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Twee brieven aan gemeentesecretaris Menso

dr. H.P.Deys

In 1973 ontving het gemeentearchief van Rhenen een briefje van de gemeente
Voorburg, waarin een tweetal oude brieven werd aangeboden, die kennelijk in het
Rhenens oud-archiefthuishoorden. Het ene briefje dateerde van 1834, het andere
van 1837, beide waren gericht aan de toenmalige gemeentesecretaris Johannes
Menso. Beide briefjes hebben zowel enige anecdotische als historische waarde,
redenen genoeg om er hier een kort artikeltje aan te wijden.

De brief van 1834 is geschreven door C.J.C. Reuvens, aanvankelijk advocaat bij
het Hooggerechtshof in Den Haag, later hoogleraar in de klassieke talen te
Harderwijk, sinds 1818 buitengewoon hoogleraar in de archeologie te Leiden, en
vanaf 1826 gewoon hoogleraar in dat vak. Reuvens kan worden beschouwd als de
grondlegger van de archeologie in ons land en hij is de grote man achter het
Leidse Museum voor Oudheden geweest. Hij overleed in juli 1835, op 42-jarige
leeftijd.
Reuvens heeft in 1834 een bezoek aan Rhenen gebracht, waar hij een nader onder-
zoek naar de ringwal op de Grebbeberg heeft ingesteld. In elk geval is in dat jaar
in zijn opdracht een kaart van deze walburcht getekend, welke kaart thans in
Leiden wordt bewaard'. Over deze aarden wal is door de Leidse conservator
L.J.F. Janssen in 1839 een beschrijving gemaakt2.
Reuvens' bezoek aan Rhenen blijkt uit het volgende briefje3:

Aan den Weledelgeboren Heer
den heer J. Menso
Secretaris der Stad Rhenen Leijden 5 Junij 1834

Weledelgeboren Heer,

Ik heb uitgesteld UedGeb. nader te schrijven *tot dat ik de grondteekeningen der
grafheuvels, in UedGeb. omtrek aanwezig, zoude ontvangen hebben: in de
gedachte dat dezelve veelligt nadere toelichtingen zouden vereischen. Deze teeke-
ningen tot mij gekomen zijnde zonder dat ik UwelEdGeb. over dezelve, althans
schriftelijk, behoef lastig te vallen, schiet mij niets over, dan UedGeb. nogmaals
mijnen opregten dank te betuigen voor de edelmoedige wijs, waarop UedGeb. de
wetenschappen en mij heeft willen ten dienste zijn, door het afstaan, voor het
Museum van Oudheden te Leijden, van UwelEdGeb. belangrijke oudheden in de
nabijheid van Rhenen gevonden. UedGeb. gelieve de bijgaande kleine schriften tot
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een gering aandenken aan te nemen, tevens met de betuiging van de bijzondere
hoogachting waarmede ik de eer heb mij te noemen,
UwelEdGebzeer dienstvaarddienaar C.J.C. Reuvens

Mag ik wel vriendelijk adres verzoeken voor bij gaand pakje aan den Hr.
Santbrink, en mijne hartelijke groeten aan UedGeb. geëerde familie.

Het tweede briefje4 werd in 1837 geschreven door J.B. Christemeijer, die in 1837
een boekje schreef, getiteld HET LUSTOORD tusschen AMSTEL en GREBBE,
en elders in het Sticht van Utrecht.
Het boekje werd uitgegeven door S.E. van Nooten te Schoonhoven, en het bevat
één afbeelding, een steendruk van de Heimenberg, de oude betiteling van de
Grebbeberg. Omdat in het briefje aan deze afbeelding wordt gerefereerd, is het de
moeite waard hier enige aandacht aan te schenken.
Het briefje luidt:
Den Heere Mr. J. Menso Utrecht 30 Januari/ 1837
Secretaris van Rhenen

WeledGestr. Heer Zeer Geacht Vriend!

Met referte tot den mijnen van de vorige week, welke UwEdGeb. onder couvert
van den Heer Imminck geworden is of nog dezer dagen geworden zal, neem ik de
vrijheid U ten allervriendelijkste te verzoeken, mij, indien eenigzins mogelijk per
omgaande wel te willen doen weten, indien UwEd. zulks, waaraan ik niet twijfel,
bekend is, van welke soort (hetzij eiken of beuken) de zes hoornen zijn staande bij
de Koningstajel op den Heijmenberg aan de Grebbe. De teekenaar of lithografist
heeft dit noodig te weten, alvoorens hij het teekeningetje, voorstellende het gezigt
genomen van die plek, op steen kan overbrengen. En daar mij dit volstrekt
ontgaan is, weet ik geen anderen weg, om dat zoo spoedig te weten te komen, dan
adres te nemen tot uwe vrinedelijke welwillendheid. Mogelijk dat indien ook
UwEd. het niet nauwkeurig weet, de bode of veldwachter heden of morgen wel
eens naar de Grebbe gaat, of iemand van daar a costij komt, wanneer UwEdGestr.
dit zoude kunnen te weten komen.
Mogten UwEd. voorts nog bijzonderheden, tot oudheid of geschiedenis betrekke-
lijk, binnen uwe stad bekend zijn, (b.v. in de kerk of ten stadhuize) ik houde mij
voor de korte mededeling daarvan vriendelijk aanbevolen. In vertrouwen dat
UwEdGestr. mijn vrijmoedig verzoek minzaam zal gelieven te verschoonen, en na
aanbeveling nogmaals van hetzelve in uwe welwillendheid, heb ik de eer, met
hoogachting mij te noemen
Uw Ed. Gestr. DrDienz. Vriend J.B. Christemeiier
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Het antwoord van gemeentesecretaris Menso is, kennelijk als concept, op de
originele brief van Christemeijer geschreven. Dit antwoord luidt:

De Koningstafel - soms ook genaamd de tafelberg - is bepaaldelijk dat punt van
den Hijmenberg hetwelk met eenen blijkbaar door menschenhanden opgeworpen
aarden wal is omringd; Deze wal is hal/cirkelvormig of halvemaansgewijze,
waarmede beide uiteinden aan den rand des bergs ophouden, zoodot de zuidzijde
open en het westen, noorden en oosten door denzelven wal gedekt is. Op het
westelijk uiteinde van dien aarden wal, aan den rand van den berg, bevindt zich
eenen hardsteenen zerk, waarop men flauwelijks wanneer de juiste plaats wordt
aangeweezen, de omtrekken van een menschenhoofd kan ontdekken, zonder even-
wel bekend te zijn met het oorspronkelijk doel van den steen, of de beteekenis van
den kop. Op dit punt, waarschijnlijk het bedoelde, stonden vroeger 6 thans 5
lindenbomen. Het eenige gedeelte van den meergedachten wal, is als een deel van
de door dien wal, ingesloten ruimte afvlakte, als ook de helling des bergs met
eikenkreupelhout bezet. Bij gelegenheid, dat in den jaar 1834 wijlen Professor
Reuvens zich alhier bevond, om onderzoek te doen aangaande den aard en
oorsprong van een omsloten kring, welke de koningse tafel uitmaakt, alsmede om
op te nemen tumuli, of grafheuveltjes, welke bij Remmerten gevonden worden, heb
ik ???? Zhgeb. welke evenwel steeds sprak als met de critiek op het oog, dat
Zhgeb. tot de meening overhelde, dat de Koningstafel wettigt door de Romeinen
zoodanig konde zijn ingericht tot eene legerplaats.
Wanneer men hierbij in opmerking neemt, dat vroeger bij het omspitten van grond
op den Hijmenberg tot het aanleggen van eikenhak- of kreupelhout urnen gevon-
den zijn - dat later en het laatst van 1833 - bij eene dergelijke gelegenheid ten
westen dezer Stad, omstreeks halfweg Rhenen en Remmerten, aan den noordzijde
van den Straatweg, eene plaats ontdekt is, waar de grond verbrande beenderen en
gesmolten ligt groen glas, de kennelijke blijken opleverden dat aldaar eenmaal
lijken zijn verbrand geworden, welke beenderen met eene zwarte vetachtige stof,
zich bevonden in eenen vrij sierlijken geelkoperen Schaal of kom, en in andere van
grof en fijner rood aardewerk - dat daarbij tevens gevonden zijn geringe overblijf-
selen van versierselen van wapenen, een verbroken gekapt vrouwenbeeldje met een
kindje in den schoot. - van witachtig aardewerk - een penning (aangezien voor een
Tetricus) een Romeinsch dobbelstaafje - een mesje - enkele scherven van gebroken
aardewerk van donkere, groenachtige kleur - al hetwelk door mij in het bezit is
gesteld van prof. Reuvens vermeld, dat verder bij het doorgraven van eenige der
bovengenoemde tumuli, onder toezicht van den Heer Reuvens, en waarbij ik mede
tegenwoordig ben geweest, aldaar insgelijks gevonden zijn beenderen en scherven
van aardewerk, van gelijke soort als de laatste hierboven vernield - dan zoude men
meenen niet geheel en al ongegrond te veronderstellen, dat de Romeinen meer dan
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een zeer kortstondig verblijf in deze streek hebben gehouden en zoude het mogelijk
waarheid kunnen zijn dat het oude Grinnes bij Tacitus vermeld, alhier zoude
hebben bestaan. Het tegenstrijdige dat het gedachte Grinnes aan den linker
Rhijnoever zoude hebben gelegen is mogelijk voor oplossing vatbaar, wanneer
men met Dr. Smidt? in zijnen ???? over de Rivierafleidingen zoude kunnen aanne-
men, dat een brede tak van den Rhijn, oudtijds, door de Geldersche Valei deszelfs
loop heeft genomen. Zie verder, ten aanzien der oudheid van Rhenen het 5e
hoofds. van het 3e Deel-pag. 37 en 38, van den Spiegel van Staat des vereenigden
Nederlands door Mr. Komijn de Hooghe, Amsterdam 1706. Het aldaar genoemde
Koningshuis is door het Fransche Bestuur voor afbraak verkocht en in 1812
gesloopt. Tot 1794 was hetzelve door eenen officier van het huis of de
zoogenaamde Kamer van Hanover, als rentmr. of kastelein bewoond. Volgens over-
levering zoude Frederikpaltsgraaf aan den Rhijn, korten tijd koning van
Bohemen, omtrent den j are 1620 alhier in het gedachte Koningshuis hebben
gewoond, en de ???? het vermaak derjagt op de Koningstafel hebben uitgenut,
waarvan deze naam niet onwaarschijnlijk ontleend is.
Verder hebben de Bisschoppen van Utrecht, binnen deze gemeente een kasteel
gehad, het huis ter Horst, hetwelk in 1672 door defranschen geheel is verwoest.
Blijkens aantekeningen en de notulen van 15 Septr. 1674, moet de ellende in 1672
door een negendaags verblijf der fransche armee alhier ten top zijn gesteegen
geweest.
Hiermede enz. -
Ingeteekend op Christemeijers lustoord voor een exemplaar
Rhenen den 3e februari] 1837 J. Menso

Het is duidelijk, dat de informatie niet geheel correct is geweest. Zo is het huis ter
Horst niet in 1672 door de Fransen, maar reeds in 1527 door Karel van Gelre
verwoest.
Tot slot volgt hier de vermelding door Voortman5 van de burchtwal en de stenen
tafel:

Van waar heet die blauwe hardsteenen zerk, nu geheel aan stukken, daar boven
op den berg de Koningstafel? De overlevering zegt, dat de hoogte, waar die steen
zich bevindt, meermalen de lievelingsplek was van den paltsgraaf Frederik,
neef van prins Maurits, die tot koning van Bohemen verkozen zijnde, na den slag
van Praag in 1620 een toevluchtsoord zocht in ons gastvrij Nederland en in
Rhenen op zijn paleis den jachttijd doorbracht. Volgens enkele schrijvers zou de
Winterkoning op dit punt een jachthuis hebben bezeten, (zie over Frederik van den
Paltz de korte geschiedenis van Rhenen).
De hoogte waar de steen zich bevindt en het huisje van den boschwachter, is met

eenen door menschen arbeid opgeworpen aarden wal omringd. Eenige geschied-
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schrijvers meenen, dat de Romeinen, tijdens hun herhaald oponthoud hier te
lande, daar eene legerplaats zouden gehad hebben. Meermalen, en 't laatst in
1834 onder toezicht van den hoogleeraar J.L Reuvers (sic.), zijn hier en elders in
den omtrek oudheden opgegraven, welke men afkomstig acht uit den tijd der
Romeinen.

Noten:
1 Jong, A. J. de, Waar bevindt zich de oude put bij de Koningstafel,

in: Oud-Rhenen 11 (3) 1992 pp. 9-14.
2 Klok, R.H.J., De walburcht op de Grebbeberg bij Rhenen,

in: Archeologisch reisboek voor Nederland, Bussum 1977, pag. U3
3 Oud-Archief Rhenen tot 1851, inv. 587.
4 Oud-Archief Rhenen tot 1851, inv. 588.
5 Voortman, C.J., Naar Rhenen en De Grebbe, Rhenen/Veenendaal, 1890,

pp. 42-43.
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