen
van Hardenbroek" te Rhenen voor de erven van
Dr A. Hekster

publiek verkopen:
De in 1942 nieuw gelioawde hofstede „DE KRDIPONDEB" met bijgebouwen,
bouw- en weiland onder Rhonon aan de Maatsteeg 2 op de grom van Wageningen,
kad. bekend gemeente Uhencn sectie E mts, 18 en 19 en gemeente Wageningen
sectie K nes. 137, 138 en 139, samen groet 9.35.90 Hectaren.

Verpacht aan O. Boonzaaijer tot l NoTCmher 1953 voor f 750.- per jaar.

Grondlasten f 88.37. Waterschapslaston f 60.83 en straatlasten f 10.34.

Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags van
2 tot 4 uur en na afspraak met de pachter.

Aanvaarding bjj de betaling.

Betaaldag 10 MEI 1951.

Veiling van De Kruiponder in 1951. (Beeldcoll. M. Brink. Veenendaal)
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bij voor twee jaar (1729 en 1730) wordt betaald.
1729 was men aangevangen met het graven van het Nieuwe Kanaal naar
Wageningen. Zou De Kruiponder letterlijk een onderkomen, een schuilplaats
geweest zijn voor de arbeiders? Gezien de afgelegen plek zal er behoefte bestaan
hebben om bij plotseling opkomend slecht weer in de buurt te kunnen schuilen.
Vroeger werden dingen gewoon bij de naam genoemd. Men liet de fantasie minder
de vrije loop. Dat zie je bijvoorbeeld terug in veldnamen en in namen van boer-
derijen en kastelen. Het huisje De Kruiponder stelde niet veel voor. In de
omgeving werden wel hogere heffingen van het haardstedegeld betaald.
Bijvoorbeeld de Dijkers in Achterberg betaalden voor hun boerderijtjes ruim een
gulden meer.
Kapitein Ingenieur C.C. van Hooff maakte in 1806 een kaart van de zuidelijke
Vallei. Hij liet op een aantal plaatsen ijkpunten, zogenaamde hakkelbouten,
aanbrengen en daar was De Kruiponder er één van. We hebben een eerste afbeel-
ding aan hem te danken. Van alle ijkpunten zijn namelijk aquarellen gemaakt ten
behoeve van zijn rapport.

Bezitters en pachters

De oudst bekende eigenaar, sinds 1832, van De Kruiponder was de Stad
Wageningen. Hoe deze gemeente aan het stukje Rhenens grondgebied is gekomen,
is nog niet achterhaald. Wageningen verkocht in 1864 huis en tuin met een totale
oppervlakte van 2148 are aan Johanna Bongers die een winkel in Wageningen
dreef. In 1877 kwam het in het bezit van de familie Wieling in Arnhem. In 1919
werd De Kruiponder, inmiddels uitgebreid met schuur en hooiberg en een
grondoppervlakte van 3148 are, verkocht aan Cornelis Quint die behalve eigenaar
ook bewoner werd, maar daarover later. Dokter Aaron Hekster uit Veenendaal
kocht het geheel in 1940. De heer W. Schimmel is de huidige eigenaar. Hij kocht
grond en bebouwing van de dochter van dokter Hekster nadat zij zeer korte tijd
via een veiling in het bezit van De Kruiponder geweest is.

Gerrit Tijman was de eerste officiële bewoner van De Kruiponder. Hij liet de pacht
in de beginjaren betalen door rentmeester Klaes den Banck die dus zijn naam eer
aan deed. In 1751 werd Jan Lubbertsz. de nieuwe huurder totdat in 1765 Jan
Brandsen het van hem overnam. In 1778 zien we voor het eerst in een officieel
stuk de naam De Kruiponder opduiken. In 1801 heeft De Kruiponder twee
bewoners: Harmannus van Veldhuijsen en Hendrik Geesink, die tapper van beroep
was. Het is goed mogelijk dat het huis in tweeën gedeeld was, in een boerderij en
een kroeg. In 1840 is zoon Peter van Geesink de enige bewoner. Merkwaardig is
dat deze naam ook in de archieven voorkomt als Geesing, Gesing, Geezink en
Gesingh. Achtereenvolgens waren de huurders na hem Philip van Wijk, Teunis van
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Capelleveen, Evert van Garderen, de reeds genoemde Cornelis Quint en tenslotte
Hendrik L. van de Vliert.

nummers 285, 286 en 287 {anno 1832)
nummer 1295 (anno 1905)

Kadastrale kaartjes van 1832 en 1905 waarop de uitbreiding van de bebouwing is aangegeven.

Korte verbinding
De wegen en paden waren niet verhard en 's winters vaak slecht begaanbaar, tenzij
bij vorst de grond hard geworden was. Niettemin werd, vooral als het marktdag in
Wageningen was, veel gebruik gemaakt van de korte route via een voetveer. Een
alternatief om de drassige Vallei over te steken was in het zuiden de weg via de
Grebbesluis door de Nude.
Ook in het noorden is er een mogelijkheid geweest. Vanuit de Geertesteeg kon je
richting de oude boerderij Bruxvoort en vandaar door naar Bennekom gaan. De
Geertesteeg heette vroeger Gelderse steeg, een aanwijzing voor een weg naar
Gelderland terwijl de naam Bruxvoort slaat op een doorwaadbare plaats (voorde)
door het laagland (Brux = Broek). Vlak bij de huidige betonnen brug in de over-
gang van Zuidelijke Meentsteeg naar de Werftweg in het Binnenveld heeft men de
resten van houten palen in de Grift gevonden, wat duidt op een houten brug of
vlonder. In een tijd dat ook grotere afstanden lopend werden gedaan, waren beide
routes echter "om". De bewoners van De Kruiponder zetten je met de aak voor
een paar centen over en je kon daar een slokje nemen alvorens verder te gaan.
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Boerderij De Kruiponder, herbouwd na de watersnood In 1855. Let op het stoep/e bij de voordeur. De

vloer was hoger gelegd om bij hoog water de voeten droog te houden. Ca. 1930. (Beeldcoll. A.

Rietveld, Wageningen)

De bewoners

Toen in 1855 de Rijndijk doorbrak werden verscheidene huizen in de Vallei, waar-
onder De Kruiponder, door het kolkende water verwoest. Het huis is destijds weer
opgebouwd met bakstenen van de juist gesloopte stadsmuur van Wageningen.
Overtollig water zette de lagere delen van de Vallei regelmatig blank. In 1926
steeg het water erg hoog. Op de muur van De Kruiponder werd een merkteken op
één meter hoogte aangebracht om aan te geven tot waar het waterpeil gekomen
was. Naast de boerderij stond een schaapskooi en erachter een schuur. Een bij vele
ouderen bekende bewoner is Kees Quint geweest, de broer van Mies Quint die
verderop aan de Haagsteeg bij de binnenhaven van Wageningen een café had. Daar
is nu een kleine bierbrouwerij gevestigd. Kees werd regelmatig gezien met z'n
kudde schapen waarmee hij door de omgeving trok, niet gehinderd door afrasterin-
gen en hekken. Hij hield daarnaast enige koeien en kippen. Het heeft hem niet
meegezeten in het leven. Zijn vrouw werd bij de geboorte van hun tweede kind
krankzinnig. Weliswaar hebben huishoudsters zoals Ger van Rijswijk en Nel Smits
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de zorg voor het eten en de was
overgenomen; voor de drank zorgde
Kees steeds vaker zelf. Hij heeft
tijdelijk een knecht in dienst gehad,
een klein mannetje dat Evert Loei
werd genoemd.

Passanten

De Kruiponder was op een eenzame
maar interessante plaats aan het
vaarwater gelegen. De naaste buren
waren zwervers, door iedereen in die
tijd schooiers genoemd, die zich
ophielden in het veld waar wat
hutten stonden. Zij hielden zich
onledig (of zou hier moeten staan
vol?) met het drinken van spiritus.
Beurtschipper De Gooyer uit
Veenendaal onderhield vanaf 1898
een bootdienst op Wageningen.
Lopend op de Griftdijk en langs het
kanaal duwde hij met een lange
vaarstok de grote, ijzeren aak voort
wat "wegen" heette. Naast goederen
zoals bouwmaterialen en meel,
werden ook personen in de open aak
vervoerd, levend of dood. Het kwam
namelijk voor dat overleden joden
naar Wageningen gebracht werden
om daar op de joodse begraafplaats

ter aarde te worden besteld, tenminste voor wie dat betalen kon. De tocht naar de
binnenhaven nam een halve dag in beslag. Daar stonden paard en wagen klaar om
de overledene naar de joodse begraafplaats aan de Veerweg te vervoeren. De
Gooyer is in 1939 overleden en toen was het ook gebeurd met de beurtdienst.
Het water van de Grift was zuiver. Verscheidene soorten vis en zoetwater mosselen
waren in overvloed aanwezig. Enige honderden meters in de richting van de
Grebbesluis was Het Stek, een ondiepe plek in de Grift met mooi wit zand, waar
velen uit Wageningen en Achterberg het zwemmen hebben geleerd. De fauna en
flora waren nog niet aangetast. Langs het water groeiden waterlelies, sleutel-

Kees Quint bij de achterdeur van de deel van

boerderij De Kruiponder, ca 1925. (Uit: A.B.

Wigman, Bruine verten en blinkend zand, Laren 193.

pag. 307)
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De Kniiponder, een klein paradijs aan het water gelegen, ca 1925. (Uit: A.B. Wigman, Bruine verten

en blinkend zand. Laren 1932, pag. 297)
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bloemen, gentianen en zelfs wilde orchideeën die er qua vorm als hyacinten
uitzagen. Natuurliefhebbers onder wie genoemde Jac. Gazenbeek en A.B. Wigman
hebben de unieke plaats bezocht en beschreven.

De oorlog

In mei 1940 ging het er in die contreien minder idyllisch toe. De Vallei was
grotendeels onder water gezet maar de vijand had snel ontdekt dat hoger gelegen
plekken nog droog waren gebleven. De Duitsers hebben geprobeerd bij het droge
gedeelte waarop De Kruiponder stond en het gebied ten westen daarvan door te
breken, maar zij hebben dat met grote verliezen moeten bekopen. De Hollandse
militairen hadden vanuit de door loopgraven verbonden stellingen met kazematten
een schootsveld voor zich dat nagenoeg vrij was van obstakels, maar De
Kruiponder vormde daarop een uitzondering. Men had de boerderij laten staan

_ _—_»,«„-„ ..;'. -' «••*••.,-.;? '.•^JMiïmmy-'7SEimi^JS8ffls?5ss*K?

Loopgraven met op de achtergrond de nieuwe Kruiponder. (Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke
Landmacht, Den Haag)
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waarvan men later, toen zich zware gevechten in de omgeving afspeelden, grote
spijt gehad heeft. Enige moedige militairen hebben nog geprobeerd, terwijl de
vijand nabij was de boerderij in brand te steken, maar dat is mislukt. Wel is de
boerderij onder andere door granaatvuur dusdanig beschadigd dat herstel niet meer
mogelijk was. Een doorbraak van de Duitsers bij de Kruiponder is ondanks hun
verwoede pogingen steeds verhinderd. Het struikgewas langs de Grift, waar de
opgerukte Duitsers zich ophielden, werd doorzeefd met kogels, met alle gevolgen
van dien.
Dat onze linies bij de Grebbe toch werden doorbroken was het gevolg van de over-
macht van de vijand. En van sabotage? Er gaan verhalen dat kisten met zand in
plaats van met kogels in de Nederlandse loopgraven aankwamen maar deze
geruchten zijn niet in de officiële verslagen bevestigd. Kees Quint was net als alle
andere bewoners van Achterberg geëvacueerd geweest. Besloten werd om voor
hem en zijn huishoudster een noodwoning te bouwen, ongeveer op de plaats waar
de Eemwal en het Nieuwe Kanaal samenkomen. De toenmalige eigenaar, dokter
Hekster, liet met hulp van de Stichting Wederopbouw in 1942 een nieuwe boer-
derij bouwen aan de Haarwal, op zo'n driehonderd meter oostelijk van de oude
plaats. De nieuwe Kruiponder staat er nog, ondanks het feit dat ook deze boerderij
later in de oorlog forse schade opliep. De huidige bewoner is een zoon van de heer
W. Schimmel. De noodwoning werd in 1960 afgebroken.

De na-oorlogse jaren

De Duitsers hadden tussen de Haarwal en de Levendaalse laan een houten nood-
brug geslagen. Na de oorlog werd deze door een betonnen brug vervangen. Nu is
er een rechtstreekse verbinding tussen Achterberg en Wageningen, zij het dat deze
voor gemotoriseerd verkeer verboden is. In de Vallei heerst nu weer de rust van
voorheen. Utrecht en Gelderland hebben de strijdbijl in en om het gebied ook
definitief begraven. Na de laatste grenscorrectie en herverkaveling is de Eemwal
geslecht en uit het landschap verdwenen. Slechts op luchtfoto's is de loop van dit
oude riviertje nog gedeeltelijk waar te nemen. Van de oude Kruiponder is echter
geen spoor meer te bekennen.

Bronnen

Oudarchief Gemeente Rhenen
Met dank aan R. Bol, M. Brink, R. v. Garderen, J. v. Laar, M. Looijen, J. ter Mate,
R. v.d. Scheur, W. Schimmel en A.G. Steenbergen.
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