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WAAR KOMT DE NAAM PALMERSWAARD VANDAAN?

Dr. A.J. de Jong

"Schaatsen op Palmerswaard" was vroeger een begrip in Rhenen1'2.
Palmerswaard is een gedeelte uiterwaarde ten westen van de "Koningstuin"
te Rhenen.
Veelal treedt de Rijn in de winter buiten haar oevers en raken de
uiterwaarden overstroomd. Was er vervolgens voldoende vorst, dan kon er
bijna elke winter geschaatst worden, zoals bijvoorbeeld op de
Palmerswaard.
Tegenwoordig vindt het schaatsen echter veelal plaats op of bij de Blauwe
Kamer, bij de dijk naar Wageningen onder aan de Grebbeberg.

Momenteel is de Palmerswaard weer sterk in de belangstelling, omdat men
zandwinning ter plaatse overweegt, teneinde met de opbrengst hiervan een
plan, omvattende een recreatiepias met jachthaven, te kunnen financieren.

De vraag is waar de merkwaardige naam "Palmerswaard" vandaan komt.
De Palmerswaard was vanouds een stuk uiterwaarde, dat was ontstaan
doordat sinds de middeleeuwen stroom van de Rijn zich in zuidelijke richting
had verlegd. Na indijking onstond een behoorlijk stuk uiterwaarde dat door
bemaling met een watermolen droog kon worden gelegd en gebruikt kon
worden als weidegrond.
De watermolen is inmiddels verdwenen, maar aan de overkant van de Rijn,
aan de Marsdijk, vlakbij de "Klokkenwaaij" treft men nog steeds een
soortgelijke watermolen aan.

De naam "Palmerswaard" is genoemd naar een invloedrijke familie
"Palmer(t)s", die in ieder geval reeds in de 17e eeuw voorkwam te Rhenen.

Zo woonde er te Rhenen een Frans Palmers, die op 24 maart 1686 te
Rhenen trouwde met Anna Geertruid Boonsayer.3 Zij kregen 9 kinderen.
Naar Frans Palmer(ts)s is genoemde uiterwaarde genoemd, die in 1701 als
onderpand werd genoemd4:
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"Anna Geertruijt Boonsaijer bekent wel en denghdelijck schuldigh te wesen
aen Henrickus Suijck den Jongen een capitale somme van drie honden drie
en seventigh gulden elff stuivers en 4 penningen stellende tot een
speciaell hijpotheecq en onderpant de wei j en rijsweert gelegen buijten
de Westpoort, als mede haer huijsinge en erve met de Brouwerij item noch
een mergen Tabaxlant waer van den 40e penning ontvangen is op den
eersten juni j 1701, Rhenen den 1eJuni] 1701 en was get. HUI. Wijckersloot,
onderscout geregistreert den 1° juni] 1701 mij toirconde en was ondert.
D. Klerck 1701."

Voorts vinden we nog de volgende aantekening uit 17135:

"Geregistreerd den 15martii 1713
De Heeren Johan van Deventer den Jongen, Raed in de vroedschap der
Stadt Rhenen ende Menso Johannes Menso, Praedicant tot Kesteren,
hebben volgens Coopconditie van den tweden Februari] 1713
publicquelijck bij decreet gekoft ande twintigh mergen weij ofte
uijtterweert met een rijsweertje daer aen behorende gelegen onder de
jurisdictie en buijten de Westpoort der Stadt Rhenen Juffr. Naleken
Palmerts voor drievierden parten ende de onmondige kinderen van Jr.
Frans Palmerts ende Anna Geertrui/ Boonsayer, in levens Echteluijden voor

Elff Duijsend ses honderd gulden boven vijftigh gulden aen inset geit, waer
van den 4 den penning tot tweehondert een en tnegentigh gulden en vijff
stuijvers bij mij onderget. is ontvangen op den 15 martii 1713 en was
getekent H. van Deventer, 1713."
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