
Linksboven op deze foto ziet men het huis dat ook op de ooiogsfoto met de gang voorkomt



NOG EENS EEN GANG TE RHENEN

Ch. H. Delfin-van Mourik Broekman

U heeft misschien ook vol interesse gekeken naar de bijgaande foto en
zich afgevraagd waar deze situatie zich bevond, of nog bevindt. De tekst
naast deze foto luidt:
Rechts: op de terreinen van de thans openliggende binnenstad van
Rhenen vinden opgravingen plaats onder leiding van dr. P.C.Bursch.
Verschillende gewelven zijn reeds te voorschijn gekomen.
Het soort gewelf dat te zien is op deze foto vertoont een sprekende
gelijkenis met de foto uit het boekje van de heer J.Combrink Rhenen,
van Vestingstad tot Grebbestad. Op bladzijde 46 ziet men duidelijk het
overwelfde entree van een onderaardse gang in de oude stadsmuur.
De bijgaande foto toont een soortgelijke poort. De linkerzijde is geheel
vernield terwijl de rechterzijde nog even aanduidt dat de muur oorspron-
kelijk nog verder naar voren doorgelopen heeft. Waar deze gang zich
bevindt of bevond is niet moeilijk te achterhalen.
U ziet op de foto dat de gang loodrecht op het huis staat, de gebouwen
links en rechts lopen in dezelfde richting. Het huis heeft een zadeldak, is
meerdere verdiepingen hoog en het heeft de volgende kenmerken:
1. een schoorsteen met een beschermende tegel erop; rechts een kale
pijp.
2. een dakkapel, tussen de schoorsteen en de helling van het dak
ingeklemd.
3. op de bovenverdieping drie ramen.
4. daaronder, met iets ruimte naar beneden toe, een lijst boven de vier
ramen die door een houten omlijsting van elkaar gescheiden zijn. De
forse struik in de tuin belet de details waar te nemen.
5. links een aparte uitbouw aan het huis, met dezelfde soort ramen in
het vierkant en een zadeldakje.
Links staat een boerderij (zie de boogvormige ramen), rechts een schuur;
beiden loodrecht op het huis.

Ik zal U het zoeken naar dit huis bekorten. Slaat U het fotoboek van dr.
H.P.Deys Achter Berg en Rijn erop na, dan vindt U op bladzijde 124 dit
huis op foto 359 links bovenaan. De foto is door de heer J.G.Koekoek
genomen in 1939 of 1940.
Wat wij zochten is het laatste huis aan de noord-oost zijde van de
Kloostersteeg. Ten zuiden van de tuin vindt U de boerderij met de

69



boograampjes. Het kleine, verscholen gebouwtje rechts, ter hoogte van
deze raampjes, zal corresponderen met het gebouwtje rechts op de
oorlogsfoto. De plattegrond van het gezochte huis komt overeen met de
tekening op de kaart van Rhenen, de situatie per juni 1940 Deys blz
86.
Op de oorlogsfoto zien we waarschijnlijk een gang uit de verdedigings-
werken van de stadsomwalling die in 1346 zijn voltooiïng vond. In 1673
hebben de Fransen veel vernielingen aangericht. Niettegenstaande dat,
werd het stadje Rhenen nog in de 19e eeuw officieel als een sterkte
aangemerkt.
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