RHENEN EN DE STRENGE WINTERS
Onlangs is er een interessant boek verschenen, getiteld "De barre winter
van 1890/91", geschreven door Hans de Jong(1). In dit boek komt ook
Rhenen aan bod in verband met de ijsgang ter plaatse. De Rijn raakte
volledig toegevroren, en het kruien van het ijs bij de invallende dooi in
februari 1891, dit jaar 100 jaar geleden dus, schijnt een fraai schouwspel
te zijn geweest. Reden om hier eens wat dieper in te gaan op deze barre
winter en andere strenge winters, die aan Rhenen niet ongemerkt voorbij
zijn gegaan.
Voorbeelden van zeer koude winters in Nederland zijn die van 1709, 1740,
1789 en 1795. Uit de laatste winter is vrij algemeen bekend dat Pichegru,
geleid door de Nederlandse patriot Daendels (over hem loopt er een
tentoonstelling dit jaar in het Rijksmuseum te Amsterdam), met zijn Franse
legioenen over de bevroren rivieren ons land binnentrok. In die tijd
bivakkeerden er in Rhenen Engelse legers, die deze Fransen tot staan
probeerden te brengen. Te Rhenen richtten deze Engelse legers een ware
ravage aan. Zo werd het Koningshuis als militair hospitaal gebruikt, en
werd vanwege de koude al het hout dat men kon vinden opgestookt (2,3).
Als de Rijn dichtgevroren raakte, bracht dit te Rhenen de nodige zorg met
zich mee; immers bij dooi vormde het kruiende ijs een ware bedreiging
voor de dijken. Zo had men in 1841 en 1855 de nodige ellende
meegemaakt. Bij een dijkdoorbraak in 1855 raakte een groot deel van de
Gelderse Vallei overstroomd, en moest men in Veenendaal tot evacuatie
overgaan. Een strenge winter betekende te Rhenen meestal schaatsrijden
op de ondergelopen uiterwaarden, zoals Palmerswaard en het kleigat bij
de spoorbrug. De winter van 1890/91 schijnt echter de Rhenenaren nog
lang te zijn bijgebleven. Deze winter begon ongewoon vroeg, en de Rijn
zat al gauw dicht. Een bejaarde Rhenaar zei op 1 februari 1891: "In geen
dertig jaren heb ik den Rijn zoo lang dicht zien zitten, als in dezen
winter"(4). Op deze dag begon het ijs te kruien. Het was in die winter in
de laatste dagen van november gaan vriezen bij een vrij hoge waterstand,
want het grootste deel van de uiterwaarden was ondergelopen. Dit gaf al
gauw een ijsvlakte, waarop de de liefhebbers van schaatsenrijden hun hart
op konden halen. De vorst bleef aanhouden en op de 13e december
werden er op de Palmerswaard reeds schaatswedstrijden gehouden. Zo
vermeldde de Amerongsche Courant van 18 december(S) hierover het
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volgende:
• De uitgestrekte uiterwaarden, die zich ten westen van Rhenen bevinden
en Palmerswaard worden genoemd, leverden Zaterdagmiddag een aardig
gezicht op. De Rhenensche ijsclub had haar eerste jaarfeest doen
aankondigen en tegen 2 uur was het op die uitgestrekte ijsvlakte, waar
men geen kans van verdrinken heeft, want voor het grootste deel ligt het
ijs op een grasvlakte, een buitengewone beweging. Neerlands driekleur
wapperde van een zestal lange stokken en gaf aan het, door een touw
afgebakend terrein, iets feestelijks, terwijl de tonen van een goed
draaiorgel zich voortdurend lieten hooren. Langs de beide banen voor het
hardrijden bestemd, bewoog zich eene groote menigte, van beider kunne,
op schaatsen, terwijl zeer velen, die geen schaatsen onder hadden, met
moeite, voetje voor voetje zich voortbewogen op de spiegelgladde vlakte,
elk oogenblik gevaar loopende door eene buiteling met het harde pantser
in aanraking te komen, meestal tot groot vermaak van der vele
omstanders. Het toch nog koesterende winterzonnetje en de weinige wind
deden het getal toeschouwers zeer groot zijn en vol verlangen zag men
uit naar de dingen, die komen zouden. Het eerste nummer van het
programma verwekte veel gelach, toen twee kleine jongens van 7 jaar, die
nauwelijks op de schaatsen kunnen staan, al loopende, glijdende, vallende
en weer opspingende het einde van het bepaalde baantje bereikten. Vol
blijdschap, met van geluk stralende ogen riep de jongeheer D. Tilenius
Kruythoff dat hij den eersten prijs had en nu van zijne mama een extra
dubbeltje kreeg, terwijl de tweede prijs door den jongeheer P. Boodt werd
behaald.
Bij het tweede nummer voor jongens, zoons van leden, van 8 tot 14 jaar,
werd de eerste prijs behaald door den jongeh. Fr. de Haas, en door J.
Temminck de tweede prijs. In het derde gedeelte, leden boven de 14 jaar,
waren vele goede rijders, waarvan enkele met flinke lange slagen het
einde der baan van 200 M. bereikten. De uitslag was, dat de heer A. Udo
den eersten prijs, W. de Haas den tweeden en A. Celen den derden prijs
ontvingen. Het vierde en laatste deel van het programma werd door een
viertal jonge dames vergezeld door een heer gereden; mej. N. de Haas
won den eersten en mej. C. van de Pol den tweeden prijs. Bij deze laatste
ritten was het grootste deel van het publiek op een ander deel van het
terrein, waar men bezig was met het tonkruien en later hardloopen; voor
het tonkruien wonnen Van Setten en Van Leiden de prijzen en voor het
hardloopen A. Keyman en Van Setten, terwijl nog aan vele mededingers
van deze laatste twee wedstrijden een flink stuk spek of een worst werd
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uitgereikt. Ruim 40 pond spek en een 40-tal worsten werden door het
bestuur onder de laatste prijswinners uitgedeeld. Met voldoening mag de
IJsclub op dit goed geslaagd ijsfeest terugzien en wij hopen dan ook, dat
het bestuur aan Rhenen's burgerij in den loop van dezen winter nog
eenmaal zoo'n feest mogen aanbieden."
De Rijn was nog geheel open, de pont voer nog heen en weer, echter de
vorst bleef aanhouden. Op de 20e december ging men reeds met paard
en kar over het ijs. De dikte van het ijs nam gaandeweg toe tot een dikte
van 40-60 cm; bij Eist werd een dikte van circa 3 meter gepeild en hoewel
het grootste deel van van deze bank slechts uit zogenaamd husijs
bestond, begonnen de oeverbewoners zich ongerust te maken. Ook werd
de winter steeds grimmiger; zo wist de Amerongsche Courant van 1
januari 1891 onder het Rhenens nieuws te melden:
"Te Achterberg, moeten naar men zegt twee kinderen, die op erwtenstroo
lagen, ontdekt zijn. Een er van zou door de koude reeds bewusteloos zijn
geweest, doch kwam weer bij. Verder hoorde men van een gezin, waar
men geen ander voedsel dan aardappelschillen had. De weldadigheidszin
onzer medeingezeten is te groot, dan dat iets dergelijks zou kunnen
voorvallen, tenzij die armoede al zeer verborgen is gehouden.
Te Eist werden door eenige meer gegoede ingezetenen uit de plaats
gelden bijeengebracht om op oudejaarsavond aan de armen dekens te
verschaffen."
Voorts een week later op 8 januari:
"Dinsdag j. l. werd in het Protestantsch Bestedelingenhuis alhier (te Rhenen)
eene 79-jarige weduwe uit de buurtschap Achterberg opgenomen, die in
een zeer beklagenswaardige toestand werd aangetroffen. De ongelukkige
toch, die niet kon loopen wegens hare gezwollen voeten,
hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de felle koude, die voorts gaten in
hare beenen en in hare dijen heeft, en bovendien kindsch is, had tot
nachtverblijf een door oude planken afgeschoten hoekje in eene tochtige
schuur, waarin wat stroo en een schamel dek. Eere dus aan het bestuur
der voor ouden van dagen en arme verlatenen zoo zegenrijke stichting
voor de opneming dezer zeer diep ongelukkige vrouw, wier verzorging
zeer veel moeite en kosten vereischt."
Half januari was het water van de Rijn sterk gaan zakken, zodat het ijs op
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de uiterwaarden op de weiden kwam te liggen. Op vrijdag 23 januari
begon het zo hevig te regenen, dat de aanzienlijke sneeuwlaag die er lag
en het ijs op de uiterwaarden in een nacht verdwenen. Toen de dooi bleef
aanhouden en men elk ogenblik het losgaan van de rivier kon verwachten,
werden zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen genomen om de
dijken en het daarachter gelegen gebied te beschermen. Op de
Grebbedijk, die in 1855 was bezweken, werd een kistdam van enige
decimeter hoogte gemaakt en binnen een paar dagen was men gereed
om, als het nodig mocht zijn "aan de woede van Vader Rijn paal en perk
te stellen".
Door de sterke dooi was het water in Eist in enkele woningen tot 85 cm
gestegen. Alles stroomde van de heuvels naar het dorp. Met moeite werd
hier en daar het vee gered en de schade was aanzienlijk. De waterstand
was op 27 januari gestegen tot 6,13 m +AP.
Zo gingen er nog enkele dagen voorbij tot de 1e februari 1891. Interessant
is een ooggetuigeverslag, verschenen in het tijdschrift Eigen Haard (4), dat
luidt als volgt:
"Het water bleef wassende en eindelijk was de eerste van de
Sprokkelmaand daar. Het was Zondagmorgen en prachtig weer; de
ijsschuit aan het veer te Rhenen had 'smorgens nog dienst gedaan, maar
omstreeks tien uur verspreidde zich 't gerucht, dat de Rijn elk ogenblik
kon losgaan. Groot was het getal menschen, dat zich dien morgen langs
den oever bewoog, wachtende op het moment, dat de rivier zijn
oppervlakte met geweld van een zou scheuren, om zich, al splijtende en
barstende, een doortocht naar de zee te banen.
Aardig was te zien, hoe velen met geduld nagingen, wat het water deed,
wassen of vallen; -steentjes werden voorzichtig aan de kant gelegd of
stokken in den grond gestoken en dan waren er meestal gedurende
eenige minuten, een tiental oogen op die voorwerpen gevestigd, terwijl
men zo nu en dan hoorde: "hij wast" of "hij valt".
Wij begaven ons ook naar de boorden van den Rijn, om het losgaan van
nabij te kunnen zien. Om half een was nog niet de minste beweging in 't
ijsvlak te bespeuren, hoewel, naar ons werd medegedeeld hetgeen ook
waar bleek te zijn, het ijs te Opheusden reeds om 11 uur los was. Doch
daar riepen vele stemmen: "hij gaat! hij gaat!" en aller oogen wendden
zich naar de spoorbrug, waar witte koppen van het voortworstelende ijs
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: Een ijsberg aan de zuidelijke oever van de Rijn tegenover het
yeerhuis te Rhenen in 1891 (Foto Eigen Haard)

Gezicht op het kruien van de Rijn voor Rhenen, l februari 1891
.(Foto Eigen Haard)
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kwamen opzetten. Een krak, een scheur en in minder tijd dan wij noodig
, hebben om dit neer te schrijven, was de geheele voor Rhenen liggende
ijsvlakte aan grootere en kleinere schollen gespleten.

Het was een indrukwekkend schouwspel, te zien hoe die groote ijsvlakten,
dikwijls meer dan 100 vierkante M oppervlakte, op den middelsten pijler
van de spoorbrug afkwamen, er tegen opwerkten tot een paar meters
hoogte, om dan in stukken te splijten en links en rechts van den pijler hun
weg te vervolgen. Sedert den opbouw, in het laatst van 1881, had de
pijler zooveel geweld nooit te weerstaan gehad; maar hij stond onwrikbaar
in 't midden van het woedende element.
Was het midden in den Rijn een woelen, wringen en werken van groote
en kleine schollen geworden, die op en over elkander schoven en de nog
ongespleten ijsvlakte deden vaneen scheuren, om dan gezamenlijk hun
kracht op de westelijk liggende ijsbanen te beproeven, langs de oevers
was het een trotsch, een treffend gezicht. Vooral in de nabijheid van den
steenoven (N.B. bij de Schouten Boomgaard, of in de volksmond "Schotse
Bogert") werkten groote en kleine stukken tegen elkander op, staken hurr~
koppen een ogenblik fier in de hoogte, doch vielen weldra weer omlaag
r om niet meer te verrijzen. Stukken ijs van eenige honderden kilogrammen
zwaarte, zagen wij in de hoogte heffen, eenige malen tussen de andere
schotsen in de rondte draaien alsof het wielen waren, dan neervallen, weer
omhoog komen, nog eenige wentelingen doen en zich dan voor goed bij
de voortwerkende schotsen voegen. Boomen, hekken, palen en schuiten
zagen wij tusschen de voortdrijvende schollen in woeste vaart voorbij
trekken. Op enkele vooruitstekende punten aan den noordelijken oever
werkte het ijs zich tot 2 en 3 meters in de hoogte, terwijl aan den
zuidelijken oever, schuin over 't veerhuis, schollen van 3 en 4 dM dikte en
van vele vierkante meters oppervlakte, zich ophoopten tot een ijsberg van
ruim 4 M.
Het mocht aan den heer W. de Haas uit Rhenen, die de photographie uit
liefhebberij beoefent, gelukken van twee punten goed geslaagde photo's
te nemen, de eene genomen op 't oogenblik dat de Rijn begon te kruien
en de groote schollen zich op en over elkander tegen den zomerdijk bij
den steenoven omhoog werkten en de andere, 12 dagen later genomen,
van den gevormden ijsberg tegen den zuidelijken oever. Wij danken het
aan de bereidwilligheid van den heer de Haas, dat wij deze voorstellingen
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Foto's van kruiend ijs te Rhenen in de winter 1916/1917. Op de
onderste foto links naast het meisje (Van Laar) in het midden
met witte kraag Aaldert de Jong; jongen in matrozenpak is "Broer"
v.d. Berg, een zoon van de schoolmeester (Coll. A.J. de Jong)
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van het losgaan van den Rijn op den 1 Februari 1891 aan de lezers van
"Eigen Haard" kunnen aanbieden.
't Ontstaan van een ijsdam bij Remmerden was oorzaak dat het water in
een paar uren zeker 2 M. omhoog liep en weldra alle uiterwaarden bedekt
werden met drijvende ijsschollen, die als planken over de zomerkaden
werden gebeurd.
Die sterke was deed de bewoners van de Betuwe en de Geldersche vallei
een angstigen nacht te gemoet gaan; overal stond het dijkleger gereed
om het woedende element binnen de perken te houden. De nacht ging
echter rustig voorbij, het losgaan van 't ijs en van den dam bij
Remmerden deed het water weer snel vallen, zoodat op den 2den
Februari de rivier nog slechts voor een derde met drijfijs gevuld was,
terwijl den volgenden dag de overtocht aan 't veer reeds per boot
geschiedde; de zomerkaden waren weer begaanbaar, terwijl op den 4den
Februari de rivier tot zijn gewoone stand was teruggekeerd.

leder, die het losgaan van de rivier had gezien, moet volmondig erkennen,
nooit trotscher schouwspel te hebben bijgewoond, een schouwspel waarbij
hij kon opmerken wat een ontzettende kracht het ijs heeft, een kracht die
niets ontziet, die alles meesleept en waardoor de zwaarste dijken soms
worden van een gescheurd."
Na 1891 volgden er nog diverse strenge winters waarbij vaak ook de Rijn
kwam dicht te zitten, zoals in 1917, 1929, 1940, 1942, 1947, 1956 en 1963,
het jaar bekend om de barre Elfstedentocht, die gewonnen werd door
Reinier Paping. Het zou meer dan twintig jaar duren voordat er daarna
weer een Elfstedentocht kon worden gereden. In het boek Achter Berg en
Rijn (6) zijn er diverse foto's te vinden van de dichtgevroren Rijn, waarvan
er enkele hier zijn afgebeeld.
Hoewel de winter van 1916/17 niet tot de strengsten uit de geschiedenis
kan worden gerekend, blijkt ook hier het kruien van het ijs in de Rijn tot
een fraai schouwspel te hebben geleid, waarvan foto's bewaard zijn
gebleven, die hier zijn afgebeeld. Achter op een van de foto's vinden we
de volgende tekst geschreven door D. Bovenschen te Rhenen:
"5 Maart 1917 Beste Oome
De Rijn is de 25 Febr. gaan kruiien en het was een leuk gezicht. U ziet
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Januari 1914, schaatsen op Palmerswaard (Achter Berg en Rijn ,
foto 705)

Dr Waller, met dochters Mae en Carla in de auto op de dichtgevroren
Rijn (Achter Berg en Rijn foto 701)
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wel welk een schotsen hij daar heeft neer geworpen. Zoekt u nu eens een
bekende."
Dat de strenge winters te Rhenen, en de bijbehorende mogelijkheid te
schaatsen op Palmerswaard ook droefheid met zich mee kon brengen
blijkt uit het navolgende verslag uit de Amerongsche Courant van
woensdag 31 januari 1917:
"Toen Dinsdagmiddag j. l. het bestuur van de Rhenensche IJsvereniging
bezig was met het afpalen van den baan op Palmerswaard, zag de heer
J.J. Post Jr. een priksleetje staan op het ijs nabij een wak. Bij een
ingesteld onderzoek bleek dat het knaapje Aart Tollenaar, oud 8 jaar,
daarin was geraakt. Door de heer Post onder het ijs weggehaald begon
de padvinder L. dadelijk de regelen toe te passen vastgesteld voor eerste
hulp aan drenkelingen; die pogingen, noch die door Dr. Waller
aangewend, mochten echter meer baten. Men kan zich de droefheid der
ouders indenken".
Ook van de in latere tijd dichtgevroren Rijn zijn er foto's bewaard
gebleven, zoals die uit 1956, die ook hier is afgebeeld. Dit was een jaar
voor de opheffing van het Rhenense veer, waarvoor in 1957 een nieuwe
verkeersbrug in de plaats kwam. De laatste veerman "Gallas" Willem van
den Berg had in dat jaar een pad over het ijs op de Rijn gemaakt, en
men kon tegen betaling langs die weg de Rijn oversteken.
Zoals het boek "De barre winter van 1890/91" laat zien aan de hand van
een overzicht van vorstgetallen, zijn de afgelopen 4 winters uitzonderlijk
mild geweest, en geheel niet passend in het patroon van de afgelopen
150 jaar. Een verklaring is hier nog niet voor gevonden.. Sommige
wetenschappers schrijven dit toe aan het broeikaseffekt, veroorzaakt door
de toegenomen hoeveelheid koolzuurgas in de atmosfeer, anderen zetten
bij deze theorie terecht een vraagteken. Opmerkelijk is de ingetreden
klimaatverandering wel.
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Wanneer de Rijn dichtgevroren zat, werden er door de veerlieden
paden aangelegd, zoals op de bovenste foto in 1929 (Links op de
foto veerman Janus Onink; Achter Berg en Rijn, foto 707) en in
1956 (onderste foto)
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in 1956
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OUD(HEIDKUNDIG) NIEUWS
Op zondag 23 november 1890 was Koning Willem III overleden. Op 4
december 1890 verscheen in de Amerongsche Courant het volgende
bericht onder de rubriek Plaatselijk Nieuws:
•Woensdag morgen waren aan de Remise van de Oosterstoomtram (te
Rhenen) en aan de Oosteringang onzer stad biljetten aangeplakt met het
volgende opschrift: "Wee het land, welks koning een kind is - Pred. X : 6 Leve de Republiek". Toen de politie deze biljetten ontdekte, werden zij
onmiddelijk afgescheurd, terwijl een onderzoek naar den dader is
ingesteld. Ook op verschillende plaatsen in ons land als Breda, Haarlem,
Heerenveen, Rotterdam, Enschede en Sittard werden dergelijke opruiende
plakkaten aangetroffen en door de politie verwijderd."
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