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Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e
eeuw
dr. AJ. de Jong

Ongeveer 15 jaar geleden deed ik genealogisch onderzoek aan het Betuws-
Rhenense geslacht Budding(h) en stuitte daarbij op eenThonis Cornelisz Buddingh,
die einde 16e eeuw waard was in 'St. Anthonis', een herberg in de binnenstad van
Rhenen. De naam van de herberg bleek een bruikbaar aanknopingspunt te zijn om
leden van het geslacht Buddingh te traceren te meer omdat ze ook nog wel eens
onder patroniem in de archiefstukken vermeld werden, zoals Thonis Rutgersz,
Cornelis Adriaens en Cornelis Thonisz.
Bij het onderzoek kwam ik een aantal andere namen van huizen en panden tegen en
besloot deze met de namen van de bewoners te noteren ten einde hier misschien nog
eens over te publiceren. Dit werkstuk is al die jaren echter blijven liggen omdat voor
een dergelijke publikatie men een zekere volledigheid zou moeten nastreven,
waarvoor meer onderzoek gedaan zou moeten worden.
Wetende dat er toch de nodige belangstelling in kringen van genealogen zal bestaan
voor deze gegevens, heeft er toe geleid toch het voorlopige resultaat middels dit
artikel in Oud Rhenen te publiceren.

Omdat de binnenstad van Rhenen begrensd is door de stadsmuren bleef het aantal
bewoners en de bebouwing in de twee eeuwen na de 16e eeuw nagenoeg constant.
Rhenen heeft eigenlijk nooit een grote welvaart gekend, hetgeen ook blijkt uit de
beperkte gilde-aktiviteiten die er waren. Rhenen was meer van belang vanwege de
strategische ligging. Bezetting, brandstichting en verwoesting, zoals door Gelderse
en Franse legers, kwam de welvaart van Rhenen zeker niet ten goede.

Uit een opgave in 1815 van de gemeente Rhenen aan het Departement van Oorlog
blijkt dat de bewoning van de gemeente Rhenen (vermoedelijk voornamelijk binnen
de muren) bestond uit: Drie grote boerenbehuizingen, zeven en twintig kleine en
driehonderd 'keuters of arbeiderswoningen'; geen al te florissant beeld dus.
Een kadastrale kaart anno 1820 van het stadsgedeelte (zie het boek De Stad Rhenen
van Prof.Dr. W. van Iterson), geeft 450 percelen, met niet op alle percelen
behuizing, hetgeen aardig klopt met de bovengenoemde opgave.
Beperken we ons hier tot het gedeelte 'binnen de muren', dan weet Haakman te
vermelden dat in 1844 de stad 1403 zielen telde, die in 228 huizen woonden.
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In de 16e eeuw, aan het einde dus van een periode van economische opbloei, waren
er huizen en panden, die op een of andere wijze zich onderscheidden van de andere,
hetgeen tot uiting kwam in de huisnamen, waarmee deze werden aangeduid in
kerk- en stadsrekeningen.
Hoewel er nog geen diepgaand onderzoek gedaan is naar de funktie en betekenis
van deze panden, volgt hier een voorlopige opsomming (in alfabetische volgorde)
van de huisnamen en de bewoners einde 16e eeuw voor zover die werden
aangetroffen.

1. St. Anthonis, een herberg op de hoek van de Cruijsstraet.
Bewoners: 1547-1548 Thonis Rutgers (Buddingh)

1571-1573 Lijs Melis
1578 Andries van Rhijn en Cornelis Thonisz
1578-1584 Cornelis Adriaens (Buddingh) en Aert Thonisz
1585-1591 Thonis Cornelisz Buddingh
1600-1602 Jacob de Leeuw
1603-1608 Willem Gerritsz Bock

2. De Bock, zie Olijmolen/Rosmolen onder No. 12.

3. Baelioenesteijn of Bil(l)ionesteyn
Bewoners: 1571-1588 Willem van Harn en erfgenamen

1588-1607 Cornelis Thonisz Buddingh en erfgenamen. Cornelis
Thonisz Buddingh had ook een huis op de hoek van
de Cruysstraet in 1588, vermoedelijk de herberg
St. Anthonis.

4. De Blauwe Handt, in de Visscherstraet bij de Rijnpoort.
Bewoners: 1595 Evërt Thonis metselaer

1599-1610 Dirck Marlens en erfgenamen

5. De Bontekoe, een stadsboerderij en tevens herberg in de Bontekoestraet tussen
de Berchpoort en de Thijmenstoorn. Er achter lagen in 1585 de 'Korte Doelen'
en oostwaards de droge stadsgracht. Vaak wordt melding gemaakt van 'een
schuyr bij de Bontekoe'.
Bewoners: 1601-1602 Jacop van Rhenen

1608-1610 Jonker Dirck Uithoorn

6. St. Christoffel, aen de Cruysstraet.
Bewoners: 1571-1578 Schalckjans

1579-1610 Cornels Thonisz Moll
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7. Den Engel, aan de Langhestraet, hoeck Cruysstraet.
Bewoners: 1533 Jan Tulman (eigenaar Floris van Pallandt)

1547 Willem Jansz Tulman
1570 Aelbert Verwey
1571-1584 Jan van Ede en erfgenamen
1585-1587 Merrijerfaes
1591-1605 Thomis Harmans metselaer
1606-1609 Hendrick Adriaens

8. Haech hofsteyn of Haegesteyn
Bewoners: 1547-1570 Cornelis Woutersz

9. De Haes, aan de Langestraet.

10. St. Joris, aen het kerckhoff.

11. Kesteresteyn, in 1564-1567 genoemd met boomgaard boven 't Steylstraetgen.

12. Koning van Denemarken, een oude herberg met stallen gelegen aan de
noordzijde van de Herenstraat, hoek Kloostersteeg. De naam houdt mogelijk
verband met het feit dat koning Christiaan II van Denemarken hier op doorreis
verbleef. Vanouds stopten bij deze herberg de diligences en postwagens die over
de Utrechtse heuvelrug reden.

13. De Moriaen, een herberg en zadelhofstad aan de oostzijde van de Markt,
tweede huis ten zuiden van de Steilesteeg.
Bewoners: 1551 Walraven Lucasz, tinsheer van Floris van Pallandt.

14. Plumesteyn, gelegen aen het Hoochstraetgen.
Bewoners: 1571 Coendert Henricksz weduwe

1572-1573 Bessel Conraets
1578-1607 Ernst Jansz de Wever
1608-1610 Huybert Gerritsz

15. De Rosmolen, een schuur met een door paarden aangedreven molen: later de
Olijmolen of ook wel De Bock genoemd. Deze stond ongeveer in het midden
aan de oostzijde van de huidige molenstraat (vroeger Horsteweg).
Bewoners: 1551 GerritdeWit

1571-1572 Willem Beyer
1573 Jan van Harn
1578-1591 Aelbert Huyghen Verwey

(toen was het een oliemolen)
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16. De Rooden Leeuw
Een belendend huis bewoond door:
1587 De weduwe van Mr. Jacob van Eek genoemd als belender

17. DeSack
Bewoners: 1606-1610 Anthonis Adriaens van Triest

18. Schenckenschans, oostwaerts de Cruysstraet (hoek), in 1636 waren de
Domeinen van Utrecht eigenaar. Later werd dit Het Rondeel genoemd.

19. Schonesteyn, genoemd 1571-1572

20. De Sluetel, in de Langstraet.
Een belendend huis bewoond door:

1547 Dirck Rutgers weduwe
1570 Pelgrim Cornelisz
1578 Herman (Cornelisz?)

21. De Swaen
Bewoners: 1571-1572 Willem Roeloffsz

1578-1606 Frans van Ewijck en erfgenamen
1607-1610 Thomas Huybertsz

Foto (Achter Berg en Rijn 322) van de Heerenstraat (ca. 1910) met rechts het 'Huis met de trappen'.
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22. Trappenburch, ook wel De Schuyr, Het Huys op de Trappen of Het Hoge
Huis, gelegen aan de noordzijde van de Herenstraat, vlakbij de Muntstraat. Het
was aanvankelijk een tijnsgoed van de Graaf van Bergh, oorspronkelijk
eigendom van de abdij van Deutz, en was een van de oudste stenen huizen van
Rhenen. Op 17e eeuwse schilderijen van Rhenen steekt dit vierkante
donjonachtige gebouw vaak boven het oostelijk gedeelte van de stad uit.
Bewoners: 16e eeuw Johan van Westryenen

(begin) Jan van Ryenen
1519 Gerrit van Harn
1571-1573 Gerrit van Hees
1579-1610 Jan Aelbertsz Toll

23. De Valck, gelegen aan de Langestraet.
Bewoners: 1533 Hendrijck Beyer, eigenaar was tinsheer

Floris I van Pallandt

24. De Wildeman
Bewoners: 1547-1570 Zweer Henricksz
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