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Putten en pompen in Rhenen
dr. H.P Deys

De mens heeft voor zijn levensbehoud, maar ook voor zijn hygiëne altijd
een grote en dringende behoefte aan water gehad. Deze behoefte heeft in het
verleden soms tot grootse werken aanleiding gegeven wanneer dit water van verre
oorden moest worden aangevoerd. Wanneer wij denken aan de aquaducten die
in de Romeinse tijd, maar ook wel daarvóór, door mensenhanden werden
opgebouwd, dan bewijst dit de absolute noodzaak van een toereikende hoeveelheid
water.
Natuurlijk gold dit ook voor de Rhenense bevolking, alleen was hier gelukkig
voldoende water in de bodem aanwezig. Door middel van het graven van
een put kon men dan vrijelijk beschikken over water van voldoende kwaliteit.
Op het platteland, in Eist en vooral ook in Achterberg, lag dit grondwater niet
bijzonder diep. In de Rhenense binnenstad echter moesten diepe putten worden
gegraven, voordat men tot aan het grondwater was gekomen.

Wij moeten onderscheid maken tussen het begrip put en het begrip pomp. Bij een
put wordt een diep gat gegraven, waarna men het water met behulp van een
put-emmer naar boven kon trekken. Bij een pomp wordt ook een put gegraven,
maar hierbij wordt het water door middel van een pompmechanisme naar boven
gepompt. In Rhenen hebben wij in het verleden beide systemen gekend, waarbij de
put, als oudste en eenvoudigste vorm, vroeger als enige mogelijkheid aanwezig
was. Later, vooral in de laatste drie decennia van de vorige eeuw, heeft men alhier
een aantal pompen aangebracht.

Putten

Waterputten werden vroeger steeds met de hand gegraven. Dit graven geschiedde
als volgt. Na het graven van een relatief ondiepe put werd tegen de rand van het
ontstane gat een bakstenen mantel gemetseld van, laten we zeggen, 2 meter hoog-
te. Na het hard worden van de specie werd de put van onderuit verder gegraven,
waardoor de gemetselde mantel naar beneden zakte. Daarna werd bovenop de
mantel weer een nieuw stuk gemetseld, waarna weer van onderen verder grond
werd afgegraven. Dit ging net zolang door tot de gewenste diepte was bereikt.
De mantel was zo sterk dat deze de graver voor instorten van de grond behoedde
en later natuurlijk ook de put voor langdurig gebruik geschikt maakte. Dit soort
putten heeft gewoonlijk een vrij grote diameter van om en nabij de l a 2 meter.
Soms zien we, bij restanten van opgegraven putten, dat er her en der ijzeren stutten
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van de ene zijde van de wand naar de andere waren aangebracht. Vermoedelijk
hebben deze tevens gediend als klimijzers om een eventuele afdaling mogelijk te
maken.

Bij de ouderwetse putten werd water geput door er een emmer aan een ketting of
een touw in te laten zakken. Dit kon enigszins worden gemechaniseerd door een
touw rondom een houten klos te laten wikkelen, die door middel van een slinger
kon worden rondgedraaid. Ook werden wel ijzeren kettingen gebruikt. Het zal
niemand verbazen, dat in het verleden vele malen per ongeluk (?) het touw in de put
terecht kwam, waarna dit er door de plaatselijke smid weer moest worden uitgevist.
Om het water in de put enigszins te beschermen tegen invallend vuil, maar vooral
ook om er het hijsmechanisme van het touw of de ketting aan te bevestigen, werd
boven de put een afdakje aangebracht. Een andere methode om de emmer
gemakkelijk naar beneden en naar boven te krijgen werd gebruikt door de emmer
door middel van een lange slagboom de diepte in te brengen. Een voorbeeld van de
eerste soort put is te zien op afb. 737 in 'Achter Berg en Rijn' [voortaan afgekort
ABR] en vaag op afb. 772. Een put met een slagboom is voor een deel te zien op
afb. 778.
Een groot nadeel van het gebruik van een put, en dan vooral wanneer hier ook
drinkwater uit wordt betrokken, is de grote kans op vervuiling van het water in de
put. Bij ondiepe putten bestaat het gevaar van vervuiling door situaties in de nabije
omgeving, zoals een begraafplaats of mestvaalt, en tegenwoordig natuurlijk
gifbelten e.d..
Om het gemak van het putten van water te vergroten, en mede om de kans op
vervuiling van bovenaf te minimaliseren werden sinds de tweede helft van de vorige
eeuw omhulsels aangebracht boven de put, waarbij door middel van een mechaniek
het water naar boven kon worden geheveld: de pomp.
Bij de beschrijving van de pomp beperk ik mij tot de eenvoudigste vorm, die van
de zogenaamde perspomp. Hierbij gaat een lange dunne pijp de grond in totdat deze
in het grondwater reikt. Ook kon een dergelijke pijp in een bestaande oude put
worden aangebracht. Een andere manier, waarmee men een pijp in de grond kon
slaan, is te zien pp afb. ABR 583. Hier ging het om een vrij ondiepe put. Hierbij
gebruikte men metalen kokers, die door middel van een flens aan elkaar geschroefd
konden worden. Zo'n koker werd op de grond geplaatst en sterk verzwaard door
middel van zandzakken. Dan werd met water onder hoge druk gespoten, waardoor
de onderliggende aarde wegspoelde en de koker zakte. Een nieuw stuk koker werd
er op geschroefd en weer werd met water gespoten tot de koker weer ver genoeg
naar beneden gezakt was, en zo voorts. Hier werd dan de ombouw bovenop de put
geplaatst. Het bovenstuk van deze pijp werd verbonden met het zuigermechanisme,
dat zich dus in de ombouw bevond.
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Bij het eerst beschreven type was de pijp verbonden aan een bronzen of
roodkoperen cylinder, waarin een zuiger heen en weer kan bewegen. Deze zuiger
bestond uit een stuk hardhout, verzwaard met een stuk lood. Aan de onderkant van
de cylinder bevond zich een klepje en in de zuiger was een klepje aangebracht.
Om de zuiger waren ter versteviging koperen banden aangebracht en leer met vet
dienden als afdichting. De zuiger werd bediend met behulp van een zwengel.
We kennen twee typen: bij het ene type ging de zwengel heen en weer, dus van
links naar rechts, en bij het andere type liep de zwengel af en aan, dus van de pomp
naar de bediener en terug. Er bestonden ook dubbele pompen waar meerdere
uitlopen aan zaten, waarvoor ook twee zwengels nodig waren.
Wanneer de zuiger omhoog wordt getrokken, zal het klepje in de zuiger zich
sluiten, en water wordt uit de pijp omhoog gezogen. Wanneer nu de zuiger weer
omlaag gaat, dan sluit het klepje onderin de cylinder, waardoor het water niet terug
kan vallen: het perst zich door de klep van de zuiger waardoor er boven de zuiger
een kolom water ontstaat. Door een aantal malen met de zuiger heen en weer te
pompen, zal er een steeds hogere kolom water boven de zuiger ontstaan, totdat
deze via de tuit van de pomp naar buiten komt. Omdat men water maar tot
maximaal ongeveer 6 m omhoog kan zuigen, moet bij diepe putten de cylinder
onderin de put worden aangebracht. Water kan namelijk wel naar boven geduwd
worden.

Het spreekt voor zich dat de beschreven mechanismen onderhoudsgevoelig waren.
Reparaties aan de zuiger geschiedden door loodgieters, reparaties aan het
zwengelmechanisme door smeden. Verder waren nog andere vaklieden hierbij
betrokken. We zien dan ook in de stadsrekeningen ieder jaar weer allerlei steeds
terugkomende uitbetalingen aan smeden, loodgieters, timmerlieden en metselaars
voor arbeidsloon. Winkeliers leverden materialen, zoals reuzel, slaolie, grof zout,
katoen (kluwen lampe-katoen), menie etc. Zelfs de schoenmaker kwam er aan te
pas, wegens de levering van leer voor de zuigers.
Ook werd rijloon uitbetaald ten behoeve van transport van materiaal, voornamelijk
van Rhenen naar Eist. Later werden ook de kosten van de tram naar Eist
gedeclareerd, maar er werd vroeger ook wel per schip vervoerd.

Stadsputten

Rhenen kende in het verleden een aantal stadsputten en -pompen, bedoeld voor
openbaar gebruik. In vroeger tijden zijn er uitsluitend putten geweest, in later
tijden kwamen hier veelal de mechanische pompen voor in de plaats. De oudste
vermelding van een Rhenense put vond ik in 1560. Deze betrof de put op
de Vismarkt, de huidige Markt. De eerste vermelding van een pomp in Rhenen
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trof ik aan in 1739, toen besloten werd tot de bouw van de pomp op de Markt
(ABRafb. 204).
Het doel van deze openbare putten en pompen, in een tijd toen er nog geen
openbare waterleiding bestond, was het verzekeren van de watervoorziening
ten behoeve van diegenen, die geen eigen put op eigen terrein bezaten. Het eigen
bezit van putten en pompen is in de loop der tijden, met het toenemen
van de welvaart, toegenomen. Zo bleek na de verwoesting van Rhenen in mei
1940, toen de gehele binnenstad en vele huizen aan de Herenstraat vrijwel plat
lagen, dat de meeste woonhuizen aan de Herenstraat een eigen put of pomp in de
achtertuin hadden staan.
Een bijkomend doel van de openbare putten was de watervoorziening
bij branden. Dit was een voortdurende zorg van het openbaar bestuur, vooral in
een tijd waarin nog veel huizen van hout waren gebouwd en van strooien
daken waren voorzien. Daarom waren allerlei maatregelen gericht op het
verkleinen van de kans op brand, zoals het minimaliseren van de voorraad
brandhout bij bakkers, het verbod op dekken van daken met stro, het verbod op het
storten van as en op het bewaren van gedroogde mest langs de openbare weg etc.
De schoorstenen werden regelmatig gevisiteerd. Een belangrijke verplichting was
dat de burgers leren brandemmers gereed moesten hebben staan, zodat in geval
van brand er voldoende emmers beschikbaar waren. Om in geval van brand
onmiddellijk een hoeveelheid water beschikbaar te hebben stonden er hier en daar
zogenaamde brandbakken, welke steeds met water gevuld behoorden te zijn. In het
begin van de 17de eeuw stonden er in de binnenstad drie van dergelijke bakken
met een vurenhouten deksel erop: een bij de nieuwe brouwer bij het
Gasthuiskerkje, de tweede bak, de zogenaamde 'Conventsbak' stond voor de
kloosterkerk (vlak bij de Westpoort) en de derde in de Muntstraat. Ook was toen
in een aantal brandladders met haken voorzien.
In februari 1649 was er sprake van een strenge winter en grote droogte. ledere
burger was toen verplicht een ton met water in huis te hebben om problemen
bij brand te voorkomen. Tevens moesten alle leren brandemmers goed gerepareerd
worden en op elk moment getoond kunnen worden. Gedurende deze periode
zouden in plaats van één, twee kleppermannen de wacht houden, waarvoor dan
ook dubbel klepgeld diende te worden betaald.
In 1696 waren er 4 putten in de binnenstad: bij de Syndicus (de Generaalsput),
bij Palmert (het is nog onbekend, waar de brouwer Frans Palmert, 'de lieutenant',
woonde, vermoedelijk doelde men op de pomp onderaan de Molenstraat), op het
Kerkhof (hoek Torenstraat) en op de Markt.
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Het hoofddoel van de putten en pompen was echter de openbare watervoorziening
voor de huishoudens. De aanleg en het onderhoud van putten en pompen behoorde
dan ook tot de zorg van het stadsbestuur.
Haakman beschrijft in 1847 vijf putten: die onder aan de Molenstraat, die op de
Markt, die bij het oude kerkhof (hoek Torenstraat), de put in de Visscherstraat
(Zuidwal) en de Generaalsput in de Herenstraat. Hij vertelt ons verder: 'Het is
voorwaar geen geringe zegen, bijzonder voor de behoeftige klasse, dat men te
Rhenen, in onderscheiding van zoo vele andere steden des vaderlands, ten allen
tijde, zoowel des zomers bij langdurige droogte, als des winters bij felle vorst, zich
op alle uren van den dag zonder eenige betaling, van versch water kan voorzien,
hoewel het verkrijgen daarvan voor vele huisgezinnen met eenige moeite en
tijdverlies gepaard gaat, omdat men het gewoonlijk in tonnen, die door twee
personen tusschen stokken gedragen worden, moet afhalen. Slechts vier inwoners
zijn van dien last bevrijd, doordien zij een dergelijke put in den tuin achter hunne
woningen bezitten'.

Pompen

Rond het begin van de twintigste eeuw waren alle openbare putten in Rhenen
voorzien van een mechaniek, waardoor we van pompen moeten spreken.
Dit mechaniek bevond zich in een opbouw boven de put. We kunnen, naar de
verschillende typen van de opbouw onderscheid maken in een drietal soorten
pompen:

De pomp op de Fred. v.d. Paltshof. Op de voorgrondBertus van Altena. (1911).
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- gemetselde pompen, dat wil zeggen dat de opbouw boven de waterput bestond
uit gemetselde stenen.
blauwe pompen, dit waren pompen met panelen van blauwachtige arduinsteen.

- ijzeren pompen waren pompen met een opbouw van gietijzer.

Op de blauwe pompen en de gemetselde pompen zat een grote houten deksel met
een puntig torentje erop, geheel bekleed met zink. Het gehele deksel kon er worden
afgehaald ten behoeve van reparaties. Duidelijk is deze kap zichtbaar op afb. ABR
406. Een enkele keer gebeurde het wel dat een of ander stuk gereedschap in de put
viel. Het was dan reddeloos verloren, een kleine ramp want in die tijd moest vrijwel
al het gereedschap door de smid zelf worden vervaardigd.

Laten wij de Rhenense pompen eens nader bekijken. Op de plattegrond in 'Achter
Berg en Rijn', pag. 86/87 staan de meeste door middel van een zwarte stip
aangegeven. Helaas is de kaart voor wat betreft de putten en pompen niet volledig.

De Koning van Denemarken

Beginnend in het westen, voor de huidige Garage De Rhoter, stond een ijzeren
pomp. Deze pomp, aangelegd in 1881, is te zien op afb. ABR 374.
Medio 1880 deelde Albertus van Altena, logementhouder in de Koning van
Denemarken, mede dat hij reeds lang het voornemen had zijn inrijdstal, genaamd
het Klooster (thans Garage de Rhoter), te verbouwen. Omdat de gemeente eigenaar

De pomp bovenaan de Grutterstraat. (1910).
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was van het ten westen grenzende erf en van de veldwachterswoning wilde hij met
het gemeentebestuur in overleg treden. Hij wees op het fraaie beeld aan de
linkerzijde bij binnenkomst van de stad, gevormd door het mooie plantsoen en het
postkantoor, (ABR 382 rechtsonder) maar de overzijde ervan, aan de rechterkant
kon zeker nog worden verfraaid. Na overleg kwam men tot grondruil en de
gemeente zou in de onmiddellijke nabijheid van zijn nieuw te bouwen schuur een
weiwaterpomp ten algemene gebruike aanleggen.
Dit is ook gebeurd: in juli 1881 is door de gemeente de opstand voor deze pomp
aangekocht bij de Maatschappij de Ijzergieterij De Prins van Oranje te
's-Gravenhage. De put werd gegraven door Jan Degen, puttenmaker te Oosterbeek,
zijn knecht reisde naar Rhenen per boot. Het graven van de put kostte f 193,60 en
ze was 12,10 meter diep. De TJzergieterij declareerde ƒ 379,70 (12 gegoten buizen
wijd 0,25 m en lang 2 meter ƒ 180,08 en een stadspomp No l zonder binnenwerk
voor ƒ 191,= excl. vracht).

Servetstraat en Grutterstraat

Met de klok meegaand vinden wij de volgende pomp bovenaan de Grutterstraat.
Dit was eveneens een ijzeren pomp en zo te zien van hetzelfde type als de
eerstgenoemde. Deze pomp werd aangelegd in 1885.
Op 15 september 1885 kwam in de gemeenteraad de aanleg van putten in de
Gruttersteeg en Servetsteeg aan de orde. Na discussie werd besloten deze zo hoog
mogelijk bovenaan in de stegen aan te leggen. Men vroeg zich af of men er tevens
een reservoir of brandput aan moest verbinden. Wanneer de put diep genoeg zou
zijn, zoals bij het Rondeel, dan zou er altijd voldoende water aanwezig zijn en was
een voorraadbak niet nodig.
In de raadsvergadering van 13-10-1885 deelde het raadslid Leccius de Ridder mede
dat hij van verschillende kanten had vernomen dat het wenselijk zou zijn dat de
pomp, die boven aan de Grutterstraat zou worden aangelegd, boven aan de
Molenstraat zou worden geplaatst. De burgemeester gaf echter te kennen de
wenselijkheid daarvan niet in te zien, bovendien was aan dat werk reeds een begin
van uitvoering gegeven. Uit de rekeningen blijkt, dat er zowel bovenaan de
Grutterstraat, als boven in de Servetsteeg een pomp werd aangelegd. Beide waren
22 meter diep. Het was Hendrik Degen uit Oosterbeek die dit werk klaarde.

Bovenaan de Molenstraat

Bovenaan in de Molenstraat, ongeveer ter hoogte van het pad naar de molen, heeft
een weiwaterput gestaan. Deze werd in 1887 gegraven door Hendrikus Degen, de
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diepte bedroeg 23,40 m. Wanneer de put werd gedicht is niet bekend, de restanten
ervan werden omstreeks 1985 teruggevonden, zie de foto.

Onder aan de Molenstraat

Sinds mensenheugenis stond er een pomp onderaan de Molenstraat. Dit was een
bijzondere en luxueuze pomp en deze had de bijnaam Raaijepomp, plat voor
Raderpomp (zie afb. 335, 358a, 362, 510a, 511 in ABR). Vermoedelijk heeft deze

Bij rioleringswerkzaamheden te voorschijn gekomen put van de voormalige pomp
bovenaan de Molenstraat. (1985).
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De Raaijepomp, onderaan de Molenstraat. (1900).

vroeger een mechaniek door middel van raderen bezeten. De laatst bekende versie
van deze pomp bestond uit een vierkant tableau met vier paaltjes erom heen. Het
mechaniek bevond zich hierbij voor een deel buiten de opbouw, zoals duidelijk te
zien is op de oude foto's. Het is weer 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 voor onderhoud er uit moest. Dit gold
trouwens voor alle ijzeren pompen. De meeste pompen hadden onder de uitloop een
rooster, goed te zien op afb. ABR 511 en 927. Hier kon het overtollige water in
wegvloeien, zonder dat het weer in de put terecht kon komen.
Hoe oud de pomp is, is niet bekend. Reeds in 1581 wordt de Rayderput in de
archieven vermeld. Haakman vermeldt over deze pomp in 1847 het volgende: 'In
het midden der Bovenstraat is een klein plein, waarop eene groote pomp met een
dubbelen slinger, boven eene welput, welke tot algemeen gebruik is daargesteld, om
in de behoefte van versch water te voorzien, en waarbij eene gestadige levendigheid
van den morgen tot den avond plaats heeft'. De toenmalige Bovenstraat heet thans
Herenstraat.
In juli 1872 werd het veranderen van de weiwaterpomp bij de Molenstraat tot
welwaterperspomp gegund aan de loodgieter D.H. van Noort voor ƒ 575,=.
Na beproeving was gebleken dat de werking ervan zwaarder was dan die op het
Rondeel en dientengevolge ook minder water gaf. De oorzaak moest grotendeels
worden gezocht zowel in de grotere diepte der put als in het nieuwe werk.
Vermoedelijk is in dit jaar de fraaie gietijzeren ombouw geplaatst. De herkomst



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - blz. 21

ervan heb ik niet kunnen achterhalen. Bij het beproeven van deze pomp was een
gedeelte van het brandspuit-personeel nodig geweest, waarvoor de gemeente een
vergoeding van ƒ 11,- beschikbaar stelde. Tevens werd besloten, daar de
brandspuiten van de gemeente niet meer aan de vereisten voldeden, in de begroting
voor 1873 een post op te voeren tot aankoop van een nieuwe brandspuit. In 1881
stonden de brandspuiten gestald in de Gasthuiskapel, een restant van een
middeleeuws bouwwerk dat vlak achter de huidige Rabobank heeft gestaan.

Nog een prpntbriefkaaiï van de pomp onderaan de Molenstraat. (1930).



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - bJz. 22

De Raaijepomp van de Molenstraat is niet lang voor de oorlog verwijderd omdat
deze in de weg stond. Hij heeft een tijd in het Plantsoen gestaan maar raakte in
verval, vooral ook als gevolg van vandalisme. Kennelijk wilde de gemeente er van
af, want ongeveer in de zestiger jaren is deze als schroot verkocht aan Jan van
Deelen. Sic transit gloria mundi.

De Generaalsput

Aan de noordzijde van de Herenstraat, even ten oosten van de Muntstraat, stond de
Generaalsput. Deze put dankte zijn naam aan de 'Generaal', de hoofdschout
Hendrik Smissaert (overl. 1786) die gewoond heeft op de hoek van de Herenstraat
en de Muntstraat, die ook wel Generaalssteeg heeft geheten. In de tachtiger jaren
zijn de resten van deze put bij graafwerkzaamheden teruggevonden.
Haakman (1847) schrijft over deze put: 'Voorheen werd er nog een groote
gemetselde put, eenige voeten boven den grond, de generaalsput geheeten, vlak voor
een der deftigste huizen op de Bovenstraat gevonden, die, onbruikbaar geworden
zijnde, de buurt en vooral dat huis geenszins sierde. Bij de plaats gehad hebbende
verandering der poorten, heeft men ook deze put doen verdwijnen, en het groote
ijzeren hekwerk of de boog, waaraan de katrol, over welke de ketting voor den
emmer liep, vastgeklonken was en die hoog boven het metselwerk uitstak, tot eene
poort aan den ingang van het tegenwoordige kerkhof buiten de stad laten vermaken'.
De toenmalige Bovenstraat was de Herenstraat, de stadspoorten werden omstreeks
1840 afgebroken en het toen nieuwe kerkhof ligt nu nog aan de zuidzijde van de
Herenstraat. Het is thans het plantsoen, ten westen van de Gedachteniskerk.

Herenstraat

Onderaan de Plantsoenstraat, ongeveer waar nu het nieuwe Bevrijdingsmonument
staat, heeft ook een pomp gestaan. Deze blauwe pomp, met dubbele uitloop, zien we
op afb. ABR 284. Omdat we in reparatierekeningen steeds Heerenstraat vermeld
zien staan heb ik dit als kopje voor deze pomp gekozen.
In 1872 werd besloten op de begroting een post op te voeren tot het aanleggen van
een weiwaterpomp in de nabijheid van de Bergbarriere. Het raadslid Sandbrink
vroeg waar deze pomp dan wel zou worden geplaatst. De burgemeester antwoordde
dat de geschiktste plaats leek onmiddellijk aan de westzijde van de poortierswoning
aan de Bergbarriere, ter plaatse waar zich toen de slijpsteen van de ijzersmid
G.J. Bovenschen bevond.
Toen men na een bespreking met Bovenschen de voor- en westelijke muur van de
aan hem verhuurde woning had afgebroken, bleek dat de oostmuur en het dak zeer
slecht waren, waarna men de gehele woning maar had gesloopt. Voor de plaatsing
van de pomp bleek het intussen wenselijk meer plaatsruimte te scheppen, waarom
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men de nieuwe woning ongeveer iVz m meer oostwaarts had gezet. De
gemeenteraad was verbolgen omdat dit zonder toestemming van de raad was
gebeurd. De burgemeester verklaarde echter niet te hebben kunnen wachten met de
plaatsing van de pomp, en dat Bovenschen nog tot 1875 huur betaalde en niet
genegen was van die huur afstand te doen.
Na beraadslaging over de opstand van de welwaterperspomp, namelijk of deze van
ijzer dan wel van hardsteen moest worden voorzien, gaf men de voorkeur aan
hardsteen, waarna aan J.H. Pothmann te Arnhem het gehele werk werd gegund. De
stenen welke door Verbrugh te Lienden waren geleverd en inmiddels aan de Loswal
waren bezorgd, werden door B en W afgekeurd. De gemeente leed hierdoor geen
moeilijkheden, daar aan P. de Leeuw het maken van het metselwerk met bijlevering
van de stenen was opgedragen.
Na voltooiing door De Leeuw werd het werk geïnspecteerd door Pothmann, die
constateerde dat een uitzetting van het metselwerk boven de waterspiegel van de put
was ontstaan en als gevolg daarvan een uitwijking van de stenen was opgetreden.
Hij sprak het vermoeden uit dat dit werk niet bestand was voor een gebruik met
pompen. In elk geval was het werk niet van dien aard als van een goed en solied
werk vereist kon worden. Hij keurde de pomp dan ook af.
Bij herkeuring door de puttenmaker J. Degen uit Oosterbeek werd deze wederom
afgekeurd, 'om die reden als dat hij nooit op welke wijzen ook goed afgeleverd kan
worden'. Na overleg met De Leeuw werd besloten de put niet af te breken maar door
De Leeuw te laten dempen en de zich daarin bevindende stenen te kopen voor
ƒ 100,=. Aan Degen werd opgedragen voor een billijke prijs een nieuwe put te
graven. Hierbij kwam de plaats weer aan de orde, en na enkele alternatieve
mogelijkheden werd besloten deze te kiezen iets boven de afgekeurde pomp. Degen
nam het werk voor deze 18 m diepe put aan voor ƒ 29,60 per meter diepte. Pothmann
leverde een dubbelpomp met zuig- en persvermogen, stenen kast, rooster en
ijzerwerk en met opstellingskosten bedroeg zijn rekening ƒ 1225,=.

Visscherstraat (Zuidwal)

In de Visscherstraat (de huidige Zuidwal) tegenover de Puttersteeg heeft een
gemetselde pomp gestaan. Een goede afbeelding ervan is mij niet bekend. Vaag is
de pomp te zien op afb. ABR 475, geheel rechts achteraan. Reeds in 1562 wordt de
put in de Visscherstraet vermeld. In 1745 is hier een nieuwe pomp aangelegd.
Van latere tijd heb ik slechts reparatierekeningen aangetroffen. De pomp werd
aangeduid als de 'Visscherstraatse pomp'.



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - blz. 24

Weverstraat

Op de hoek van de Weverstraat en Koningstraat stond een ijzeren pomp, zichtbaar
op afb. ABR 481, 482, 484 en 487 en de uitloop en het rooster op afb. 927. Het is
een iets afwijkend type als die bij de Koning van Denemarken, maar de pomp is
vermoedelijk wel van dezelfde fabriek afkomstig.

Midden-rechts op de foto een gedeelte van de pomp aan de Visscherstraat. (1915).

In juli 1885 kwam in de Raad een ingekomen verzoek ter tafel van de bewoners van
de Koningstraat en Weverstraat om in de Weverstraat een pomp aan te leggen. Dit
verzoek was echter niet gezegeld en werd daarom ter zijde gelegd! Op 16-8-1885
volgde opnieuw een verzoek van bewoners van de Koning- en Weverstraat om in de
Koningstraat een pomp 'daar te stellen', thans kennelijk wel van een
(belasting)zegel voorzien. De heer Ramondt was vóór, doch hij wist niet of er wel
voldoende geld voor was. Bovendien vond hij het wenselijker een pomp te plaatsen
bij de Openbare school. Sandbrink vond, wanneer de Raad hiertoe zou besluiten, dat
deze het beste te plaatsen zou zijn boven aan de Steile steeg, op de hoek van de
Koningstraat en de 'zogenaamde' Weverstraat. Nadat de burgemeester te kennen had
gegeven dat de kosten door af- en overschrijving uit de rekening van dat jaar zouden
kunnen worden voldaan, werd op zijn voorstel met eenparigheid van stemmen
besloten nog dat jaar die pomp te doen maken en de plaatsing aan Burgemeester en
Wethouders over te laten. Het is toen kennelijk op de hoek van Koning- en
Weverstraat, dus tegenover de Steile steeg geworden. Met de school werd bedoeld
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de lagere school onder in de Koningstraat, waarvoor burgemeester Menso in 1870
de eerste steen had gelegd. Dit is later een MULO geworden.

De Markt (Vischmarkt)

Op de Markt stond de bekendste Rhenense pomp, mede ook omdat deze door de
beroemde tekenaar Jan de Beijer werd vereeuwigd. Het is ook de eerste pomp in
Rhenen, die werd aangelegd in 1739. Het werk geschiedde tijdens een
grootscheepse renovatie van de Markt, waarbij onder meer het Oude Raadhuis en de
Waag werden gebouwd.
We zien deze pomp op de afb. ABR 204, 205, 206, 207. Foto's van deze pomp zijn
gereproduceerd in afb. 208, 406, 437, 439 en 449. Het was een blauwe pomp, die in
de laatste oorlog werd verwoest. Na een geslaagde actie 'Loop naar de Pomp' in
1978 is deze nu weer in volle glorie hersteld.

Kerkeput, St. Cuneraput

Onderaan de Torenstraat, op de hoek met het Kerkhof (Kerkplein) stond een
gemetselde pomp, te zien op afb. ABR 496. Vermoedelijk is dit de oude
St. Cuneraput of Kerkeput geweest.
Deze pomp werd in 1858 vernieuwd. Van Waveren leverde de benodigde koperen en
loden pijpen en D.J. Levermann bracht de 4 stukken blauwe steen met lijsten,
randen, hoekstukken, zerk etc. aan.

De pomp op de hoek van de Koningstraat en Weverstraat. In het huis op de achtergrond heeft
G. C. Haakman gewoond. Later kwam hier de tapijtfabriek van Van Wijngaarden. (1900).
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Het Rondeel

Voor het Rondeel, op de splitsing van de Kruisstraat in Rijnstraat en Kerkstraat
stond een blauwe pomp met een dubbele uitloop, zie afb. 346 en 417. De welput
voor deze pomp werd door J. Degen, metselaar te Oosterbeek gegraven eind 1894.
Hij rekende voor de 44 voeten (ca. 15 m.) 3 gulden per voet. De Wageningse
steenhouwer DJ. Leverman verzorgde in juli 1895 de hardstenen bovenbouw en in
september leverde J.H. Pothmann, pompenrnaker te Arnhem een stel koperen
pompen voor ƒ 510,=.

Bestedelingenhuis

Niet als stip op de plattegrond weergegeven, maar wel zichtbaar op afb. ABR 489
en 490, was de pomp in de binnenhof van het voormalige bestedelingenhuis aan de
Gasthuisstraat. Het was een gemetselde pomp en deze droeg het jaartal 1892. Het is
niet bekend of er vóór die tijd een oudere pomp of put heeft gestaan, mogelijk was
het de put 'bij de nieuwe brouwer bij het Gasthuiskerkje', hierboven reeds vermeld.

De pomp bij het veer

Willem Udo, pachter van het veer, scheef in 1864 aan B & W dat er in of bij het
veerhuis geen weiwaterpomp aanwezig was, waaraan grote behoefte bestond, daar
het rivierwater in de zomer niet altijd drinkbaar was en in de winter bij sterke vorst
het halen uit de rivier zeer moeilijk was. Hij had reeds het jaar ervoor om een pomp
gevraagd. Het college wees het verzoek echter van de hand, 'omdat het ontbreken

De pomp op de hoek van de Torenstraat en het Kerkplein (het Kerkhof). (1910).
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van een pomp bij het veerhuis geene ernstige redenen van beklag kan opleveren,
aangezien op weinige uitzonderingen na, iedere bewoner zich dat gemis moet
getroosten en de requestrant zich boven anderen, wegens de nabijheid der rivier,
bevoorregt mag achten'. Toch blijkt uit reparatierekeningen (o.a. van 1880), dat er
bij het veerhuis een openbare pomp heeft gestaan.
Naast de openbare pompen verschenen er later steeds meer particuliere pompjes in
de privé-sfeer. De aanrechten hadden meestal een uitloop naar buiten op de straat.
Het was de bedoeling dat dit water via een gootje in een put terecht kwam. Bij
strenge vorst wilde dit niet altijd, want dan bevroor het gehele putje en ontstond er
een dikke koek van ijs. Het water kwam dan op straat terecht en deze werd
spiegelglad. Ook werd er wel eens een handje geholpen, want zo'n ijslaag op de weg
was vroeger een buitengewone gelegenheid om sleetje te rijden. Hele slierten van
aan elkaar gekoppelde sleetjes vertrokken bovenaan de Nieuwe Veenendaalseweg
naar beneden. Via de Herenstraat stak men de weg over om via de Buitenomme
verder te sleeën. Omdat de wegen toen nog grotendeels uit keien en klinkers
bestonden, waren er vele bulten in het ijs en zo'n sliert met sleetjes maakte een
lawaai alsof er een trein langs denderde. Ook andere straten leenden zich bij uitstek
voor dergelijke ritjes: de Bontekoestraat en de Rijnstraat. Verkeer was er toen
nauwelijks, dus gevaarlijk was het in dat opzicht niet.

Stadsuitbreiding

Eind 19de eeuw werd een aantal nieuwe woningen ten oosten van de binnenstad
gebouwd, men sprak toen over 'buiten de Bergpoort'. Van 1880 tot 1890 vond de
grootste uitbreiding plaats. In deze periode werden de huisjes gebouwd in de
zogenaamde Waalbuurt, gelegen achter het tegenwoordige gemeentekantoor, voorts
de huisjes in 'De Driehoek', die voor de Diaconie van de Ned. Herv. Gemeente door
Willem van Nas werden gebouwd op de punt van de Nwe. Veenendaalseweg en de
Oude Dijksestraat. Deze huisjes werden eind 1997 weer gesloopt. Tenslotte ontstond
toen de zogenaamde 'Mevrouwenbuurt', het rijtje huizen aan de Herenstraat
tegenover de Achterbergsestraatweg (afb. ABR 271 en 272). Vandaar dat de behoefte
aan een pomp in de buurt bleek te groeien.
Zomer 1889 kwam er een verzoek van 15 eigenaren van huizen staande buiten en
ten oosten van de stad, aan de Veenendaalscheweg, om in de nabijheid een pomp te
plaatsen ter verkrijging van goed drinkwater. Sandbrink vond deze pomp niet zeer
dringend, daar de verzoekers niet ver van de pomp aan de Bergbarrière woonachtig
waren. Het verzoek werd 'vooralsnog' niet aangenomen.
In april 1891 verzochten de bewoners van de 'buiten de Bergbarrière nieuw
gebouwde huizen', daar een pomp aan te leggen, 'daar zij bijna geheel van
drinkwater verstoken waren dat zij nog al ver moesten halen en dat er gezinnen
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waren die met wassen hun brood verdienden, terwijl een pomp tevens bij
onverhoopte brand goede diensten zou kunnen doen'. Ook werd gewezen op de
reinheid en gezondheid. Met deze 'nieuw gebouwde huizen' werd kennelijk de
Waalbuurt bedoeld, die toen net gereed gekomen was achter het huidige
gemeentekantoor. Een antwoord van de gemeente is niet bekend.
Het is niet duidelijk of het verzoek van 1891 afkomstig was van dezelfde groep
bewoners, of van de bewoners van de Mevrouwenbuurt. In de beraadslagingen van
de raad vond men dat een zeer geschikte plaats zou zijn de 'punt van de tuin der

huizen aan de Ned.
Hervormde Diaconie al-
hier toebehorend. Men zou
trachten dit op de begro-
ting van 1892 te plaatsen.
De bewoners kregen de
mededeling 'Indien de
middelen zulks toelaten...'.
In 1894 werd meegedeeld,
dat er nog geen gelden
voor de daarstelling van

, i,-r,u
De pomp op de Nieuwe Veenendaaiseueg. bij de Openbare een P°mp DeSCniKDaar
Lagere School. (1915). waren.

Het buitengebied

Ook in het buitengebied, dus buiten de stadskern, hebben diverse pompen gestaan.
Een bekende is die op het Spitsbergerpad (afb. ABR 382, net iets rechts van het
midden). Dit was een gemetselde pomp. Onder aan de Openbare School aan de
Nieuwe Veenendaalseweg, bij het begin van de Bantuinweg heeft een gemetselde
pomp gestaan, zie afb. 528 en 566. In Achterberg had vermoedelijk vrijwel iedereen
zelf een waterput, zodat er, bij mijn weten, hier geen openbare put of pomp heeft
gestaan.

Eist

Ook in Eist stonden enkele openbare pompen of putten. Volgens een opgave uit
1909 waren daar de volgende putten/pompen: een put aan de Franseweg, een put aan
de Veenendaalscheweg, een pomp in het dorp en een pomp aan de Straatweg.
In augustus 1856 werd er bij de gemeenteraad een verzoek ingediend door een
aantal inwoners uit Eist om, bij gebrek aan een toegang tot de pomp van het
schoolgebouw, een andere toegang daartoe te krijgen, ofwel 'ons met eenen nieuwe
pomp te vereeren daar gebrek aan water ons onmisbaar is en wij het vermogen
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missen ons zelve daarvan te voorzien'. De raad wees dit verzoek af op grond van
het feit, dat de bedoelde pomp nimmer voor algemeen gebruik bestemd geweest
was en er vooralsnog geen overwegende redenen waren om tot het aanleggen van
een nieuwe pomp over te gaan.
In juni 1865 werd in opdracht van de gemeente aan de Franseweg door P. De Leeuw
een welput gegraven. Deze was 40 voet diep, dus ca. 13 meter. Naar aanleiding van
een verzoek van oktober 1865 van enige ingezetenen, een eind verderop op of aan
de Franseweg wonende, om daar op kosten van de gemeente een weiwaterpomp of
put aan te laten leggen, rapporteerde een commissie dat 'zij niet kan ontkennen dat
het voor de adressanten een genot zoude zijn in hunne nabijheid een put of pomp
te hebben, waar door eenigen hunner het water op 500 ellen minderen afstand kon-
den verkrijgen'. (Een el had in die tijd reeds de lengte van de standaard-meter). Bij
lage waterstand was het touw uit die put, waaruit zij gewoonlijk hun water haalden,
verwijderd. Daardoor moesten zij het water halen uit de 180 ellen verder in de
Franseweg gelegen gemeentepomp, die daar de afgelopen zomer was aangelegd.
Vermoedelijk wordt hiermee de pomp bedoeld, die aan de zuidzijde van de
Utrechtsestraatweg, midden in Eist stond, zie foto ABR 871. De commissie schatte
de kosten van een put ter plaatse waar de adressanten die verlangden op ƒ 400,=,
zodat geadviseerd werd het verzoek af te wijzen.
In febr. 1869 kwam deze kwestie weer aan de orde. Behandeld werd een brief van
30 bewoners van de Franseweg waarbij werd verzocht dat voor rekening van de
gemeente daar een weiwaterput zou worden gemaakt, daar zij een vierde uur van
de gemeentepomp verwijderd waren en het pand waar zij vroeger gewoon waren
water te halen nu verkocht was en de tegenwoordige eigenaar hen niet wilde toe-
staan dat zij aldaar water haalden. Omdat de raad van mening was, dat het als een
eerste plicht der gemeente was om haar ingezetenen van goed drinkwater te voor-
zien, werd besloten in te stemmen met het verzoek. Ook deze put, 15 m diep, werd
door de Rhenense metselaar P. De Leeuw gegraven.
Voorjaar 1875 kwam ter sprake, dat de pomp op de Franseweg te Eist gedurig
defect was en dientengevolge veel aan onderhoud kostte, zodat het wenselijk bleek
om de pomp te veranderen in een put, hetgeen geschiedde.
In november 1904 kwam het verzoek van enige ingezetenen van het buurschap Eist
om op de put aan de straatweg naar Eist een pomp te plaatsen. In december werd
daarop besloten op de drie bestaande openbare putten te Eist pompen te slaan.

Kosten

Een voorbeeld van hetgeen de stad aan de pompen moest uitgeven geeft de
hieronder verkort weergegeven rekening, opgemaakt in het jaar 1887: G. A. A. van
de Wall te Arnhem: 22 ijzeren balken lang 1,65, (totaal ƒ 25,09, vermoedelijk
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stutbalken), geleverd franco per schipper Concordia. Hendrikus Degen puttenmaker
te Oosterbeek, voor het maken van een weiwaterput boven aan de Molenstraat, diep
23,40 m a ƒ 10,=, samen 234,=. Gebroeders van Klinkenberg te Amerongen voor
ontvangen Waalsteen: 17.000 stenen hardgrauw, ƒ 182,75, vracht 14,45 samen
ƒ 197,20. De Maatschappij Ijzergieterij De Prins van Oranje te 's- Gravenhage,
'Een georneerde Stadspomp No l, het bovenstuk 0,50 m verlengd, zonder
binnenwerk doch met as, opnemer en zwengel ƒ 214,=. Een luikrand met luik ƒ 1,=
x 0,70 mr achter de pomp en 4 gesmeede krukankers 19,85. Een rooster ruitwerk
0,80 x 0,60 m voor de pomp ƒ 10,=. Voor de wijziging van den slinger volgens
opgaaf ƒ 32,=. Meerdere vracht dan franco Rotterdam 2,76, samen ƒ 278,61.
Goedgekeurd door G.S. 30-9-1886.
Hendrikus Degen, puttenmaker te Oosterbeek, voor het maken van een weiwaterput
in de Koningstraat, diep 11,90 m a f 10,= komt op ƒ 119,=. Sept/oktober 1887:
E. Gompertz handel in Knight, Bevan & Sturges Prima Portland-cement: l vat
Portland-cement ƒ 6,70, contant ƒ 6,20.
C.E. van Voorthuisen voor het verven van 4 openbare pompen ƒ 10,=. Maatschappij
Ijzergieterij De Prins van Oranje te 's Gravenhage nov 1887: Een Stadspomp No l
zonder binnenwerk, doch met asopnemer ƒ 191 ,=. Voor de wijziging volgens opgave
van den slinger ƒ 20,=. Een luikrand met luik 1,= x 0,70 meter met vier gesmeede
krukankers ƒ 19,85. Een roosterruitwerk 0,80 x 0,50 meter vóór de pomp ƒ 10,=.
Meerdere vracht dan franco Rotterdam ƒ 2,76 samen ƒ 243,61. Met de pomp in de
Koningstraat werd de begroting voor de 'kosten van waterleidingen, riolen,
fonteinen, pompen etc.' overschreden.
De weduwe Gerrit Jacobus Bovenschen declareerde ƒ 7.79 voor diverse pomp-
onderdelen, waaronder een 'orle Menktje [een ornamentje] gemaakt'.
Van Waveren: reparaties aan de pomp op het Kerkhof, in het Rondeel, in het
Plantsoen, in de Visscherstraat.

In de vorige eeuw en het begin van de 20ste eeuw waren, volgens de rekeningen, de
volgende Rhenense vaklieden betrokken bij levering en onderhoud van pompen en
putten:
Ijzersmeden: Arend Bovenschen, Gerrit Roelof van der Horst, Pieter Marinus van
Merkesteijn (Eist), Dirk Takken
Loodgieters/koperslagers: Gerrit en Johannes Baars, Dirk Hendrik van Noort, Pieter
van Til, Ernst van Waveren
Timmerlieden: Albert Klomp (Eist), Cornelis Smit
Metselaars: Hendrik Roelof de Leeuw
Winkeliers: Cornelis Meijer, Jantje Roks, wed. Klomp, C.E. van Voorthuisen, Jacob
Wicharts
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Waterleiding

Inmiddels was in mei 1905 een aanvraag ingediend door de Rhenenaar Willem de
Haas, ingenieur, die een concessie vroeg tot de aanleg van buizen voor een
drinkwaterleiding in de kom der gemeente. Hij beargumenteerde de aanvraag met
de volgende argumenten. Het water dat hij zou leveren was goed en koud. Velen in
de gemeente moesten het water ver, in sommige gevallen zelfs van 350 m weg halen.
Het inrichten van een badkamer zonder waterleiding was moeilijk en zeer duur. De
moeilijkheid om water te verkrijgen belemmerde het bouwen van nieuwe huizen,
een goede pomp kostte ca ƒ 800, zodat de huur daardoor met ƒ 50 verhoogd zou
moeten worden. Nieuwe villa's zouden, wanneer er hier een waterleiding zou zijn,
van badkamers voorzien kunnen worden en bovendien billijker en daardoor
gemakkelijker verhuurd konden worden. Het bouwen ervan werd dus door een
waterleiding in de hand gewerkt. Wanneer dit verlangd zou worden konden pompen
en buizen zodanig ingericht worden, dat de gemeente er brandkranen op zou kunnen
aanbrengen. De kosten hiervan zouden de gemeente op ca ƒ 250 per jaar komen. Hij
had nogal wat haast, want in verband met de op handen zijnde bouw van het nieuwe
postkantoor aan de Herenstraat (dat thans nog steeds op de Paltshof staat) wilde hij
zekerheid hebben. Nadat er een commissie was benoemd tot het instellen van een
onderzoek, (die rapporteerde dat een waterleiding wel in het belang der gemeente
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werd geacht) werd uiteindelijk in september 1906 aan de Electriciteits Maatschappij
"Rhenen" de concessie verleend. De overeenkomst bevatte 34 artikelen, waarop we
in dit verband niet dieper in zullen gaan. Merkwaardig is nog wel, dat De Haas niet
tijdig op de verlening van de concessie een schriftelijke bevestiging had gezonden
dat hij de concessie aanvaardde, waardoor deze was komen te vervallen. Nadat hij
deze opnieuw indiende, werd op grond van een wettelijke bepaling advies gevraagd
aan de Gezondheidscommissie. Hierna werd de concessie alsnog verleend en
kennelijk aanvaard. De aansluitingen van woonhuizen met de nieuwe waterleiding
geschiedde door Piet van Til en Ernst van Waveren.

Interessant is nog het volgende gegeven. In juni 1905 werd door de burgemeester
een fles water afkomstig uit de Visscherstraatse pomp opgestuurd naar het
Laboratorium voor Scheikundige en Bacteriologische onderzoekingen te
Amsterdam. De uitkomsten van het onderzoek waren:
Als drinkwater af te keuren. De hoeveelheid vaste stoffen en chloriden waren
gelegen boven de hoeveelheden die voor zuiver drinkwater werden voorgeschreven.
Voor het schoonmaken en bereiden van groente was dit water wel geschikt, behalve
in die gevallen waarbij in dit water enkele producten zoals bonen of erwten niet gaar
werden gekookt.

Het verdwijnen van de pompen

De commissie tot onderzoek der rekening heeft in 1913 ten aanzien van de post
'pompen en riolen' aanleiding gegeven om aan het gemeentebestuur in overweging
te geven of de grote uitgaven die het voortdurend herstellen van slingers en zuigers
enz. vergden, niet te ondervangen waren door enige pompen in buurten waar
waterleiding algemeen in de huizen was aangebracht, te laten vervallen en andere
die door hun monumentale vorm de gemeente versierden, van een waterleiding te
voorzien.
In oktober 1919 kwam ter tafel, dat de pomp (vermoedelijk die boven aan de
Molenstraat) weer eens in orde moest worden gebracht, maar dit ging niet goed
omdat de jeugd ze dadelijk weer defect maakte. Toch was deze pomp daar meer dan
nodig, want sedert de Barakken weer bewoond werden moesten die mensen
helemaal naar beneden naar de pomp bij Koster, want die bij de school boven aan
de Molenstraat was ook al tijden op non actief. 'Als de politie wat meer op de
jongens lette zou ook daarin verandering ten goede kunnen komen'.
In december 1920 werd besloten om kranen aan te laten brengen op de pomp
beneden aan de Molenstraat, de Plantsoenstraat, de Visscherstraat, bij de stal van het
Hotel de Koning van Denemarken, zodra overeenstemming met de [Waterleiding-]
Maatschappij Rhenen zou zijn bereikt.
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Een voorbeeld van een 'particuliere 'pomp. Achter het dubbele herenhuis van dr. Comerell en Willem de
Haas (Herenstraat 84/86) stond en staat een pomp op de erfscheiding. De twee huishoudsters staan er
voor. Foto ca. 1920.

In de raadsvergadering van april 1921 werd geconstateerd dat bijna alle percelen in
de stad aan de waterleiding waren aangesloten, maar het Stadhuis (het oude
Raadhuis) nog niet.
In juni 1921 klaagde een raadslid over de toestand van de waterpompen in Eist, die
allertreurigst was: sommigen moesten 20 minuten lopen en alles ging naar de pomp
bij de school. Er bleek van alles aan gedaan te zijn wat mogelijk was. Bij sommige
pompen, onder andere aan de Franse weg waren zelfs de buizen 7 m verlengd.
Er was getracht een pulspomp te slaan aan de Franse weg, maar men stuitte op
klapzand en alles viel vreselijk tegen.
In juni 1923 waren B & W voornemens het afrijden van de Molenstraat te
verbieden. Bij Politie-verordening heeft de Raad dit overgelaten aan B & W omdat
er vermoedelijk extra bepalingen nodig waren voor het verbod tot afrijden van
motorrijtuigen en rijwielen, maar voorlopig werden er maatregelen genomen om
ongelukken te voorkomen. E.P van Dijk vond de bedoeling natuurlijk goed, maar
zou wel bereikt worden wat men zich voorstelde? Het werd meer en meer de
gewoonte van de industriëlen om zich van lange karren te bedienen. Bij het draaien
of sturen naar boven sloot men de Herenstraat voor een ogenblik als het ware af. Hoe
breder de oprit hoe beter, daarom stelde hij voor de pomp onderaan de Molenstraat
op te ruimen en in overleg met de bakker Koster de stoep voor zijn huis een stuk in
te korten. De opruiming van de pomp werd met tegenstemmen van de beide
wethouders aangenomen.
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De pompen in Rhenen hebben over 1921 niet veel gekost, maar voor '22 verwachtte
men hogere uitgaven. De bijzondere hoogte van het maaiveld heeft in Eist veel
wijziging en herstel gevergd. De putten werden er verdiept met buizen die 7 en 8 m
en nog meer lang waren en daarbij was bijzonder veel tegenspoed te overwinnen:
klapzand, stenen in de grond, het was enorm zoveel bezwaren er te overwinnen
waren, aldus een verslag. Het aanbrengen van kranen van de pompen aan de
waterleiding stuitte op vele moeilijkheden, hetgeen toegeschreven werd aan de
hoge waterdruk.
De Stichting Eister Woningbouw heeft in april 1924 een pomp opgericht op
gemeentegrond en op enige afstand van haar woningen aan de Rijksstraatweg. Er
kwam een verzoek deze over te nemen door de gemeente. In de oorlogsjaren
(1914/18) was de pomp geplaatst voor de 8 woningen die daar gebouwd waren,
omdat de afstand van die huizen en de bestaande pomp te groot was. Maar nu
maakten er wel 40 of 50 gezinnen gebruik van en ze is meer in gebruik bij de
ingezetenen daar in de omtrek. De gemeente was in het bezit van gedemonteerde
pompdelen, om de ijzeren delen die in oorlogstijd in de bewuste pomp aangebracht
waren te vervangen. B en W vonden het billijk deze pomp over te nemen.
In november 1923 kwam het onderhoud der pompen ter sprake. De gemeentepost
bedroeg ƒ 1000, dat was ƒ 25 per week. De commissieleden vonden dat
verschrikkelijk hoog: de loodgieters beschouwden die zaak als een melkkoe, 'ze
gaan er naar toe en dan gaan ze weer weg en dan hebben ze tenslotte nog weinig of
niets gedaan. Zou het niet afdoende zijn als alle pompen in de stad werden
afgebroken?'.
Uiteindelijk is dit ook geschied, maar ik heb niet na kunnen gaan, wanneer elke
pomp daadwerkelijk is verdwenen.

Cholera

In de literatuur treft men nogal eens de stelling aan, als zou de aanleg van pompen,
overal in ons land, een gevolg zijn van de toen heersende dreiging van cholera.
Mag dit wellicht in andere steden een aanleiding geweest zijn, in Rhenen is het
verband tussen cholera en drinkwater nooit ter sprake geweest.
In 1832 werd in Rhenen een commissie ingesteld om voorzorgen en maatregelen te
treffen tegen het uitbreken van de 'Aziatische braakloop' of cholera. Hierin werden
benoemd: H.H. van Deventer, burgemeester als voorzitter, A. Lijster, raad, als
secretaris en voorts H. Menso, wethouder, tevens medisch doctor,
Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland, raad en A. van den Brandhof, predikant te Eist.
A. Lijster vond het verstandig dat " . . . naast de verordeningen ten aanzien van het
rein houden der straten, tot zo veel mogelijke afwering der cholera, het hem hoogst
belangrijk voorkomt, dat de onaangename en hinderlijke lucht, welke
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leerlooierijen veroorzaken, werd tegengegaan ....'. Tevens stelde hij voor, het
aanleggen van de beurtschipper uit Rotterdam te bemoeilijken, 'om zo het gevaar
der zoo zeer en te regt gevreesde cholera ...' te beperken. Voorgesteld werd het schip
na vertrek uit Rotterdam onderweg, bij wijze van quarantaine, op te laten houden.
Drinkwater en putten of pompen kwamen in dit verband niet ter sprake.

In mei 1866 kwam de cholera wederom aan de orde. Het college stelde, naar aan-
leiding van een mededeling van de Provincie, een bedrag ter beschikking, ('en daar
de cholera in ons Vaderland is uitgebroken') om maatregelen te treffen tegen die
ziekte, zowel vóór, als wanneer zij binnen de gemeente mocht zijn uitgebroken. Als
gevolg van de provinciale mededeling is aan de ingezetenen gelast tot opruiming
over te gaan van alle op of langs de straten, wegen, pleinen en erven zich
bevindende mesthopen, alsmede de goten langs hun gebouwen en erven behoorlijk
te zuiveren. Op of nabij de stadswal werden op kosten van de gemeente twee
algemene privaten opgesteld. Een cholera-commissie werd ingesteld: P. Boodt,
R. van Voorthuisen, O. Stramm, W. van Altena en Roelof van Lent. Tevens werd
besloten om op de komende Pinksterdagen geen kramen, mallemolens, 'muzijkan-
ten' of dergelijke binnen de gemeente toe te laten en tevens de kermis, die gepland
was op 11 juni af te gelasten en alle openbare vermakelijkheden op die dag te
verbieden. Ook in het daaropvolgende jaar werd voorgesteld de kermis af te
gelasten, omdat zich in sommige gemeenten weer gevallen van Cholera Asiatica
hadden voorgedaan.
Ook in 1873 kwam er nog een bericht van de provincie aangaande te nemen
maatregelen tegen de cholera, maar dit werd ter kennisgeving aangenomen.

Overzicht

Tot besluit van dit artikel volgt hier een korte opsomming van een aantal gegevens
met betrekking tot putten en pompen, afkomstig uit het Rhenens Oud-archief.
Hierin zijn niet de pompen sinds de 19de eeuw opgenomen, deze komen in het
bovenstaande artikel voldoende aan de orde. Deze lijst pretendeert niet volledig te
zijn, maar ze geeft een goed overzicht over zo'n vier eeuwen putten en pompen in
Rhenen.

1560 Aan 'Peter Jansz. slootmaker tUtrecht betaelt die somme van 2 £ ter cause van seeckere twe
emmers met ijseren banden ende aen elcke emmer eem vadem nijeuwe kettings maken die
gehangen sijn in de puth staende op de merckt'. [Een £ was een pond of gulden. De huidige
waarde van de toenmalige gulden is ca. ƒ 200,=]

1562 Gerrit Beerntsz. uitbetaald 'een £ ter cause vande puth in die Visscherstraet vuijt te putten ende
schoen [schoon] te maecken. Jan Henricksz. timmerman betaelt twaelff schellingen ter cause hij
de voorsz. puth in de Visscherstraet voer mit plancken beschoten heeft'. [N.B. De Visscherstraat
is de huidige Zuidwal.]
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1581 Aan 'de metselaer Evert Thonisz. betaelt arrebeijtsloon dat hij mit sijnen knecht 4 daech
gearrebeijt heeft aen een Rayder put .

1597 'Aen Jan Jans. Smit 3 £ 10 stuivers voor dat hij een geheel jaer die stadtputten gancbaer gehouden
heeft'.

1604 Cornelis van Eek heeft de kercke put ses emmers geleverd.
1619 'Noch op Remmerten aende put emmer verdient Roelof Gerritsen Smit'.
1656 Reparatie'. 'nie[uw] ijser werck van emmers aen Sinte Kuineren put'.
1659 Bestek, waarin genoemd 'de putt op de marckt ut te brecken, te weten het gene dat utgevallen is

ende dat aen beijde sijden met een heele steen dick in te schoeijen en boven (e plaveijen. De putt
in de Visscherstraet van onder tot boven toe met een hele steen te ondervangen te weten het genige
datt er ut gevallen is in de voorsz. putt ende achter los te graven om datter geen sant inde putt kan
schieten ende dal op der aennemer kosten'.

1697 Oud-burgemeester Klerck klaagt dat door het uitdiepen van de put voor zijn huis, de voorgevel
merkbaar is verzakt. Besloten wordt de meester-metselaar Van Vianen uit Utrecht of iemand
anders te ontbieden. Op 3 mei komt Van Vianen ter inspectie. Daarna ontvangt Gijsbert van Vianen
'voor sijn herwaerts komst om te inspecteeren de put, staende bij de Borg.mr. Klerck' volgens
kwitantie 8 pond en 16 stuivers.
[N.B. Dit is de put aan de Herenstraat bij de Syndicus, die net iets ten oosten van de Muntstraat
heeft gelegen].

1659 Aan Jan Jansen van Gilsen, kuiper, wordt betaald 16 pond en 14 stuivers voor geleverde
putemmers.

1696 3 juni: 'door order vande Heeren vande Magistraet de putte aen te schoeijen, voor eerst de put bij
mijnheer Syndicus boven rontom aen te schoeijen, daertoe van noode 1000 steen: de put bij
Palmert onder beneden in de put aen te schoeijen boven om de put aen te schoeijen en uijt te
breeken, onder het hout een komtlaege te setten, de doek plancke te ondervangen, daertoe van
noode twaelf hondert steen: de put op het kerckhof in de midde aen te schoeijen 500 steen: de put
op de mart in tmidden aen te schoeijen, 500 steen; samen tot de putte aen kalck 3 hoet, 3200 steen'.

1735 Een nieuwe ketting moet worden gemaakt aan de put op het kerkhof, en een put moet worden
gerepareerd in de Visscherstraat.

1736 4 aug.:... .'te betaelen aen Andries van Rijpen, pompenmaker t'Utregt 18 pond .
1738 Betaling aan Dirk van de Water voor een nieuwe ketting aen de Raaijput, 15 pond.
1739 15 junij: 'Vermits de putten alhier in 't generael in seer slegten staet zijn, is goedgevonden ....

te doen maken een pomp op de Merckt alhier, werdende de cameraer gelast door Dirk de metselaar
en Willem van Eeden ijder een bestek dat werk rakende te doen maken, en inmiddels de andere
putten te doen repareren'.
Memorie voor de heeren burgemeesters en schepenen hoe veel de pomp op de marck zal koosten
van Willem van Eden. Copia van een poomp alz die te Waegeningen staan.
Voor het eijserwerck 36-10-0, voor loot soolder hart en suijgers met twee beekken 200-25-0, voor
het erbeijdersloon met een knegt -40-0 samen 300-1-10
Voor dit voorstaende sonder het metselwerk steen en houtwerck en niet anders als loot soldeer slot
en suijger en eijserwerck en twee koopere beekken en setten niet minder dan drie hoondert gulden
of voor het setten voor het eijserwerck met het sooldeer voor hoondert en dertig gulden, of voor
het setten -40-0 en dat de heeren alles koopen liever en een werckhuus, waer dat het de heeren
gelieven sal.
29 junij: 'Op 't voorgebragte van den cameraer Van Deventer welke met Dirk de Metselaer en den
tinnegieter van Eeden hadde gesproken over het maken van een bestek van de pomp op de markt,
hebben haer Edel. Achtb. eenparig goedgevonden en geresolveert deselve pomp door gemelde
personen in daghuur te doen maken'.

1740 12 maart: Aen Martinus Wolf voor 2 pompe backen: 30 pond.
1740 22 augustus: '800 pond den cameraer Van Deventer te voldoen tot betalinge van extraordinaris

kosten, so van 't maken van de pomp op de markt, 't nieuwe bestraaten aldaer, als anders ....' te
betalen.
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1745 Hendrik Petersen Bouman kreeg de aanneempenningen uitbetaald van de nieuwe pomp in de
Visscherstraat.

1770 Omdat de ketting van de put voor het huis van de Heer Generaal Smissaert in een zeer slechte staat
verkeerde en nodig behoorde te worden vernieuwd, werd besloten een nieuwe ketting bij
aanbesteding te laten maken.

1771 2 januari: aan Willem van Eeden voor het repareren van de pomp 6 pond 18 stuivers.
[Vermoedelijk de pomp op de Markt.]

1772 17 augustus: besloten om de kap van de put staande voor het huis van de Heer Generaal Smissaert
op de best doenlijke wijze te laten repareren en vervolgens te laten opverven. [Dit was dus de put
in de Herenstraat].

1777 De smid te Wageningen, genaamd Wentholt, heeft aangenomen het ijzerwerk aan de put voor het
huis van de heer Overste Smissaert conform het bestek of tekening daarvan gemaakt, te maken.
Het leveren en zetten voor 5'/2 stuiver per pond, blijvende het transport van het ijzerwerk van
Wageningen tot hier voor rekening van de stad. Gedeclareerd werd: 'Voor de Stad Rhenen
gewogen 876 pond ijser, Rhenen 10 meert 1777, H.H. v.d. Berg waagmeester'.

1779 Een nieuwe kap wordt gemaakt op de put aan de Markt; de galg van de put aan het kerkhof wordt
geverfd.

1815 'voorgedragen dat vermits de onkosten aan het huis als meede het maken van de Nieuwe Pomp de
begroting overschrijden ....'.

1816 'aangesteld voor het jaarlijks onderhoud der pompen Johannes de Broer, koperslager alhier, voor
f 30,= en de smid R. van der Weerd voor het jaarlijks onderhoud der Put f 6,='.

1820 tot 1830, diverse rekeningen voor het aanbrengen van nieuw leer aan de pomp te Remmerden.
1823: aan J.W. Lammers l gulden 50 et voor twee nieuwe zuigers in de pomp te Remmerden. [N.B.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het Kerkelijk archief gem. Rhenen. In Remmerden stonden twee
boerderijen van de Herv. Kerk].
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