DE 'ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ 'RHENEN'

In het voorjaar 1991 werd een oud gebouwtje aan de Schoutenboomgaardweg afgebroken. Het stond in de weg, een nieuw bestemmingsplan
bepaalde dat er nieuwbouw moest komen.
Omdat in dit gebouwtje de eerste Rhenense electriciteit werd opgewekt, is
dit aanleiding genoeg eens kort stil te staan bij de geschiedenis van de
Rhenense electriciteit.
In het tijdperk vóór de electriciteit was er in de meeste steden straatverlichting d.m.v. olielampen. Gewoonlijk werd als brandstof petroleum
gebruikt. Ook in Rhenen was dit het geval. Er was een officiële lantaarnopsteker, die met een laddertje over zijn schouder 's avonds alle straatlantaarns langs liep om de lampen aan te steken. Dit laddertje is thans in het
bezit van schrijver dezes. De benodigde petroleum lag opgeslagen in een
schuurtje aan het Kerkplein Zuid, zie 'Achter Berg en Rijn' afb. 428.
Omstreeks 1900 was in Maarssen werkzaam een Nederlands Werktuigkundig Electrotechnisch ingenieur, die in Aken zijn opleiding had gevolgd:
Willem de Haas. Hij was in dienst van de "Electriciteits Maatschappy
'Maarssen'". Ondernemend als hij was, kwam het plan bij hem op, in
Rhenen een dergelijke maatschappij op te richten. Het leek niet moeilijk
aandeelhouders te vinden die bereid waren, geld in de nieuwe onderneming te steken. Eerst moest echter met de gemeente Rhenen tot overeenstemming worden gekomen, die namelijk een concessie af moest geven.
In april 1901 werd een voorlopige tekst opgesteld, in november werd deze
definitief vastgesteld. Enkele van de belangrijkste bepalingen in deze
concessie volgen hieronder.
Bij de concessie, die verleend werd tot aan 31 december 1925, werd aan
de concessionaris het recht verleend 'tot het kosteloos leggen en hebben
van geleidingen in en over den openbaren gemeentegrond en het openbare
water, dienende voor de levering van Electrische stroomen in de gemeente
voor verlichting, voor verwarming, voor het overbrengen van beweegkracht
en voor andere doeleinden ...'. B en W moesten wel eerst alle tekeningen in
hebben gezien en goedgekeurd. Ook de plaatsing van stations of substations en het oprichten van transformatorhuisjes en -kasten etc. moest door B
en W worden bekrachtigd. Dit gold trouwens ook voor de wijze, waarop de
stroom zou worden opgewekt, en met welke toestellen. Het storen van
'andere electrische geleidingen' zoals telegraaf en telefoon moest worden
voorkomen.
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De §uitenomme, vóórdat de centrale gebouwd was. ca. 1900.

Het invorderen van de electriciteitsrekening mocht maandelijks of driemaandelijks gebeuren. Wanneer de gebruiker nalatig zou zijn de rekening
tijdig te voldoen was de concessionaris bevoegd de electriciteit af te
sluiten. Deze moest weer worden aangesloten na betaling van de achterstallige rekening, waarbij tevens vooruitbetaling van de eerstvolgende
termijn mocht worden geëist. De tarieven voor stroomlevering waren wel
aan de goedkeuring van B en W gebonden. Zij waren zelfs bevoegd de
electriciteitsmeters af te keuren. De meterhuur moest voor alle gebruikers
gelijk zijn.
De concessionaris was verplicht op verzoek stroom te leveren aan elk
perceel, voor zover dit niet verder dan 100 meter verwijderd was van het
bestaande leidingnet. Aansluiting moest dan binnen 3 maanden plaatsvinden. Bij percelen, gelegen op een grotere afstand kon een contract voor 2
jaar worden geëist.
Het voltage mocht niet boven de 250 V uit komen voor wisselstroom en
niet boven de 450 V voor gelijkstroom. De afwijkingen mochten niet meer
dan 2 1/2 % bedragen, met toegestane uitschieters gedurende enkele
minuten van max. 4%. 'Het te leveren licht zal zoo rustig moeten zijn dat
met het oog geen periodieke schommelingen zullen zijn waar te nemen'.

Dynamo van de electr. centrale te Rhenen.
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Schakelpaneel van de centrale te Rhenen, geleverd door de Electr. Mij
Maarssen.
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De capaciteit van de centrale moest zodanig zijn, dat wanneer een der
machines tijdelijk onbruikbaar zou zijn, de stroomlevering geen storing
mocht ondervinden. Ook waren allerlei bepalingen i.v.m. eventuele brand
opgenomen.
De verplichting was opgenomen, ten genoege van B en W te voorzien in de
openbare straatverlichting en wel door middel van electrische lampen
volgens een door B en W goed te keuren plan. Gedurende de eerste drie
jaren was het toegestaan, in bijzondere gevallen de bestaande petroleumverlichting te handhaven. Alle kosten der openbare straatverlichting, zowel
die van de aanleg als van het onderhoud, kwamen voor rekening van de
concessionaris, die ook voor tijdige vervanging van de lampen moest
zorgen. Alle lampen der openbare straatverlichting moesten branden
volgens een rooster, door B en W op te stellen. De gemeente vergoedde
voor lantaarns, die zouden branden van een uur na zonsondergang tot
23.00 uur f 10.= per lantaarn en voor lantaarns die de gehele nacht
brandden (tot een uur voor zonsopgang) f 16. = . Onder deze kosten waren
begrepen de aanleg, de stroomlevering, vervanging van lampen, het
schoonhouden, het vervangen van gebroken ballons bij gebruik van
booglampen enz. Een merkwaardige bepaling was die, volgens welke de
rekening met 150 gulden moest worden verlaagd voor elke % die een
dividenduitkering aan de aandeelhouders van 6% te boven zou gaan. Een
soort vorm van winstdeling dus.
Bij brand of andere rampen moest de straatverlichting kosteloos worden
ingeschakeld. Tot slot vermeld ik nog artikel 26, waarin bepaald werd dat
de werklieden tegen ongelukken moesten worden verzekerd, welke hun in
en door de dienst zouden overkomen, dit voor zover de wet daarin niet
voorzag.
Inmiddels was, voor notaris Van Iterson, de Naamloze Vennootschap
'Electriciteits-maatschappij "Rhenen" opgericht. President-commissaris van
de nieuwe NV was
de burgemeester, jhr. G.J.A. Schimmelpenninck. Hij
nam 4 van de 50 aandelen van 1000 gulden per stuk voor zijn rekening.
Ter gedeeltelijke voldoening bracht hij een perceel tuingrond in aan de
'zoogenaamde Buiten-Omme, nabij de voormalige Bergbarrière'. Dit
perceel had hij even daarvoor gekocht van de weduwe van Jan Reijerse
Lammers. Op dit perceel zou de electriciteitscentrale worden gebouwd. In
totaal waren er bij de oprichting 24 aandeelhouders, vrijwel allen notabelen
te Rhenen. Zij staan in de Staatscourant van 29 augustus 1901 vermeld.
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Gedeelte van de zuidgevel van de voorm. electr. centrale. Jaar onbe
kend.

Het gebouw van de voormalige electricteitscentrale, 1929.
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Een in 1907 afgestempelde prentbriefkaart met de nieuwe electriciteits
centrale.
Ook de aanbesteding van 'het bouwen eener Fabriek voor Electrische
verlichting' was reeds in de zomer 1901 rond. De aannemer was Hendrik
Roelof de Leeuw, de architect van het gebouw was het Rhenense Hoofd
Gemeentewerken, de architect Derk Hoiting. Het bestek is bewaard gebleven, van de bouwtekening een latere versie 1).
Vermeldenswaard is zeker nog de electrische installatie van de centrale.
Ook hiervan is volledig bekend, wat er geleverd is voor de inrichting. Het
waren onder meer 4 gelijkstroomdynamo's van 48 ampère bij 250 Volt
(4080 gulden), een accumulatorenbatterij bestaande uit 240 cellen, compleet gemonteerd met stelling en zwavelzuur welke een capaciteit leverde
van 200 Ampère-uur bij een 10-urige ontlading (6000 gulden). Verder
onder andere 150 klok-isolatoren, 4 voltmeters van 320 V en 2 van 240 V, 4
ampèremeters voor 60 Ampère, 2 voor 75 A en 8 voor 50 A, omschakelaars, zekeringen, kabels, etc. Voor Grebbe werden geleverd 2 ampèremeters voor 15 A en 2 voltmeters voor 250 V. De totale installatie, inclusief
montage, kostte f 13.805,22. De leverancier van de technische apparatuur
was de directeur van de Electriciteitsmaatschappij Maarssen, waar W. de
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Het kwam nog wel eens voor, dat bij hoog water in de Rijn de olietanks
van de centrale omhoog kwamen drijven. Met behulp van zandzakken
moest men erger voorkomen.

Haas werkte. Deze order was trouwens een tegenprestatie van De Haas,
die namelijk 4 dagen per week verlof kreeg gedurende de tijd dat de aanleg
en inbedrijfstelling zou duren, en 4 werkdagen per maand voor het vervolg.
De invoering van electriciteit had nogal drastische gevolgen. Een belangrijk
gevolg was bijvoorbeeld het vervangen van alle oude straatlantaarns door
nieuwe. Het is bekend dat deze werden vervaardigd door de plaatselijke
smid, Arend Bovenschen, bijgenaamd 'de Pruus'. Deze nieuwe lantaarns
verschillen duidelijk met de oude olielantaarns. Deze laatste waren omgekeerd pyramide-vormig met vier vlakke glazen vensters en bevestigd op
een standaard met enkele ijzeren krullen. De nieuwe electrische lantaarns
bestonden uit een cylindervormige glazen bol met een schotelvormige
reflector, gemonteerd op een eenvoudige ijzeren boog. Dit gegeven is een
belangrijk hulpmiddel bij het dateren van oude foto's en prentbriefkaarten.
Die met de simpele lantaarns aan een boog stammen uit de tijd na 1902.

Voorbeeld van een electrische straatlantaarn, 1910. Op het pleintje voor
de bakkerij (thans Van Toor) een poppekast.
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. Voorbeeld van een petrolielamp, Rhenen, Kerkstraat, 1900. Op de foto
Klaas 'de Pet', van wie in de Eerste Wereldoorlog het gedicht ging:' Er is
geen vlees en er is geen vet, maar wel een dikke Klaas de Pet'.
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Een belangrijke aansluiting op het net vond plaats in 1901. Toen werd de
Cunerakerk namelijk voorzien van electrisch licht. De oude olielampen
werden in 1903 via een advertentie verkocht aan de kerkvoogden te
Vroomshoop. De eerste aansluiting buiten de binnenstad werd gerealiseerd
in het grote woonhuis van Schut aan de Stokweg.
De concessie is, zoals bepaald, bijna 25 jaar van kracht geweest. In 1925
werd de stroomlevering overgedaan aan de PUEM. Het gebouw bleef
bestaan: er was hierin reeds sinds 1906 een pompstation ondergebracht
ten behoeve van het op druk brengen van de waterleiding, een andere
privé onderneming van Willem de Haas 1).
Willem de Haas, geboren 1873 te Heteren, was een zoon van Jan de Haas,
geb. 1844 te Heteren. Jan was steenfabrikant en hij trouwde met Deliana
Dederica Sandbrink, geboren te Rhenen. Het echtpaar verhuisde naar
Rhenen, naar een herenhuis in de Herenstraat, op de hoek van de Bontekoestraat (zie Achter Berg en Rijn, afb. 299, waarop zeer duidelijke een
petroleumlantaarn zichtbaar) 2). Willem vertrok in 1891 naar Aken in verband met zijn studie. Daar leerde hij Josephina (Tine) Breda kennen waarmee hij zou trouwen. Daarna kwam hij in Maarssen bij het electriciteitsbedrijf aldaar terecht. Hier werd de dochter Deliana Dedrica geboren. Willem
vestigde zich uiteindelijk in 1903 vanuit Maarssen in Rhenen. Daar werd in
hetzelfde jaar hun zoon Jan geboren. Deze heeft later een belangrijke
functie vervuld als eigenaar-directeur van de Rhenense waterleiding. Ook
dit bedrijf is uiteindelijk, na de oorlog als particulier bezit overgegaan in
een nutsbedrijf.
Bronnen:
1) G. de Haas, Oud-Rhenen, jrg. 9 n° 1.
2) H.P. Deys, Achter Berg en Rijn, Rhenen, 1981.
- Familie-archief De Haas
- Gemeente-archief Rhenen.
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