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Een praatje bij een plaatje

dr. H. P. Devs

De bijgaande prentbriefkaarten tonen ons een gedeelte van de Heerenstraat zoals
deze er in de jaren 1900-1920 heeft uit gezien.

Afbeelding l

Op afbeelding l bevinden we ons iets ten westen van het postkantoor en we kijken
in de richting van Wageningen. Geheel links staat een herenhuis, dat lange tijd
bewoond is geweest door dominee Hannes Visch. Heel vroeger stond hier een huis
dat Christoffel heette. Dominee Visch heeft overigens zelf nooit in Rhenen
gestaan. Toevallig staan zijn beide kleinzoons Evert en Hannes Visch op deze
briefkaart afgebeeld. Hannes is van 1914 en we kunnen aannemen dat hij op de
foto 8 jaar was. De foto moet dus omstreeks 1922 gemaakt zijn. Achter de jongens
is het postkantoor te zien, het werd gebouwd op de plek van een kostschool voor
meisjes en het kwam in 1906 in gebruik. Deze beide panden (Visch en het
postkantoor) zijn de enige twee op de foto die de verwoestingen van 1940 hebben
overleefd. Over het postkantoor valt nog mede te delen dat alle postactiviteiten
vanuit dit gebouw binnenkort worden gestaakt. Dit postkantoor is anno 2000
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verkocht en er zullen wooneenheden in worden gebouwd met behoud van de voor-
gevel.
Het derde perceel links was een woonhuis, het werd op het laatst bewoond door
Sas Groenen, die er een sigarenwinkeltje in had, later voortgezet door zijn schoon-
zoon J. Rebergen. Sas Groenen was in Rhenen onder meer bekend als ober bij de
Rhenense sociëteit Apollo. Ook hielp hij als ballenjongen bij de kegelclub 'Paul
Kruger', die ruim 100 jaar geleden door de sociëteit werd opgericht. Op de plaats
van het sigarenwinkeltje staat thans het gebouw van de Hema.
Het huis daarnaast, met de trap, is een tijd lang het hotel - pension en café-restau-
rant Van Minnen geweest. Er is ook nog een kantoor van de Nationale
Bankvereeniging gevestigd geweest. Later woonde hier Gijs Pieren, die om de
hoek een boekwinkel en sigarenwinkel had. Zijn uithangbord is vlak boven de trap
nog zichtbaar. Hij adverteerde in die tijd ergens als volgt: "Tabak- en sigarenmaga-
zijn, grote sortering sigaretten, tabak- en sigarenpijpen, de nieuwe
Lindberghpijpen (gezondheidssysteem)".
Het pand midden op de foto, met de lindenbomen, was de bakkerij van Anthonij
Koster. Op deze plaats heeft sinds mensenheugenis, tot op de dag van vandaag,
een bakkerij gestaan. Na de laatste oorlog heeft hier jarenlang bakker Van der Mik
het dagelijks brood gebakken en verdiend, thans is hier de bakkerij van de familie
Van Toor gevestigd.
Het pand daarnaast was een woonhuis en het donkere pand met de uithangende
markiezen was het magazijn 'De Cuneraklok' van G. Haagsman. Hij was horloge-
maker en hij verkocht klokken, horloges, souvenirs, brillen etc. Tot slot zien we
het hoge gebouw geheel achterin, de bakkerij van Teunis van de Grift.
De panden rechts tonen ons ten eerste de brood- en banketbakkerij van Dirk, later
J.A. van Beijnum, die tevens een bekende lunchroom had. Dit staat dan ook op het
fietsenrek achter de jongen op de fiets vermeld. Van Beijnum verkocht als specia-
liteit zogenaamde Rhenensche Moppen. Het pand lag op de hoek van de
Heerenstraat met de Kruisstraat, in die tijd nog een vrij lange straat waaraan aan
beide zijden zo'n 7 a 10 huizen of winkels lagen. Na de verwoesting van Rhenen
in mei 1940 is de Heerenstraat voor een groot deel verdwenen om plaats te maken
voor de veel bredere Frederik van de Paltshof.
Het volgende pand, dat met de vier bogen, behoorde aan Adrianus ('Jaan') de
Groot, in kruideniers- en grutterswaren, chocolade, wijnen enz. Op het
uithangbord wordt gemeld dat er Haagsche Hopjes te koop waren. Het pand is
omstreeks 1910 afgebrand, waarna de op de foto zichtbare 4 bogen werden
gebouwd. Het uithangbord vermeldt, dat er ook tabak en sigaren verkrijgbaar
waren. Dit bedrijf werd in de oorlog herbouwd, het kwam wat zuidelijker te liggen,
aan de nieuwe Fred. v.d. Paltshof. Het is toevallig, dat de kleine Hannes op de
prentbriefkaart, later, door zijn huwelijk met een dochter van De Groot, door
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omstandigheden deze zaak, feitelijk tegen zijn zin, moest overnemen. Hij heeft
hier nog tot circa 1965 gewerkt.
Het volgende pand, met drie bogen, behoorde toe aan Piet Boodt, die in 1885 de
bestaande wijnhandel had overgenomen. Hij trouwde op latere leeftijd met de
weduwe Betje van der Linden, de moeder van Bertram Ramspek, de amateur-foto-
graaf die ons zo'n schat aan foto's uit het begin van de 20ste eeuw heeft nagelaten.
Het pand is later afgebroken om plaats te maken voor het café Centraal van
Hendrik de Roder.
Daarna zien wij, met een aantal planken tegen de gevel, de zaak van Jan Willem
('Griezel') van Lienden. Deze had een zaak in galanterieën en speelgoed. Ook
deze winkel werd in de oorlog weer opgebouwd, een eindje naar achteren, aan de
nieuwe Fred. v.d. Paltshof. Ten Hoopen maakte er een speelgoedzaak van onder
het motto 'Bij Ten Hoopen is het goed kopen'.
Op de briefkaart is aan de tramrails duidelijk te zien, dat toen de tram nog reed.
Deze vertrok vanuit Utrecht naar Zeist, waarna deze via Doorn en Rhenen uitein-
delijk naar Arnhem ging.
De jongen rechts, met de fiets, bracht boodschappen rond. Mogelijk hoorde hij wel
bij de bakkerij van Van Beijnum. Hij heeft klompen aan, de jongetjes Visch droe-
gen schoenen. In die tijd was dit een heel duidelijk verschil in de standen.
Overigens heeft dit klassenverschil in Rhenen nooit een grote rol gespeeld, de
timmerman woonde naast de burgemeester, de lantaarnopsteker naast de apotheker.
Midden op de foto loopt iemand met een kar. Het zou een bakkerskar geweest
kunen zijn, maar mogelijk ook de kar met Lard van den Berg. Hij was verbonden
aan het station en bracht bagage en goederen van en naar de trein.
De sfeer op de foto straalt een ongekende rust uit, het is ondenkbaar dat er tegen-
woordig nog iemand midden op de weg met een handkar zou durven lopen.

Op de tweede afbeelding, een foto, zien wij ongeveer hetzelfde punt vanuit de
andere kant. Geheel links zien we het pand waarin de weduwe Batjes van 1930 -
1940 onder de naam van 'De Faam' een kleding- en wolzaak dreef. Het was in de
19de eeuw gebruik om het deel van de openbare stoep voor het eigen huis te voor-
zien van ijzeren hekjes. Hiervoor moest wel eerst toestemming aan B&W worden
gevraagd, maar die werd meestal wel verleend.
De man met het witte jasje was de slager Jo Meijer, hij had de slagerij op de plaats
waar nu ongeveer het herenkledingbedrijf van voorheen Weijers (thans
Mannenmode Rebergen), naast de Chinees, is gevestigd.
Links van Jo Meijer zien we Piet Boodt, die ongeveer vóór zijn wijnhandel staat.
Hij overleed voorjaar 1917, dus is de foto éérder gemaakt dan 1917. Achter Piet
bevindt zich het woonhuis van dominee Visch, hiernaast het postkantoor. Bovenop
het dak was een stellage aanwezig, van waaruit de telefoondraden naar de centrale
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liepen. Deze telefooncentrale was gevestigd aan het Plantsoen, hoek (verlengde)
Molenstraat. Op deze plaats was nog niet zo lang geleden het taxi- en ambulance-
bedrijf van Van Suilichem gevestigd.
Naast het postkantoor zien we weer het winkeltje van Sas Groenen, en daarnaast
het Hotel-Pension Van Minnen. Helaas is het nooit meer te achterhalen wie er voor
dit gebouw staan. Het rechtermeisje houdt het hondje zó vast, dat deze op z'n
achterpoten staat. Dit meisje draagt schoenen, het meisje links had klompen aan,
ze droeg dan ook een boodschappenmandje.
Rechts zien we de 'Raaieput', een put met een inwendig raderwerk. Op deze plaats
stond reeds in de Middeleeuwen een put, waarop later een mechaniek werd aange-
bracht. De laatst bekende versie van deze pomp bestond uit een vierkant tableau
met vier paaltjes erom heen. Het mechaniek bevond zich voor een deel buiten de
opbouw, zoals duidelijk te zien is. Het was een ijzeren pomp, nu met een dubbele
uitloop. Het onderste deel van de opbouw bevatte vier gietijzeren panelen, die er
af konden worden geschroefd ten behoeve van reparaties. Ook de bovenste
'deksel' kon er worden afgehaald, wanneer de zuigerstang eruit moest. Dit gold
voor alle ijzeren pompen. De meeste pompen hadden onder de uitloop een rooster.
Hier kon het overtollige water door wegvloeien, zonder dat het weer in de put
terecht kwam.
Achter de pomp bevond zich de boekhandel, leesbibliotheek en sigarenwinkel van
Cees Pieren. Later kwam De Boer in deze winkel te staan.
Tot slot wil ik nog graag wijzen op het 'spionnetje' links tegen de gevel van Batjes
aan. Dit was een spiegeltje, bevestigd op een steeltje. Via het spiegeltje konden de
bewoonsters vanuit het gesloten raam toch naar beneden en links en rechts kijken,
hetzij om te zien wie er belde, hetzij uit verveling wanneer men helemaal niets
meer wist te doen.

Afbeelding 3 is vanuit vrijwel hetzelfde standpunt genomen, maar later dan afbeel-
ding 2. De Nationale Bankvereniging van Van Heijst (later zat hij bij de
Hobokenbank in Rhenen) is na Van Minnen gekomen. Het postkantoor blinkt als
een vertrouwde rots in de branding. Er is nog steeds weinig veranderd. Alleen de
brievenbus links in de gevel van het postkantoor, waar de dame juist iets in heeft
geworpen, is nu vervangen door een Giromaat.

Afbeelding 4 toont ons de Heerenstraat, gezien weer in de richting Eist. De foto is
gemaakt vóór 1905 want het postkantoor is op de foto nog niet aanwezig. Ter
plekke stond toen de kostschool voor Jongedames. Deze werd van 1889 tot 1894
geleid door de dames Van Calcar, en van 1895 tot 1901 door Johanna Elisabeth
Winkler Prins. Merk op dat er toen nog geen electrische tram reed, men gebruikte
toen nog stoomlocomotiefjes. De foto is gemaakt na 1902, want toen werden in de
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binnenstad de gaslantaarns vervangen door de electrische lantaarns, zoals wij die
zien geheel links op de foto.
Links staat de knecht bij de drankzaak van Boodt, Cornelis van Meteren, die, als
het rustig was in de winkel, liever buiten op straat stond te kijken, en zeker als er
een fotograaf een prent stond te maken. Hij kwam in 1892 in Rhenen te wonen in
de Torenstraat.
Tot slot wijs ik op de hondenkar in het midden van de foto.

Afbeelding 5

Op afbeelding 5, de jongste van alle hier getoonde, is de tramlijn inmiddels
geëlectrificeerd. Geheel links de comestibles-zaak van Jan Arends, bijgenaamd 'de
Rumboon'. Hiernaast de winkel van Batjes, genaamd 'de Faam'. Verder komen
alle op de vorige afbeeldingen besproken panden op deze foto weer voor. Hiervan
zijn de woning van ds. Visch, en het postkantoor, de enige die thans nog aanwezig
zijn en de verwoesting van mei 1940 hebben overleefd.
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