
DE STADSMUUR VAN RHENEN TEGEN HET EIND VAN DE 16E EEUW

H. P. Deys

Rhenen is, als stad en als centrum van een betrekkelijk groot gebied in het
zuidoosten van de provincie Utrecht, ruim 5 eeuwen in het bezit van stads-
muren geweest. In de 13* eeuw moet er enige vorm van versterking
rondom de stad geweest zijn: vermoedelijk lag er een aarden wal. Pas in
1 346 werd de stad door bisschop Jan van Arkel, voor eigen rekening,
voorzien van een stenen ommuring. Ongetwijfeld zijn er daarna regelmatig
uitbreidingen en verbeteringen aangebracht. Wanneer de eerste stadspoor-
ten werden gebouwd is niet bekend.

Als gevolg van de ligging der stad tegen een flank van de Heuvelrug is er
in en rond de stad een aanzienlijk hoogteverschil. Dit feit vormde een groot
probleem bij de vulling van de stadsgracht die rondom de stadsmuur was
aangelegd. Slechts het laagst gelegen, zuidelijke deel van de stadsgracht,
vanaf een punt iets ten noorden van de westelijke en oostelijke stadspoort,
was met water gevuld, zelfs nog tot aan het begin van onze eeuw. Dit deel
noemde men de Natte Doelen. Het noordelijk deel, de Droge Doelen, stond
vol met stekelig onkruid en ander moeilijk doordringbaar geboomte.
In het Rhenens Oudarchief zijn mededelingen uit de 2" helft van de 16"
eeuw bewaard gebleven, waarin sprake is van het afdammen van een deel
van de stadsgracht ten behoeve van het herstel van de stadsmuur. Er heeft
dus veel water in de gracht gestaan. Ook lezen wij zelfs over visvangst in
de stadsgracht. De Stad bezat het visrecht, maar dit was 'geprivatiseerd'
zouden we tegenwoordig zeggen. Evenals alle andere pachten en accijns-
heffingen, zoals die voor bier, brandewijn en wijn, maar ook de 'ellenac-
cijns1 op de verkochte meterwaar (linnen etc.), was de pacht op het vissen
uitbesteed aan de meestbiedende, die hiervoor aan het stadsbestuur
jaarlijks de vastgestelde som vl\oldeed. Naar ouder gewoonte werd bij de
gelegenheid van de verpachting door de Stad een gulden betaald ten
behoeve van een gratis drankje, aangeboden aan de burgers. In 1580 was
de vispacht tussen de West- en Bergpoort voor 20 jaar gekocht door Mr.
Adriaan van Stoutenborch, die hier jaarlijks 36 stuivers voor neertelde. Hij
zal dit bedrag wel dubbel en dwars terugverdiend hebben via de pennin-
gen, die de individuele vissers weer aan hem schuldig waren.
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Stadsplattegrond van Rhenen door Jacob van Deventer, ca. 1570.
1 oudste tolhuis 2 toltoren 3 laatste tolhuis

Muurtorens
De stadsmuren van Rhenen hebben nooit de grote puntvormige bolwerken
gekend zoals die in andere stadsplattegronden vaak zo karakteristiek vorm
hebben gegeven aan de 16"- en 17" eeuwse steden: Rhenen heeft steeds
een rond-ovaalvormige plattegrond gekend. Wel hebben er, naast de drie
stadspoorten, enkele grotere en kleinere torens in de muur bestaan. Enkele
zijn met name bekend: de Toltoren, Spijnderstoren, Gevangentoren,
Hollentoren en de Den Oven1.
We weten niet, wie de muren indertijd ontworpen heeft, er zijn geen
mededelingen of tekeningen van bewaard gebleven. Wel bestaan er uit de
eerste helft van de 16* eeuw enkele tekeningen, waaronder één van een
deel van de Rhenense zuidmuur2. Aangenomen wordt, dat de gebroeders
Keldermans, en met name Rombout Keldermans, een belangrijke rol heb-
ben gespeeld in het ontwerp en de aanleg van de versterkingen in de
Rhenense stadsmuur rond 1540. Naar deze familie is het Keldermanspad,
lopend bezuiden de Zuidwal, vernoemd.

Hoewel er gedurende de Tachtigjarige Oorlog, gericht tegen de Spaanse
bezetting van de Nederlanden, in de omgeving van Rhenen vermoedelijk
nooit belangrijke veldslagen en belegeringen hebben plaastgevonden, is er
in de Rhenense archiefstukken toch regelmatig sprake van bedreiging en
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bezetting door Spaanse troepen geweest. Rhenen stond trouwens tot aan
de afzwering van Philips II in 1580 aan Spaanse zijde! Ook na de Vrede
van Munster (1648) bleef het oorlogsgevaar een bedreiging: nu kwam het
van de kant van de Fransen en de Duitsers. Er heeft dan ook gedurende
enkele eeuwen in Rhenen een garnizoen gelegen. In dit licht spreekt het
dan ook vanzelf, dat de stadsmuur voor Rhenen een belangrijk middel tot
bescherming van de bevolking is geweest.

Poortier
De drie stadspoorten werden elk bewaakt door een poortier, die de poorten
's avonds afsloot en 's morgens weer opende. Een half uur vóór het
sluiten, resp. een half uur vóór het openen van de stadspoorten werd de
poortklok geluid, ten teken dat men nog een half uur de tijd had, resp. nog
een half uur moest wachten. Het luiden van de poortklok, werd aan
Rhenense burgers uitbesteed, het was een geliefd bijbaantje3. Het salaris
van de poortiers van de West- en Rijnpoort werd betaald door de Stad, die
van de Bergpoort ontving zijn loon van de Kerk. In de 16° eeuw bedroeg
het jaarloon 18 gulden4. Anthonis Struijck was in die jaren poortier van de
Rijnpoort. Hoewel het niet goed te begrijpen is, hoe hij het deed, was hij
óók nachtwaker en omroeper: gedurende de halve nacht liep hij alle straten
rond om het hele en het halve uur te roepen hoe laat het was. Kennelijk
sloegen toen de klokken van het torenuurwerk van de Cuneratoren nog
niet. In elk geval leverde hem dit 16 gulden per jaar op. De andere helft
van de nacht kwam voor rekening van Dirck Henricksz., die ook 16 gulden
verdiende. Willem Corneliszoon, poortier van de Westpoort, verdiende er
ook wat bij: voor het onderhoud van de weg naar de melaten-boerderij
ontving hij jaarlijks 12 schellingen. In 1574 werd Stoffel Willemsz. door de
magistraat aangesteld als poortier van de Bergpoort.

Onderhoud
Het onderhoud van de muren was in al die jaren een grote bron van zorg
voor de stadsregering. Grote sommen gelds waren ermee gemoeid. Zo is
het bekend dat na de oorlog van 1542 delen van de stadsmuur waren
omgevallen. De stad heeft voor het herstel geld moeten lenen van het
Gasthuis, een kapitaalkrachtige liefdadigheidsinstelling in Rhenen5. Deze
schuld werd pas in 1631 afgelost6. In december 1592 kreeg burgemeester
Rochus van Dulcken opdracht sparren te kopen om daarmede het gat te
dichten van een stuk muur, dat bij de toren, achter de school was inge-
zakt.
Ook in latere jaren vinden we regelmatig melding van stukken muur, die
omvielen7. Vaak ook echter werden gaten in de muur door de burgers zelf

111



ro

De stadsmuur van Rhenen bij de z.g. Natte Doelen. Linksachter de Cuneratoren (foto Dr.
V el t man, 1915)



veroorzaakt. Zij bouwden er toiletten in, of vonden een 'privé-' gat in de
muur gemakkelijker om zo sneller bij hun tuintje buiten de stadsmuur te ko-
men. Toch blijkt uit een merkwaardig voorval, dat de burgerij in het
algemeen grote waarde aan bescherming door de stadsmuren hechtte. Op
11 april 1592 kwam in de 'gemeenteraad' ter sprake, dat de Heer van
Sterckenborch en Braeckel aangekondigd had, weer een garnizoen in de
stad te komen leggen. Besloten werd hem tegemoet te reizen en hem
mede te delen, dat hij geen toestemming zou krijgen, de stad binnen te
trekken omdat de burgerij zeer ontstemd was over zijn pogingen in 1585 in
de Staten van Utrecht ondernomen, de stadsmuren 'gedemanteleert' (dus
ontmanteld) te krijgen, zodat Rhenen een open vlek of dorp zou worden. In
1588 had hij getracht vanuit Wijck bij Duurstede en Maarsbergen, zonder
toestemming van zijn commandant Generaal Van Nieuwenaer en Moers,
clandestien zijn soldaten binnen Rhenen te voegen bij de halve compagnie,
die hij er al had liggen. Zijn bedoeling was geweest, de stad te plunderen
en er een soort roofoord van te maken, van waaruit hij een deel van het
Sticht dacht te kunnen terroriseren. Dank zij oplettendheid van de burgerij
was dit mislukt en slaagde men erin, de omstreeks 90 soldaten de stad uit
te werken8.

Stadswacht
In de jaren '80 en '90 van de zestiende eeuw was er sprake van een
verhoogde waakzaamheid ten aanzien van de verdediging van de stad. Er
werden diverse maatregelen getroffen, waarvan de belangrijkste wel was
het instellen van een Reglement op het Behoud van de Stad9, bestaand uit
20 artikelen.
Alle burgers en ingezetenen boven de 18 jaar werden ingedeeld in rotten
van 9 man. Aan het hoofd stonden rotmeesters. Overdag moest in de stad
worden wachtgelopen door 2 rotten, 's nachts door 2 rotten burgers en
één rot 'huijsluijden', d.w.z. boeren. Een rot boeren bestond uit 8 man.
Overdag werd een schildwacht opgesteld buiten de 'hameien', d.w.z. de
voorpoorten of slagbomen, vóór de eigenlijke stadspoort. Deze wachten
dienden aan iedere onbekende en vreemde passant te vragen waar deze
vandaan kwam, waar deze heen wilde en wat deze wilde doen. Bij twijfel
moest de schildwacht de gehele wacht te hulp roepen. De poorten moch-
ten slechts geopend worden wanneer de wacht ter plekke aanwezig was.
De grendel mocht pas ontsloten worden wanneer de wacht bij de hameien
zich ervan overtuigd had, dat er geen onraad te bespeuren was.
De wagens, die 's morgens bij het openen van de poorten de stad in
wilden, dienden te wachten totdat de poort geheel geopend was en van de

113



wacht toestemming hadden verkregen, naar binnen te rijden. Wanneer er
meer dan één wagen voor de poort verscheen, mocht de poortier er slechts
één tegelijk doorlaten. Alle inkomende en uitgaande wagens moesten door
de wacht nauwgezet geïnspecteerd worden op de inhoud van zakken en
manden. Wanneer er wagens met volk geladen voor de poorten versche-
nen, diende de wacht hen aan te zeggen dat zij allen van de wagen af
moesten en alleen te voet de poort binnen mochten gaan. Alle voerlieden,
zowel zij die naar binnen wilden komen, als zij die wilden uitreizen, moe-
sten naast hun wagen lopen. Deze maatregelen waren noodzakelijk om te
voorkomen, dat een aantal in een kar of tussen de lading verstopte man-
schappen ongemerkt de stad binnen zou kunnen komen.
Degenen die de nachtwacht hadden mochten 's morgens, voordat de
poorten geopend zouden worden, bij toerbeurt gedurende een half uur ont-
bijten. De wachten overdag kregen een uur de tijd voor het middagmaal.
Deze wacht mocht 's avonds de poorten niet verlaten voordat deze ge-
sloten waren en de nieuwe wacht zou zijn gearriveerd bij de Westpoort,
om zodoende 's nachts de wacht te houden en terstond een schildwacht
uit te zetten.

Op een oude prentbriefkaart is de stadsmuur nog prominent aanwezig.
Links het bolwerk van de Spijnderstoren, rechts de z.g. Natte Doelen
(prentbriefkaart circa 1920)
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Niemand mocht van de wacht worden vrijgesteld, tenzij een ander in diens
plaats zou komen, welke een weerbaar burger of ingezetene was.
Alle burgers en ingezetenen dienden hun 'zijtgeweer' (sabel, degen) aan
hun zij te dragen wanneer zij op wacht gingen. Niemand mocht twee
opeenvolgende dagen of nachten op wacht gaan. Ook mocht niemand
dronken op de wacht verschijnen of zich tijdens de wacht bedrinken. Alle
herbergiers, burgers en ingezetenen dienden alle nachtelijke gasten diezelf-
de avond nog met hun naam en toenaam aan te geven, zodat bekend was
welke vreemdelingen zich 's nachts in de stad bevonden.
Voor het gemak werd bepaald, dat de Rijnpoort gesloten behoorde te
blijven. In mei 1588 werd er 'een cour ofte waecker' op de Cuneratoren10

uitgezet. Nog in maart 1592 lezen wij, 'dat men den Cour noch opten
toorn zall continueren tot int lest van Meij eerstcomend'11. Tot zover deze
korte uiteenzetting over de extra waakzaamheid die in die jaren noodzake-
lijk was.

De stadsmuur aan de zuidzijde van Rhenen, zoals deze nog in 1910
bestond (foto Ramspek)
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Herstel stadsmuur
In de Rhenense stadsrekeningen wordt in de verantwoording over 1594
een interessante reeks van uitgaven verantwoord, die ons een goed inzicht
geven over de toenmalige zorg over de Rhenense stadsmuur. Helaas
ontbreken de rekeningen van de negen daaraan voorafgaande jaren, en
zelfs de verslagen van het stadsbestuur.
Een aparte rubriek 'extraordinaris' onkosten is gewijd aan 'het affbreecken
vant vack muirs streckende vande Rhijnpoortt tott aen Costverlorens
toorn, ende tselve wederom op te doen metzelen'.
De naam Costverloren toren is tot dusver nog nergens genoemd in de
bestaande literatuur over Rhenen. Ook Van Iterson, die een aantal muurto-
rens heeft kunnen identificeren, vermeldt deze toren niet. Omdat het een
toren moet zijn, die in de nabijheid van de Rijnpoort wordt genoemd, moet
de toren in het zuidelijk gedeelte van de stadsmuur gezocht worden. De
toren ten oosten van de Rijnpoort heette Thijmenstoren. Deze is het dus
niet. Gaan we dieper in op de betekenis van 'kostverloren' in oude namen,
dan houdt dit steeds in dat het betreffende bouwwerk geen functie meer
vervulde. Dit nu was het geval met de ten westen van de Rijnpoort gele-
gen toren: de Toltoren. Aangezien de tol inmiddels verlegd was naar een
tolhuis, binnen de stadsmuren staande en wel ten westen van de
Cuneratoren, vervulde de oudere Toltoren geen functie meer. Men kon
hem moeilijk zo blijven noemen, vandaar de naam Costverloren toren.

Het Tolhuis
Ten zuidwesten van de Rijnpoort is een interessant gebouwtje (1) te zien
dat het eerste tolhuis na de verplaatsing rond 1200 moet zijn geweest.
Later, mogelijk tijdens de aanleg van de stadsmuur, is er een nieuw
gebouw, de Toltoren (2) neergezet, deel uitmakend van deze muur. Van
Iterson, die overigens uitermate grondig bronnenonderzoek heeft verricht,
heeft dit eerste tolhuis in zijn onderzoek gemist. Ook de Toltoren werd,
zoals wij al zagen, later vervangen door een nieuw gebouw binnen de
stadsmuur, het Tolhuis (3), dat tevens diende voor de inning van de
landtol. Dit gebouw, op de plattegrond van Van Deventer te zien links van
de Cuneratoren, werd met de plaats waar het op stond, in 1625 overge-
dragen aan Frederik v.d. Palts, die hier zijn zomerpaleis liet bouwen. Dit
Tolhuis, het derde dus te Rhenen, werd toen snel afgebroken.

Het zuidelijk deel van de stadsmuur was in die tijd ernstig vervallen en dit
deel kon dus geen afdoende bescherming tegen de Spaanse vijand bieden.
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Omdat de Staten van Utrecht de stad Rhenen als een grensstad tegen een
van uit het oosten komende vijand beschouwden, hechtten zij grote
waarde aan het behoud van deze strategisch in de provincie gelegen
Utrechtse stad. Zij waren dan ook van mening, dat de muur hersteld moest
worden. Rhenen vond dit best, mits de Staten dan ook maar wilden
betalen. Uiteindelijk kwam het ervan, dat de provincie bereid was een
subsidie (zouden wij thans zeggen) te verstrekken aan het Rhenense
stadsbestuur. Het ging hier om een bedrag van 600 Karolus guldens. Het is
moeilijk na te gaan, wat hiervan de vergelijkbare huidige waarde toen was
en hoe deze gulden zich tegenover de andere munteenheden verhield. Een
bedrag van 600 gulden komt neer op ongeveer 1500 daglonen van een los
werkman. Dit is vergelijkbaar met een bedrag van ruwweg zo'n 500.000
gulden thans.

Voorschot
Bij de voorbereidingen, reeds in 1591 getroffen, werd een advies van
metselaars ingewonnen om te beoordelen, of de muur op de oude funda-
menten kon worden gebouwd, dan wel dat een nieuw aan te leggen
fundament nodig zou zijn. De uitslag van dit advies is niet bekend.
Men kon reeds beschikken over een voorschot op de verleende subsidie,
alleen .... een van de beide Rhenense burgemeesters, de kameraar-
burgemeester Rochus van Dulcken kreeg van de rentmeester van de
Domeinen van Utrecht de mededeling, dat hij dit voorschot zelf maar in
Wijk bij Duurstede moest opnemen bij de 'tollenaar' (tolgaarder) van de
Wijkse tol in de Rijn. Deze tol had nota bene vroeger in Rhenen gestaan,
maar was door bisschop David van Bourgondië naar 'zijn' Wijck bij
Duurstede verplaatst. De tolgaarder verklaarde dat zijn kas leeg was en dat
hij voorlopig niet in staat zou zijn de beloofde honderd gulden uit te beta-
len. Omdat de burgemeester niet van zins was een vergeefse reis te
hebben ondernomen eiste hij dat de tolgaarder de benodigde geldsom maar
elders moest lenen. Dit lukte, maar het kostte de burgemeester wel 3
gulden. Met het toegestane daggeld van de burgemeester was de stad hier
4 gulden en 10 stuivers mee kwijt12.

Inmiddels werd besloten met de werkzaamheden pas het volgend jaar aan
te vangen omdat de vijand in de Betuwe was binnengevallen en Nijmegen
bezet hield. Met zo'n gevaar op korte afstand was het onverstandig de
muur ten behoeve van de restauratie nu reeds af te breken. Nijmegen, door
de Spanjaarden bezet, werd eind 1591 door Prins Maurits ontzet. In
Rhenen werden daarvoor op 12 october de klokken een uur lang geluid en
de brenger van de goede tijding kreeg een flinke beloning. De Prins, die
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met zijn gevolg op zijn terugtocht Rhenen aan deed, werd getracteerd op
50 kwarten Rhijnse wijn.

Toen het eindelijk zover was dat men daadwerkelijk met de vernieuwing
van de muur kon beginnen is eerst de 'ordonneermeester' uit Utrecht over-
gekomen, om te bevestigen en te ordonneren hoe groot het te herstellen
deel van de muur zou moeten zijn. Dit bezoek kostte de Stad 10 gulden.
Er moest veel materiaal ingekocht worden: stenen, tegels, kalk en zand,
houten palen enz. De kalk werd door de burgemeester in Dordrecht ge-
kocht. Deze stad vervulde toen een belangrijke functie als stapelplaats
voor allerlei goederen, waaronder vooral hout en kalk. Een schipper uit
Venlo bracht de lading kalk naar Rhenen. Een aantal palen kwam uit
Amsterdam.
Men beschikte in de stad niet over voldoende vaklieden. Dit volgt uit de
vermelding, dat er metselaars uit de Betuwe, uit Ede en zelfs uit Amers-
foort werden gehaald. Gezien het dagloon dat zij verdienden moeten dit
bijzondere vakmensen geweest zijn.
Zo kunnen wij nu, vrij gedetailleerd, een indruk krijgen hoe ruim 400 jaar
geleden een gedeeltelijke restauratie van de Rhenense stadsmuur heeft
plaats gehad.

Uit de stadsrekening van 1594/9513 vermeld ik de volgende posten:

Jasper Rutgersz.
de kameraar-burgemeester
Jan Willemsz. Raijmaecker

idem
Jacob de Leub, waard in St Anthonis
binnen Rhenen

Henrick Jaspersz. Lijndraijer

Jan Jansz. Leijendecker

Peter Dircksz. de With
Joost Adriaensz.
Dirck Guertsz. Gudder, impostmeester
Thonis Jansz.
Johan Thuijtt, schipper te Venlo
de gezworen kalkmeters te Dordrecht
de tollenaar te Wijk bij Duurstede
Jan Claesz. Pronck te Amsterdam
Aert Adriaensz., sammereusschipper14

Aert Aedriaensz.
Jan Jansz. Smitt
Mechtelt Dircxdochter, weduwe van

Rutger van Ochten
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1 5 stuivers
3 gld 10 st
5 gld
10 st
24 st

onleesbaar

2 st 8 penningen

62 gld 12 st 8 penn
231 gld 9 st
37 st 8 penn
3 gld 8 st 2 penn
502 gld 10 st
1 8 gld 1 5 st
20 st
15 gld 3 st 8 penn
42 gld

1 2 gld 1 O st
2 gld 1 7 st 8 penn
330 st

sparren t.b.v. steigerwerk
875 tegels t.b.v. de muur
nieuwe kruiwagens
repareren van oude kruiwagens
vertering v.d. metselaars tijdens de
bezichtiging van de muur
geleverd touw t.b.v. het vastbinden
van de steigers tegen de muur
latten t.b.v. het wachthuisje op het
nieuwe 'vak' (gedeelte)
10O2 karrevrachten zand en kalk
bier t.b.v. arbeiders
impost van bier ( = accijns)
idem
1200 ton kalk
afmeten van de kalk (soort leges)
tol t.b.v. de kalk
sparren t.b.v. steigers
vervoer van de kalk van Dordrecht
naar Rhenen
tol te Schoonhoven, wijn
5 3/4 dag kalk uitladen
verhuur van 6 zakken ged. 10 dagen



de kameraar
de kameraar
de kameraar
Anthonis Struijck
Johan Vastrick

Jelis Adriaensz.
Jan Jordensz.
Reijer Coster van Wageningen
Aernt Philipsz.
Aert Gerritsz.
Aelbert Petersz. Duijm

Harman Jansz., schipper

Aert Gerritsz.
Jan Jordersz.
Reijer Coster van Wageningen
Herbert Adriaensz.
Aert Gerritsz.
Aert Gerritsz.

Aert Adriaensz.
Johan Nagel!
Aert Adriaensz. van Toll
Aert Adriaensz. van Toll
Johan Fransz., sammeruesschipper
de raeijmaecker
Ewout Adriaensz.
Goosen Stevensz. schipper te Heusden
Henrick Woutersz.

Seger Aerntsz. van Amersfoort
Aert Segersz. of Seger Aertsz., metselaar
aan dezelfde Seger Aerntsz. voor de

knecht Henrick Dircxsz.
Seger Aerntsz. voor opperknecht

Dirck Dircxsz.
Seger Aerntsz. voor opperknecht Jan Bell
Seger Aerntsz. v. opperknecht Jan Thonisz
Evert Thonisz., metselaar
Anthonis Harmantsz., metselaar
Evert Thonisz., voor knecht

Lambert Michielsz.
Evert Thonisz., voor Hans van Kessell
Evert Thonisz., v. opperknecht Jan Jansz.
Aert Gerritsz.
Anthonis Struijck
Jelis Adriaensz.
Aert Muerkens
Reijer Coster van Wageningen
Reijer Aertsz., molenaar
Aert Roelofsz.
Jan Jordensz.
Johan Schenckaert
Jan van Weezel
Bernt Gerritsz. van Reken
Herbert van Oeveren

7 st
4 gld 5 st
10 st
8 gld 5 st
18 st

8 gld 10 st
8 gld
8 gld
8 gld 10 st
8 gld 10 st
6st

4 gld 5 st

2 gld 10 st
2 gld 10 st
2 gld 10 st
2 gld 10 st
4 gld 10 st
27 st 8 penn

107 gld 8 st
5 gld 9 st
8 gld 11 st
19 gld
159 gld 5 st
2 st
5 gld 2 st
10st

3 gld 2 st 8 penn

46 gld 15 st
46 gld 15 st
46 gld 15 st

28 gld 7 st

6 gld 12 st
.6 gld 12 st
89 gld
52 gld 10 st
48 gld 1 2 st

23 gld 8 st
39 gld
42 gld 6 st
38 gld 2 st
30 gld 1 2 st
34 gld 6 st
34 gld 8 st
27 gld 1 5 st
2 gld 14 st
31 gld 5 st
16 gld 1 st 1 2 penn
1 5 gld 1 5 st
20 gld 11 st 1 2 penn
27 dagen 17 st

zakkenhuur 7 zakken 2 dagen
17 zakken 10 dagen
10 zakken 2 dagen
161/2 dag kalk uitladen
3 maal naar Ingen geweest om een
metselaar te halen
17 dagen kalk uitladen
18 dagen gearbeid
16 dagen kalk uitladen
17 dagen kalk uitladen
17 dagen kalk uitladen
zoden afsteken op de plaats waar de
kalk zou komen te liggen
vervoer van 30 grote sparren van
Amsterdam naar Rhenen
5 dagen kalk uitladen
5 dagen kalk uitladen
5 dagen kalk uitladen
5 dagen kalk uitladen
huiden t.b.v. leeghozen stadsgracht
11 elzen palen t.b.v. het leggen van
een dam in de stadsgracht
304 ton kalk uit Dordrecht
de 20' penning van de kalk
onkosten i.v.m. kalk
vracht van de 304 ton kalk
18.250 bakstenen
een steel aan een houweel zetten
68 grote kale palen t.b.v. de dam
vervoer van de palen uit Heusden
10 hoosvaten om het water uit de
stadsgracht te hozen

40 3/4 dag gemetseld aan de muur
46 3/4 dag metselen
46 3/4 dag metselen

47 1/4 dag metselen

11 dagen opperen
11 dagen opperen
89 1/2 dag metselen
70 dagen metselen
82 dagen metselen

31 dagen metselen
78 dagen opperen
94 dagen opperen
84 3/4 dag opperen
68 dagen opperen
74 dagen steen schoonbikken16

76 1/2 dag opperen
61 dagen kalk opperen
6 dagen steen dragen
69 dagen kalk en steen sjouwen
35 3/4 dag gearbeid
35 dagen opperen
45 3/4 dag opperen
62 dagen kalk opperen 119



Adriaen Gerritsz.
Feijt van Loenhuijsen
Remmert van Weerden
diverse personen
Johan Schenckaert van Rosbroeck
Johan van Wezell
Steven van Beccum
Bernt Gerritsz. van Reken
Barth Cornelisz. van Barneveld

Rutger van Essen
Adriaen Gerritsz.
Wouter Rutgersz.

Cornelis Bruijn Bonners
Anthonis Jansz.
Dirck Jansz. van Eist
Henrick Noodtbraeck van Munster
Jan van Halderen
Aert Gerritsz.
Anthonis Struijck
Jelis Adriaensz.
Aert Muerkens
Reijer Coster van Wageningen
Henrick van Sandick

Aert Muerkens
Reijer Petersz.
Huybert Gijsbertsz. Cuijper
Harman Jansz. van Randick
Johan Vastrick
Steven van Munster
Jan Jordensz.
Herbert van Oeveren
Wouter Rutgersz.

Bernt Gerritsz. van Reken

Anthonis Jansz.
Henrick van Sandick
Johan Vastrick
Bernt Gerritsz.

Johan Mom, smid
Joost Adriaensz.

Evert Lijster, deurwaarder
de kameraar-burgemeester

Mr. Dirck Jansz. van Eek

Jan Fransz. Labeij

1 2 gld 1 2 st 28 dagen kalk opperen
6 gld 12 dagen steen schoonbikken
G gld 1 2 dagen steen schoonbikken
6 gld 4 st leeghozen van de stadsgracht
9 gld 10 st 19 dagen steen schoonbikken
1 1 gld 15 st 23 1/2 dag steen schoonbikken
31 gld 7 st 5 penn 62 3/4 dag steen schoonbikken
1 1 gld 10 st 23 dagen steen schoonbikken
21 gtd 42 d. steen schoonbikken, aarde

kruien
18 gld 36 dagen idem
7 gld 7 st 8 penn 14 3/4 dag steen schoonbikken
24 gld 12 st 8 penn 49 1/4 dag steen schoonbikken,

aarde kruien
9 gld 18 dagen steen schoonbikken
9 gld 10 st 19 dagen steen schoonbikken
8 gld 15 st 171/2 dag steen schoonbikken
2 gld 5 st 7 1 / 2 dag steen schoonbikken
14 gld 1 2 st 29 1 /4 dag steen schoonbikken
7 gld 7 st 14 3/4 dag steen schoonbikken
6 gld 10 st 13 dagen steen schoonbikken
10 gld 17 st 21 3/4 dag steen schoonbikken
8 gld 1 O st 17 dagen steen schoonbikken
9 gld 7 st 18 3/4 dag steen schoonbikken
26 gld 17 st 53 3/4 dag steen schoonbik-

ken,aarde kruien
1 gld 1 5 st 1 1 1 / 2 dag steen schoonbikken
20 st 2 nachten hozen
20 st 2 nachten hozen
32 st 4 nachten hozen
2 gld 8 st 6 nachten hozen
24 st 3 nachten hozen
5 gld 1 O st 11 dagen steen schoonbikken
6 gld 15 st 13 1/2 dag steen schoonbikken
1 5 gld 4 st 35 dagen steen schoonbikken, aarde

kruien
1 2 gld 30 dagen steen schoonbikken,aarde

kruien
14 st 1 3/4 dag steen schoonbikken
4 gld 16 st 12 dagen steen schoonbikken
36 st 41/2 nacht hozen
16 gld 19 st 12 penn 37 3/4 dag steen schoonbikken,

aarde kruien
1 1 st een nieuwe schop
3 g l d 1 5 s t eentonbiert .b.v. metselaars en

opperknechts, toen het werk gereed
was

1 5 gld arbeid en toezicht op het werk
50 gld wegens 98 dagen toezicht op het

werk
4 gld wegens het in steen houwen van het

stadswapen en aanbrengen in de
muur

825 gld 100.000 stuk stenen
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Wanneer wij de daglonen nader beschouwen, zien wij dat deze voor de
losarbeiders en opperlieden (sjouwers) ca. 10 stuivers per dag bedroegen
(20 stuivers = 1 gulden). Een metselaar verdiende 12 tot 15 stuivers,
enkelen, zoals Seger Aerntsz. van Amersfoort en zijn knecht Henrick
Dirxsz. ontvingen 22 stuivers per dag. Dit moeten specialisten geweest
zijn. Het dagloon van de kameraar-burgemeester, die gedurende 98 dagen,
dus een dikke 3 maanden toezicht op het geheel uitoefende, bedroeg
'slechts' 10 stuivers per dag, maar daarvoor zal hij ook maar af en toe zijn
komen kijken. De lieden die 's nachts hoosden ontvingen elk 6, 8 of 10
stuivers per nacht.
Volgens deze rekening werden er voor het stuk muur 118.250 (bak)stenen
aangevoerd. De stenen kostten, zowel bij de samoureusschipper Johan
Fransz., als bij Jan Fransz. Labeij ongeveer 1 stuiver per 6 stenen.
De indruk ontstaat, dat er grotendeels gebruikte stenen werden aange-
voerd. Er is namelijk voor ruim 600 mandagen aan stenen schoonbikken
gedeclareerd. Schatten wij dat het schoonbikken van een steen ca. 3
minuten duurt, dan zijn dit er 20 per uur. Bij een 10-urige werkdag komt dit
op 200 stenen per man per dag. Bij 600 mandagen betekent dit ruwweg
120.000 stenen, hetgeen zeer dicht bij het aantal van 118.250 aangevoer-
de stenen komt.

Literatuur:
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Deys, H.P., De Gelderse Vallei, geschiedenis in oude kaarten. - Utrecht : HES Uitgevers,
1988.
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Noten:

1. Zie Van Iterson 1 960, t.o. pag. 97. Van vier andere torens is de naam (nog) niet overgeleverd.

2. Zie hiervoor Deys (1988). kaart 397.

3. De poortklok was een speciale klok die in de Cuneratoren hing. Toen in 1791 de poortklok wegens
verval in Amsterdam moest worden omgegoten tot een nieuwe, werd een van de andere
torenklokken tijdelijk als poortklok gebezigd. Oudarchief Rhenen, 34, 4 en 23 april 1791 .

4. Het betreft hier natuurlijk guldens tegen de toenmalige waarde, die zo'n 100 x hoger lag dan
tegenwoordig. Meestal zaten er in een gulden 20 stuivers. Het dagloon van een arbeider bedroeg
zo'n 1 O stuivers.
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5. Ook heden ten dage leent de gemeente nog van dit fonds, het Gast- en Weeshuisfonds.

6. Zie Oudarchief Rhenen, Regesten 77.

7. Bijvoorbeeld nog in 1779 waren de stadsmuren op vele plaatsen zo slecht, dat deze niet uit de
normale middelen konden worden hersteld (Oudarchief Rhenen 38, 12 april en 1 2 juli 1779).

8. Oudarchief Rhenen Inv. 6, 1 1 april 1592.

9. Oudarchief Rhenen 35, 21-9-1583: 'Memorie om goede orderen te stellen tot preservatie van dese
stede van Rhenen'. Het is mij niet bekend, wanneer deze maatregel werd ingetrokken.

10.Oudarchief Rhenen Inv. 3, mei 1588.

1 1 .Oudarchief Rhenen Inv. 3, 7 maart 1 592.

12.Oudarchief Rhenen Inv. 6, 29 mei 1591, p. 4.

13.Oud-archief Inv. 181.

14.Een samoureus was een speciaal schip, een soort aak, voor de binnenvaart, die aanvankelijk voor
transporten over de Sambre en de Maas was ontworpen. Deze schepen, voorzien van een hulpzeil,
voeren ook elders op de binnenwateren en met name over de Grift vanaf de Grebbesluis naar
Veenendaal.

15.Het betreft hier hergebruik van oude stenen. Ook zouden vele stenen afkomstig zijn van het slot
De Horst, dat in 1527 werd verwoest. Het grootste deel van de stenen werd echter gebruikt bij de
bouw van de dwangburcht 'Vredenburg' te Utrecht.
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