
HOE RHENEN VEENENDAAL KWIJT RAAKTE

H. P. Deys

Dit jaar is het 200 jaar geleden, dat Veenendaal zich afscheidde van
Rhenen en daardoor een zelfstandige gemeente vormde. Deze gebeurte-
nis is voor Veenendaal van groot belang geweest en in dit artikel zal
worden ingegaan op de Rhenense aspecten van deze gebeurtenis.

Tot aan 1795 behoorde Veenendaal tot de jurisdictie, het rechtsgebied
van Rhenen, dat wil zeggen het gebied waarover het Rhenense stadsbe-
stuur de directe macht had.
Aanvankelijk was Veenendaal, in die tijd het Reensche Veen of kortweg
't Veen geheten, een dun bevolkt veengebied waarin hoofdzakelijk
turfgravers en turfstekers woonden. Langzamerhand groeide de buurt-
schap en kwam er een kerk en een school. Omdat het gebied zeer
drassig was en doorsneden werd door vele kanalen en sloten die van
groot belang waren voor de waterbeheersing en het transport van
voornamelijk turf, bestond er reeds lang een soort waterschapsbestuur
dat bekend stond onder de naam van het Veenraad&chap der Geldersche
en Stichtsche Veenen. Het was een belangrijk en machtig lichaam dat
langzamerhand meer macht naar zich toe trok. De bestuurlijke macht
werd uitgeoefend door het stadsbestuur van Rhenen, welke bestond uit
twee burgemeesters, zeven schepenen en acht raden. Aan het hoofd
stond echter de schout of hoofdofficier die bijgestaan werd door de
onderschout of substituut-schout. Deze laatste was speciaal verant-
woordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Rhenense Veen.

Hoewel er in het Rhenens Oud-archief geen mededelingen bekend zijn
over ontevredenheid in Veenendaal over het Rhenens bestuur, is het een
vaststaand feit dat tijdens de grote omwenteling die in Nederland in
1795 plaats vond, Veenendaal de kans greep om zich zelfstandig te
maken. Deze omwenteling, die reeds een aantal jaren als een dreigende
wolk boven het Nederlandse staatsbestel hing en allerlei gevestigde
orden bedreigde, vond daadwerkelijk plaats na de inval van de Fransen
onder generaal Charles Pichegru. In januari 1795 werd Utrecht door de
Franse troepen bezet en binnen korte tijd was het gehele land onderwor-
pen aan de Franse invloed. Door de Nederlandse Patriotten, die de
Fransen met grote vreugde begroetten, werd de Bataafse Republiek
uitgeroepen. Vrijwel alle zittende bestuurders werden afgezet en door
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nieuwe, Patriottisch gezinde, vervangen. De Provinciale Staten verander-
den in de (Provisionele) Representanten en de stadsregeringen werden
omgedoopt in de (Provisionele) Municipaliteiten, waarin vanzelfsprekend
nieuwe bestuurders plaatsnamen. De Representanten droegen een 'lint
met letteren' om hun hals. De Rhenense representanten Bronkhorst en
Van Holst hebben deze linten uit eigen zak betaald.

Het wisselen van de wacht

Het Rhenense stadsbestuur bevond zich medio 1795 in een overgangsfa-
se. Er was in die periode een tijdelijk 'gemeentebestuur', de Provisionele
Municipaliteit. Op 30 mei werd door Arie Hovestad, Jacobus Achterberg,
Johannes Schuurman en Roelof van den Berg medegedeeld dat zij door
de burgerij waren aangesteld tot een Comité van Waakzaamheid. Zij
hadden tot hun secretaris aangesteld de procureur Popp. Tevens werd
besloten dat een commissie uit de Municipaliteit met de burgerij zou
meewerkten om een vaste Regering te Rhenen aan te stellen. De munici-
palen Van Holst en Gaukes werden benoemd in een commissie, die zich
aan een Reglement zou wijden. Onder de kop 'VRIJHEID, GELIJKHEID,
BROEDERSCHAP' werd overal in de stad bekend gemaakt, dat op
voorstel van het Comité van Waakzaamheid was besloten dat geacht
werd dat burgers, die waren opgeroepen en niet waren verschenen,
geacht werden te hebben ingestemd met handelingen of besluiten,
waarover de burgerij gunstig had beslist. Op 1 juni werden aan het
Comité toegevoegd namens de burgers van Eist Anthonij van Spanje en
Cornelis Quint. Het was de bedoeling dat na het vaststellen van het
nieuwe Reglement er een vaste stadsregering zou komen, die in de
plaats zou moeten komen van de Provisionele, de tijdelijke Municipaliteit.
De Municipaliteit van Rhenen heeft op verzoek van Arie Hovestad c.s.,
namens de Representanten 's Lands van Utrecht voor 9 juni alle Rhenen-
se burgers ouder dan 20 jaar, en die langer dan een jaar binnen de stad
of de stadsvrijheid woonden en die uitsluitend van hun arbeid of bezittin-
gen leefden, in de kerk opgeroepen. Uitgezonderd werden 'innocenten,
gealimenteerden, degenen die in binnen- of buitenlandse dienst waren,
huispersoneel (domestiquen) die niet in de plaats gevestigd waren, alle
criminelen, gesententieerden en bankroeten en diegenen, die in staat van
beschuldiging waren gesteld. Op deze bijeenkomst zou uit de burgerij
een commissie moeten worden gekozen, die een Concept-reglement van
Bestuur voor de stad Rhenen moest formuleren.
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Op 9 juni werd van deze bijeenkomst in de kerk, waar de burgerij was
uitgenodigd, verslag uitgebracht. Daar waren gemachtigd de burgers
H.H. v.d. Berg, N.H. van Kooten, Joost de Vrind en Willem van Daalen,
om een Regelment voor het Regeringsbestuur van de stad te ontwerpen.
Zij benoemden tot hun secretaris de burger C. van Holst. Op de bijeen-
komst in de kerk waren velen aanwezig, die tegen de inhoud van de
publikatie waren, voornamelijk militairen, vrouwen en kinderen, waar-
door 'eerst een zeer groot geraas werd veroorzaakt, waarop tot drie
herhaalde reijzen aan deselven is verzocht de kerk uit te gaan, hetwelk
door veele is geobedieerd, dog dat naderhand wederom in de kerk
waaren gekomen eenige militaire officieren, welke satisfactie verzogten
doordat deselve meede was gezegt de kerk te moeten verlaten, waarbij
Gaukes zig vervoegde welke op die tijd mede in de kerk was gekomen,
en die de officieren aansprekende haar heeft gezegt indien deselve
getendeert waren zig moesten beklagen aan 't Landschapshuis te Utrec-
ht'.

Op 17 juni 1795, het eerste jaar der Bataafse Republiek, werd door de
burger Popp aan de Maire overgdragen het Reglement van Bestuur voor
de stad Rhenen en Jurisdictie van Rhenen. Dit reglement werd op
diezelfde dag goedgekeurd en vastgesteld. In de inleiding staat onder
meer: '... met de overwinnende intogt der Fransche Troepen binnen deze
stad en provincie in de maand Januarij dezes jaars was koomen te
vervallen, het bewind van hun die in weerwil des volks dezer Stad de
Magistraat en andere daaraan verknogte en voortvloeiende Collegiën van
Regeering en bestuur hadden uitgemaakt en als nu het bestuur eener
vrije volks Maatschappij niet bestaan kan zonder een behoorlijk voor-
schrift en wettige bepaling der ingestelde magten'. Reeds in het Eerste
Hoofdstuk van de Eerste Afdeling 'Den Aanleg en grond der Wijk verga-
deringen en wie daar in stemgeregtigden zijn. De vergadering van het
volk van Rheenen zal gehouden worden in twee wijken of vergaderplaat-
sen, onder de Eerste Wijk zal begrepen zijn de helft der stad, beneevens
het Rheensche Veen, de tweede Wijk zal bestaan uit het ander gedeelte
van de stad, beneevens Eist en Achterberg en hetgeen verder buiten het
Rheensche Veen, onder de Jurisdictie der stad behoort'. De vergaderin-
gen moesten worden bijeengeroepen door de Wijkmeester, door de
wijkbode huis aan huis aangezegd. Bovendien moesten aanplakbiljetten
de vergaderingen en de agenda aankondigen.
Het Reglement was opgesteld en ondertekend door: A. Hoofestadt, J.
(of T.) Schuurman, J. Agterberg, Roelof van den Bergh, Cornelis Quint,
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A. van Spanje en G. van Holst en D.A. Gaukes als gecommitteerden uit
de Provisionele Municipaliteit, en de secretaris van de commissie Philip
Christiaan Popp. Omdat in het reglement onder meer werd bepaald, dat
de vergaderingen van de Raad der Gemeente 'met opene deuren' moes-
ten worden gehouden, werd besloten een hekje te laten maken voor de
deur in de raadkamer.
Op 19 juni werd er, zoals door het nieuwe Reglement bepaald, een
algemene verkiezing gehouden om een Algemene Aanklager, die tegelijk
de Raad der Gemeente en in die kwaliteit als Maire of voorzitter zou
optreden, alsmede van de overige 9 leden van de Raad der Gemeente te
kiezen. Bij meerderheid van stemmen werd tot Algemeen Aanklager
gekozen de burger Daniel Anthonij Gaukes met 216 stemmen.

Nieuwe Raad

Tot Raden der gemeente werden bij meerderheid van stemmen gekozen:
Huijbert Buddingh 210 stemmen
Hendrik van Noort 206
Jacobus Sandbrink 200
Kers van Eek 196
Jan Slok 195
Willem van den Berg 135
Christiaan Roghair 120
Helmert Lijster 119
Jan van Broekhoven 107

Christiaan Roghair bedankte voor de post, en werd vervangen door
Joost de Vriend Wzn. Omdat er 'geen genoegzaam voorraad van bequa-
me perzonen voorhanden zijn' werd voorgesteld de Secretaris te doen
'continueren'.

De Afscheiding

De vrijmaking van Veenendaal kwam intussen in Rhenen voor het eerst
in het begin van juni officieel aan het licht. Vanuit Utrecht had de
Rhenense Representant Frederik Hendrik Bronkhorst een brief aan de
raad gezonden over een verzoek van enige Veense inwoners, gericht aan
de Represenatenten. De brief was geadresseerd:
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'Aan den President van de Municipaliteijt Dirk Roelofs Meire Te Rheenen'
en luidde:

' Geachte Mede burgers,
Hebbe de Eer UE hier mede te berigtten als dat op hedenmorgen ter
Tavel is gekomen een Request van Antonie de Bijl, J.A. Verburgh,
W. van Ginkel waarin zij hoofdzakelijk versoekkende dat de Representant-
te sLand van Utreght de Requestrantte speciaal te authoriseren tot het
aanstel/e van eene Munisipaliteijt, bestaande in een schout, secretaris,
scheepenen en Geregtsbode met zodanige authoriteijt als bij andere
Geregtte bezeten word. Mids allen overeenkomstig de waare geest der
tegenwoordige omwentelingh voorstanders van Vrijheijd en Gelijkheijd
goede en bekende Patriotte, deugsame en bekwame personen. En dat de
Representante dienvolgende die van Rheenen zullen gelieven te indusse-
ren en injurgeren geen verdere judicature over Venendaal zigh aantemati-
gen of uijtte oeffenen op fundament der oude en vervalle constitutie of
zonder eenigge t/tul/e of bewijs van eenigh natuurlijk of positief regt daar
te kunnen aanwijssen. En dat de Representante daar in des noods zullen
gelieven te verleenen zodanige assistentie en protectie als de reques-
trantte en derselver committente zouwde mogen nodigh hebben om van
hunne wettige regten en vrijheijd te kunnen jouisseren.
En versogte dadelijk apointement.

Waarop ik tegen alle genomen conclusie ten nadeelen van mijn stadt
protesteerde. De zaak wierd in omvraag gebragt, waar in die vant Platte
Land advisseerde om met de requestrantte gaaf te accorderen en de
andere aan t platteland.
Waarop de stemme staakte (ik zat met hart in de keel). En is door de
concluderende stem van den president beslist het navolgend:
Om het rapport van Rheenen daar over te hooren aanstaande Dinsdag of
Woensdag door eene commissie uijt de Munisipaliteijt aant comitte vant
Platte Land, om dan heden over 8 dagen een rapport daar over uijt te
brengen.
Hebbe van mijn pligt geacht UwE dit ten eersten ter Uwer kennis te
moetten brenge om UwE daar op te bekwame tegen voorseijde tijdt. En
een paar Gekommitteerde te benoeme uijt de Munisipaliteijt want ik staa
tussen beijden om morgen naa sHage te gaan. En daarom zoo scrijf UwE
dese.
Nog een request van Abraham Ambeek om een gort of grutmolen op te
regten in Venendaal en oft octrooi nied uijt was, ziet dat ook eens naa
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door wie hij Langevelt geoctrooieerd is door de State S/ans van Utregt of
van de Stadt. Ik heb geprotesteert als dat hij dat bij ons moest versoek-
ken. Is geen conclusie gevalle.
Het is nu quart voor agt uren en ik heb de requeste nog nied ontfangen
die meer opt klerkke comtoir moette wesen. Ik bid UE om Gods wil
bezorgt dezelve want ik lij last.
Naa heijl en broederschap te hebben toegewenst ben ik Uw mede burger
F.H. Bronkhorst, Utreght 5 juni J 795.

Naar aanleiding van deze brief werden de municipalen Geurt Van Holst
en Gerrit Jacob Roghair aangewezen om hierover met de Veense patriot-
ten te spreken en zich des namiddags tezamen in commissie naar
Utrecht te begeven.

Door het Rhenense stadsbestuur werd vastgesteld dat er in Stichts
Veenendaal, zoals men stelde, enkele inwoners bezig waren om pogin-
gen in het werk te stellen zich 'af te scheuren' van de stad Rhenen,
ondanks het feit dat een groot aantal van de inwoners liever onder
Rhenen zouden willen blijven. Besloten werd Gaukes, Van Kooten,
Sandbrink en Moesveld, met de nodige assistentie van anderen te
benoemen als afvaardiging om in 't Veen een onderzoek in te stellen, of
men onder de stad wilde blijven of niet. Huis aan huis zou aan iedere
inwoner naar de ware intentie worden gevraagd, waarna verzocht zou
worden een stuk te ondertekenen, waarin zij moesten verklaren dat zij
het niet toe zouden staan dat door een klein aantal inwoners actie tot
afscheiding zou worden ondernomen, zolang de grote meerderheid er
vóór bleef, als vanouds onder Rhenen te blijven.

In de vergadering van de Rhenense Municipaliteit van 'Luna 15 Junij
1795' werd door de hierbovengenoemde afgevaardigden verslag uitge-
bracht van hun bezoek aan 't Veen. Allereerst moest de secretaris de
Verklaring voorlezen, die aan de inwoners van 't Veen in de kerk aldaar
was 'voorgehouden'.
Uit het verslag blijkt dat de commissie zich diezelfde morgen naar
'Venendaal' had doen transporteren, teneinde daar de stemmen op te
nemen van de inwoners die zouden verkiezen als vanouds onder de
jurisdictie van de stad Rhenen te blijven. Het was de commissieleden al
dadelijk bij aankomst in 't Veen gebleken, dat de inwoners niet tijdig
waren geïnformeerd over het doel van de stemming. Daarop werd
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besloten 'de klok te doen trekken' en de Verklaring door de secretaris
'aan 't vergaderde volk in de kerk in 't Veen' te laten voorlezen. Na een
korte toespraak van Gaukes werd meegedeeld, dat diegenen die zich niet
wilden onttrekken, maar verlangden onder de jurisdictie van de stad te
blijven, op een lijst konden tekenen, 'het welk aanstonds door een
groote menigte geschiedde'.
Toen de namen der ondertekenaars werden voorgelezen, vroeg de
municipaal W. van den Berg al bij de eerste opgelezen naam 'Wie is
dat?", waarop de secretaris antwoordde al die lieden niet te kennen. De
municipaal Gaukes heeft toen zonder verder verslag uit te brengen de
vergadering verlaten. We zullen wel nooit te weten komen, waarom deze
demonstratieve geste door Gaukes werd uitgehaald. In elk geval werden
vervolgens alle namen der ondertekenaars voorgelezen.
Besloten werd twee leden te benoemen die verslag zouden doen aan de
Representanten te Utrecht en het bedoelde ondertekende Declaratoir
zouden overhandigen met het verzoek 'dat de volksstem van de inwoon-
deren van 't voornoemde Stigtze Veen mag werden gehoord, en het
verzoek door A.E. Bijll, Wulfert van Ginkel en Jan Andries Verburgh bij
requeste aan de Representanten voornoemd gedaan, mag werden
gewesen van de hand'. De municipaal Roghair werd gekozen om hier
gevolg aan te geven.

Natuurlijk was deze gebeurtenis niet ontgaan aan de Representanten te
Utrecht. Namens hen werd door de gedeputeerde S. Essenius op 17 juni
een officiële brief van 5 kantjes aan Rhenen verzonden, waarin gecon-
stateerd werd dat de 'Municipaliteit van Rhenen zich naer Stichtsch
Venendaal begeeven, en aldaar gezogt hebben de ingesetenen over te
haaien zich bij een gedeelte der burgerij van Rhenen te voegen'. Men
vond dit zeer voorbarig en zelfs nadelig voor de Rhenense burgerij,
omdat door de toetreding van die van Stichts Veenendaal de burgerij van
Rhenen zou kunnen worden overstemd en besluiten zouden kunnen
nemen tot nadeel van Rhenen. Bovendien wisten toch zowel de burgerij
en zeker de Municipaliteit dat die van Veenendaal zélf het 'onttrekken
van de jurisdictie van Rhenen' had aangekaart en dat betreffende het
voorstel bij de Representanten nog geen beslissing genomen was. Het
druiste tegen alle goede orde in dat de Municipaliteit van Rhenen zonder
voorafgaand medeweten van de Representanten te Utrecht had getracht
de Veenendalers over te halen zich met Rhenen te verenigen. Iemand die
deze zaak met een onpartijdig oog zou bezien zou inzien dat het van de
'allergevaarlijkste gevolgen' zou zijn, wanneer een Municipaliteit zich zou
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verstouten om ingezetenen van een andere plaats over te halen om zich
onder hun gezag te plaatsen, te meer daar sommige ingezetenen zich
hier reeds tegen verzet hadden en een tegenovergesteld verzoek aan de
representatieve souverein hadden ingediend. Uit een dergelijk handelen
zouden 'dadelijkheden' kunnen voortvloeien. Al met al redenen genoeg
waarom de Representanten de Rhenense Municipaliteit verzochten zich
te onthouden van handelingen waardoor de discussie over de 'al of niet
onafhankelijkheid, en vereeniging van die van Stichtsch Veenendaal met
de burgerij van Rhenen zoude worden bepaald'. Bovendien was er reeds
een provinciale commissie bezig de resultaten van de stemopneming in
Veenendaal door Rhenen, te onderzoeken. De brief besloot aldus: 'Wij
vertrouwen, dat Gij niets, hetgeen eenigszins teegens deze onse gemani-
festeerde intentie is aanlopende zult verrigten, of daarinne de hand
leenen, maar integendeel U alleen tot de burgerij der stad Rhenen zult
bepaalen, zonder U met de handelingen van die van het Rheensche Veen
direct of indirect in te laten, zullende zoo onverhoopt door Ulieden of op
Uw aanraden des contrarie mogte gehandelt worden zoodanige middelen
in het werk te stellen welke Wij tot behoud van een ijders vrijheid, en
ingevolgen de rechten van den mensch, en den burgeren tot handhaving
van de zoo nodige rust en eensgezindheid zullen oordeelen te behoren'.

Rhenen liet hier geen gras over groeien en schreef terug, dat men de
brief in een buitengewone vergadering had besproken en dat men met
veel verontwaardiging de verkeerde en volstrekt bezijden de waarheid
liggende aantijgingen had gelezen en dat de betrokken commissieleden
van de Municipaliteit die in Veenendaal geweest waren zich ten sterkste
'geledeerd' voelden over hetgeen hen in indirecte wijze werd aangewre-
ven. Zij meenden in alle opzichten zuiver en wel gehandeld te hebben
waarbij zij goed in het oog hadden gehouden dat de inwoners van
Veenendaal als vrije en gelijke burgers ook hun stem vrij en gelijk
mochten uitbrengen. De Rhenense commissie zag zich genoodzaakt zich
in het vervolg voor alle kwade aantijgingen te behoeden en de gehele
gang van zaken aan 'de gantsche natie' in overweging te geven en hun
mening over de gang van zaken te geven. Zij zouden niet alleen geen
130 inwoners benadelen, maar zelfs niet één inwoner op een indirecte
wijze tegen haar belangen over trachten te halen. Men moest de 'quade
aantijgingen' maar eerst bewijzen. Wanneer de commissie van de
Representanten in Veenendaal de zaak zouden onderzoeken, moesten zij
tevens maar de Rhenense commissieleden in hun eer herstellen, daar zij
alles zodanig hadden uitgevoerd 'dat het voor God en het gansche
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mensdom kan verantwoord worden'. Men vroeg zich af of het gezien de
huidige Constitutie redelijk kon worden genoemd dat 41 inwoners van
Veenendaal zich stelden tegenover de grote meerderheid van het volk.

De kwestie was echter niet meer tegen te houden. De onvermijdelijke
beslissing van de losmaking van Veenendaal werd genomen op 30 juni
1795. Rhenen ontving begin juli de volgende brief:

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.
Medeburgers!

De Municipaliteit van Stichts Veenendaal geeven bij deezen kennis datze
aangesteld zijn tot uitoeffening van de Politie etc. alhier, gelijk bij publi-
catie door een commissie uit de Representanten 's Lands van Utrecht
aan de burgers van Stichts Veenendaal hebben bekend gemaakt, waar-
van copie hiernevens gaat.
Bedanke dus uit naam van onze stemgerechtigde burgers, den Ma/re en
Municipaliteit der stad Rheenen voor verdere uitoeffening der Politie &
Justitie etc. over Stichts Veenendaal voorsz., blijve na toewensching
van Heil en Broederschap: Uwe toegedane meedeburgers.
Uit naam van de Municipaliteit van Stichts Veenendaal. Actum Veenen-
daal uit onze vergadering den 2 Julij 1795, het eerste Jaar der bataaf-
sche vrijheid. W:V:Ginkel secretaris

De bijgevoegde kopie luidt als volgt:

Copia
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

De Commissie uit de Representanten 's Lands van Utrecht, als daartoe
behoorlijk gequalificeerd, ingevolge de resolutie van 17 Junij laatsleeden
van de Representanten voornoemt, maakt bij deezen aan den volke
bekend: dat op de begeerte van de stemgerechtigde burgers deezer
plaats van nu af aan Stichts Veenendaal van onder de judicatuure van
Rheenen is ontslagen, en mitsdien verklaard word, gelijk dezelve ontsla-
gen en verklaard word bij deezen, voor een vrije en onafhankelijke
Maatschappij, uit welke hoofde de Stemgerechtigdens derzelve, tot
Schout hebben verkooren, den burger Anthonij de Bijll, tot Municipaalen
Jan Andries Verburg, Hendrik Volwensch, Albert van Wakeren, Frederik
van Kessel, Willem de Fluijter en Jacobus Anbeek, tot secretaris Wulp-
hert van Ginkel en tot bode Pieter Budding, tot mainteneering en instand-
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houding der goede rust, ordre. Politie en Justitie: en worden bij deezen
alle burgers en inwooners van Stichtsch Veenendaal voornoemd, op het
ernstigste aangemaand en desnoods geordonneerd, omme de voorn:
Schout, Municipaalen en Secretaris, als hunne wettige vertegenwoordi-
gers te erkennen en met billijkheid en gepastheid die den regtgeerde
burger kentekend, alle de resolutien en beveelen die zij voor den wel-
vaard en het heil deezer plaats zullen noodig oordeelen te behooren, na
behooren na te komen. Terwijl wij hun wel expresse/ijk verbieden eenig
ander Gerecht of oppermagt te erkennen dan die der Representanten 's
Lands van Utrecht, en voor zo veel justitiële aangaat der presiderende en
andere raaden 's Hoovs Provinciaal van Utrecht. Alles op pane van
bevonden wordende contrarie deeze onze publicatien gehandeld te
hebben, als oproerige na bevind van zaaken te zullen worden gestraft.
Aldus gedaan te Veenendaal den 30 Junij 7 735. Het Eerste Jaar der
bataafsche vrijheid,
was getek. Pf*_ Sclerenberg
onderstond: Ter ordonnantie van welgemelte commissie der Repre-
sentanten 's Lands van Utrecht
was get. W. J. van Nes
accordeerd met de orrigineele publicatie W:V:Ginkel secretaris

Hierna wordt er in het Rhenens Oud-archief verder met geen woord meer
gerept over de afscheiding. Vermoedelijk heeft men er zich bij neerge-
legd, hetgeen in de toenmalige situatie ook wel het verstandigst zal zijn
geweest. Het is merkwaardig dat de afwikkeling van deze losmaking,
vooral in financieel opzicht, nergens terug te vinden is. Vermoedelijk
werd er in Veenendaal al geruime tijd zelfstandig bestuurd en min of
meer een eigen financieel beleid gevoerd. Dit zal nader onderzoek nog
moeten uitwijzen.

Op grond van de beide bovenstaande brieven mogen we in elk geval
concluderen dat 30 juni 1795 de datum was waarop Veenendaal een
zelfstandige gemeente werd.

Wij kunnen ons thans, na 200 jaar, afvragen hoe het gekomen is dat
Veenendaal zich losmaakte, en of het onvermijdelijk is geweest. We
moeten constateren dat er in Veenendaal plaatselijk reeds vele jaren een
soort schaduwbestuur aanwezig was, met de buur(t)meesters als een
machtige factor. De geaardheid van de Veenendaler verschilde in grote
mate met die van de Rhenenaar. Het zou in het kader van dit artikel te
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ver voeren hier dieper op in te gaan. Maar ook vandaag de dag nog blijkt
er een groot verschil in aanpak en opvattingen te bestaan tussen beide
bevolkingsgroepen, én hun bestuurders. Hoewel er in beider belang een
goede samenwerking moet zijn tussen de beide gemeentes, kunnen wij
constateren dat er hier niet altijd in alle gevallen sprake van is. De
specifieke belangen van elke gemeente spelen daarbij natuurlijk een
grote rol. Waarschijnlijk zal ook het verleden van nu exact 200 jaar
geleden nog wel in het onderbewustzijn een belangrijke rol spelen.

Vermoedelijk heeft Rhenen toen ook niet op een juiste wijze kunnen
anticiperen op de gebeurtenissen in het Veen. Men had het, gezien de
wisselingen van het stadsbestuur en andere perikelen, te druk met eigen
zaken. Onder meer werd op verzoek van de Representanten 's Lands een
eenvoudige volkstelling georganiseerd. Dit was de eerste landelijke
volkstelling in ons land. Doel ervan was in eerste instantie het verkrijgen
van een juiste samenstelling van de volksvertegenwoordiging. De
tellingen in Rhenen werden binnen de stad verricht door de maire en de
secretaris, in Achterberg door Sandbrink en van Eek, en in Eist en
Remmerten door De Vrind. Binnen 14 dagen moest de uitslag naar
Utrecht worden verzonden. De volgende opgaaf is van augustus 1795:

Gemeente Rhenen mannen vrouwen kinderen knechten meiden

Binnen de stad: 203 218 354 13 29
Achterberg: 166 137 283 52 19
Remmerten en Eist: 33 31 67 20 _5
totaal: 402 386 704 85 53

Het totaal aantal inwoners betrof dus 1630 personen.
Intussen is het aantal inwoners van de gemeente Rhenen in de afgelopen twee eeuwen
nagenoeg vertienvoudigd. Conclusies wil ik hier niet aan verbinden, maar je vraagt je wel,
kan dit zo maar doorgaan?

De gegevens zijn alle afkomstig uit het Oud-archief van Rhenen.
Dit artikel werd in iets beknoptere vorm ook gepubliceerd in Oud Veenendaal, het
tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Veenendaal.
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