
OPGRAVINGEN IN DE BINNENSTAD VAN RHENEN 

Dr. A.J. de Jong 

In de algelopen anderhalf jaar hebben er een drletal interessante 
opgravingen plaatsgevonden in de binnenstad van Rhenen. Het betreft hier 
achtereenvolgens de vondst van restanten van een laatmiddeleeuwse kelder 
op de hoek van de Torenstraat, een water reservoir aan de Fred. van de 
Paltzhof en de restanten van de "Generaalsput" in de Herenstraat. 

Laatmiddeleeuwse kelder 

Bij het uitgraven van een bouwput voor een nieuwe bank op de hoek van de 
Torenstraat te Rhenen kwam men resten van oude bebouwing tegen, 
waarvan de Historische Vereniging op de hoogte werd gebracht. 
Gedacht werd in eerste instantie dat het hier ging om de middeleeuwse 
onderaardse gang onder de Torenstraat, die de Agnieten aan hadden laten 
leggen om vanuit hun klooster ongezien hun lUin en boerderij te kunnen 
bereiken'. 
Ons beslUurslid mevrouw de Koning wist te bewerkstelliggen bij de 
Gemeente Rh~nen en de aannemer, dat we een kOrle opgraving mochten 
doen. 
Het gerucht ging dat men bij het uitgraven van de bouwput inderdaad de 
gang was tegengekomen; echter men had direkt weer in de bouwput licht 
zand aangebracht, zodat moeilijk Ie bepalen was waar men de gang was 
tegen gekomen. 
Bestuurlid de Jong kon nog net loto's maken, voordat het geheel weer op 
straatniveau werd gladgestreken. Op deze loto's was later te zien dat er zich 
op twee plekken resten van oude bebouwing bevonden. 
Besloten werd om eerst te gaan zoeken op de meest noordelijke plek, 
omdat deze nog het meeste leek op de bovenkant van een gang. 
Dit gebeurde op 3 maart 1992 onder zeer slechte weersomstandigheden 
door een team dat bestond uit: Dik van Meerwijk, mevrouw Gieszen, Pieter 
Gieszen, Ad de Jong en Sean de Jong. 
Er moest eerst de nodige hoeveelheid grond worden weggegraven. 
Ongeveer 1,5 meter onder het trottoirniveau kwam echter niet de gezochte 
gang tevoorschijn, maar de bovenkant van een "afgekapte" 
laatmiddeleeuwse kelder. Vermoed wordt dat het hier gaat om een van de 
kelders die hoorden bij het middeleeuwse Agnieten klooster' 
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Boven: A - Nog net zichtbaar de bovenkant van de laatmiddeleeuwse
kelder op de hoek van de Torenstraat.
B - Vermoedelijk de ingang van de onderaardse gang.

Beneden: De verder uitgegraven kelder A.

56



In deze kelder kwam vermoedelijk vroeger de onderaandse gang uit. De
vraag was: Waar precies?

Enkele passanten vertelden dat ze de gang ooit blootgelegd hadden gezien
en dat deze noordelijker lag. Er werd dus eerst in noordelijke richting verder
gegraven; hierbij liepen we echter vast in de nodige leidingen en bekabeling
en konden we niet verder.

Daarom werd eerst de bovenkant van de kelder verder uitgegraven.
De stenen van de keldermuur en overkapping waren evenwijdig aan de
Torenstraat gemetseld. De steenmaat was 25x11,5x5,5 cm. In de kromming
van de kap van de kelder bevond zich een dichtgemetseld luikgat. Het betrof
hier waarschijnlijk een zogenaamd "straatluik", waardoor men vanaf de straat
zaken in de kelder kon brengen. Veel oude kelders in Rhenen hadden zo'n
straatluik met veelal een houten opbouw. De maat van de stenen, waarmee
het luikgat was dichtgemetseld was 27x14x6,5 cm, een veel grotere steen
dus. Dit soort stenen komen we vaak tegen in Rhenen; ze dateren vaak uit
de 14e eeuw. Vermoedelijk waren ze hergebruikt.
De breedte van het luikgat was 70 cm. De stenen van het luikgat waren niet
aangesmeerd; dit was wél het geval met de rest van de kelder.

Om de aansluiting van de gang op deze kelder te vinden moesten er eerst
wat verdere studies gedaan worden. Zo werd door mevrouw Delfin kontakt
opgenomen met de heer van Tent van het R.O.B, die midden 80-er jaren de
onderaardse gang in kaart had gebracht en gefotografeerd toen deze
tevoorschijn was gekomen bij het aanbrengen van een riolering in de
Torenstraat.3

Nu bleek dat de gang inderdaad wat zuidelijker zat (we zaten er slechts 1m
vandaan!).
De gang liep circa 1m oost-west ten zuiden van de verspringing in de
huismuur aan de oostzijde van de Torenstraat, ofwel 11,2m ten zuiden van
een put in het plaveisel op de grens van de Fred. van de Paltzhof en de
Torenstraat.
Inmiddels was men tevens in de Torenstraat begonnen met het aanleggen
van bekabeling voor een TV-kabelnet, waarbij men een meterkast precies op
de bovenkant van de gang had gezet. De gang was nu zowel doorsneden
door deze bekabeling, de riolering en de bouwput. Er kon dus niet veel meer
over zijn van de gang en de mogelijke ingang in de kelder. Inderdaad bleek
dat toen men later de bouwput voor het bankgebouw weer opengegraven
had, de laatste resten steen van gang en kelder eveneens verdwenen waren.
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De Historische Vereniging had in het verleden reeds gewaarschuwd dat we
voorzichtig moesten zijn bij graafwerkzaamheden in het gebied bij de
Torenstraat en de Westpoort4

Hier bevonden zich immers in de middeleeuwen het Agnietenconvent en de
Commanderij van de Duitse Orde.

Zowel de Gemeente Rhenen als het R.O.B, in de provincie Utrecht hadden
hier alert op moeten zijn. Zonder de verdere graafwerkzaamheden al te veel
te stagneren hadden we veel meer over een belangrijk stukje geschiedenis
van Rhenen kunnen weten. Jammer, een gemiste (de zoveelste) kans dus!
Beter ging het gelukkig bij de volgende opgraving:

Een ondergronds waterreservoir

Op 15 februari 1993 werden door Gemeentewerken Rhenen op het Fred. van
de Paltzhof vlak bij de hoek van de Koningstraat graafwerkzaamheden
uitgevoerd ten einde daar staande platanenbomen uit te graven en naar
elders over te planten.

Hierbij stuitte men op de bovenkant van wat in eerste instantie op een oude
put leek.
Er werd kontakt opgenomen met de Historische Vereniging ten einde na te
gaan of er verdere aktie nodig was.
Ook de Rhenense amateur archeoloog J. Mom en de heer Synesael van het
Streekmuseum Het Rondeel werden gewaarschuwd en er werden direkt
foto's gemaakt.
Eerste observaties gaven aan dat het hier niet om een gewone put ging.
Reden was, dat de put aan de binnenkant bekleed was met strak tegen
elkaar aansluitende plavuizen. Er werd dus al gauw gedacht aan een
speciaal reservoir, bijvoorbeeld een leerlooierskuip.
Voor een gewone beerput was de konstruktie te duur.

Gezien de ligging moest dit reservoir zich bevonden hebben in het
achterhuis of tuin van één van de toen aan de zuidkant gelegen panden aan
de Heerenstraat (nu Fred. van de Paltzhof); op de kadastrale kaart van 1820
zijn deze panden genummerd No. 159 en 160.
Onze voorzitter de heer Deys deed een eerste poging om in het Gemeente
archief na te gaan wat voor bedrijf of winkel zich in deze panden heeft
bevonden.
Eigenaren circa 1820 waren respektievelijk apotheker J.F. Dietz te
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De buitenkant van het ondergrondse waterreservoir,
bekleed met kloostermoppen en leem.
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Amsterdam en de Rhenense stadsmolenaar Stephanus Meijer.
Kadastraal No. 160 in die tijd was een L-vormig pand, dat vermoedelijk
einde 17e eeuw bewoond werd door de adellijke familie Van Gelder5

Deze familie heeft mogelijk deze put laten aanleggen.

Al met al ontstond er al voldoende animo om verder archeologisch
onderzoek te doen. De Gemeente Rhenen werd benaderd en wilde graag
hieraan meewerken. Men zorgde voor afzetting van het terrein rond de put
en op 20 februari kon met het uitgraven begonnen worden.

De put bleek een binnendiameter te hebben van circa 130x140 cm (ovaal
dus) en was gemetseld van stenen van formaat 27x11x5 cm. De dikte van
de putwand, inklusief plavuis, was circa 15 cm.
De grijze plavuizen, waarmee de putwand was bekleed, waren van formaat
22,5x22,5x2,5 cm.
In de hoeken van de plavuizen bevonden zich gaatjes; dit schijnt een
normaal verschijnsel te zijn.
De plavuizen werden later door de waarnemend provinciaal archeoloog
Saskia van Dockum gedateerd op circa einde 17e eeuw.

De put was aan de buitenkant glad afgesmeerd met kalkcement en
merkwaardigerwijs omkleed met los met leem op elkaar gestapelde
laatmiddeleeuwse stenen van formaat 29x14x6,5 cm.
De stenen van de buitenbekleding droegen brandsporen en waren mogelijk
afkomstig van vroegere middeleeuwse bebouwing.
De put werd eerst aan de buitenkant gedeeltelijk tot circa 1,30 m
uitgegraven; circa 2nn onder het straatniveau.
De gekromde bovenkant van het reservoir bevond zich circa 40 cm onder
het straatniveau ter plaatse.
De overkapping van het reservoir was niet bekleed met plavuizen; de
bovenkant zat circa 35-40 cm boven de plavuizen.

Het inwendige van de put werd aanvankelijk voor circa 75 cm uitgegraven
en bleek volgestort te zijn met aarde en puin, waarin zich diverse soorten
scherven bevonden, variërend van laat-middeleeuws tot 208 eeuw en hadden
geen relatie met de ouderdom van de put. Waarschijnlijk was het reservoir
na de bombardementen in 1940 volgestort met puin en aarde uit de naaste
omgeving.
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Enige scherven van een bruine aardewerkkruik met bloem- en
bladversiering, gevonden in het ondergrondse waterreservoir.
Dit aardewerk is van omstreeks 1600 en wordt ook wel "Raeren" steengoed
genoemd naar de eerste vindplaats van soortgelijke kannen.

Dit soort kannen was geschikt voor het schenken van wijn of bier.
De inhoud van deze kannen kon variëren van circa 1-2,5 liter.
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Een blik in het inwendige van het 17e eeuwse
waterreservoir.
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(Hemel) WATERPUT - Heerenstraat, RHEKEN: 39E 167.300-441.060.
Coostruktie-tekening

— 19 naart 1993
J. Th. H. Hou

130 CM
1 - Bodem waterput belegd met plavuizen. 4. Ommanteling van oudere kloostermoppen.
2 - Binnenwand put bekleed met wandtegels. 5. Niveau wandbetegeling en vloeistof-niveau.
3 - De eigenlijke put van baksteen. 6. Overkoepeling: 40 on. onder straat-niveau.
(Het restant van de overkoepeling was te klein om de juiste kromming te kunnen bepalen.
Ingetekend om aan te geven dat de onmanteling doorliep tot en met de overkoepeling).
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(Hemel) WATERPUT - fleerenstraat, RHENEN: 39E 167.30O-441.060.
Bovenaanzicht: horizontale doorsnede onderste laag: waterput
Bodembekleding - •wandbekleding - putconstruktie.

130 CM

1 - Putbodem: plavuis, oranje/rood, ongeglazuurd: 14,7 x 14,7 x ? cm.
2 - Wandbekleding: plavuis, grijs, ongeglazuurd: 2,5 x 22,5 x 22,5 cm.

(Symmetrisch vanuit elke hoek een gaatje, 3,5 cm vanuit de zij-
kant: 11 mm diep, diameter 4 mm, taps naar binnen toelopend).

3 - Put(wand): halfsteens, gemetseld met stenen van max. een half- tot
driekwart lengte, formaat: 5 x 11 x 24 cm.

4 - Ontmanteling: van kloostermop (hergebruik: 14e-eeuws) in leem gelegd:
formaat: 6,5 x 14 x 29 cm.

19 maart 1993
J. Th. M. Mom
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WEGEN EN PADEN
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DOORSNEDE PUT
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In de daaropvolgende week werd het reservoir door J. Mom en bestuurslid
De Jong en zonen geleegd, en kwam de bodem tevoorschijn. Deze lag
ongeveer 2m onder de bovenkant van de wandplavuizen en was vlak en
bedekt met kleinere rode plavuizen, formaat 15x15 cm 6.
Bij de bouw van de put heeft men eerst een gat gegraven, vervolgens na
aanleg van een vloertje, hierop de put gebouwd.

Dit kon worden gekonkludeerd, omdat de buitenkant van het reservoir met
kalkcement was afgestreken; men kon er dus van de buitenkant bij. Daarna
werd de buitenkant van het reservoir bekleed met oudere grotere stenen en
leem. Waarschijnlijk was dit om het geheel meer stevigheid te geven. De put
werd schoongemaakt en gefotografeerd.
Alles wijst erop dat we hier te maken hebben met een reservoir dat grondig
vloeistofdicht gemaakt was.

Waarschijnlijk werd het reservoir gebruikt voor opslag van hemelwater. Even
is nog gedacht aan een "ijskelder", vanwege de dubbele wand, of aan een
"drankvat", een opslagvat van een jeneverstokerij. Deze opties konden later
echter worden uitgesloten.
Inmiddels heeft de Gemeente Rhenen besloten de put in te bouwen in de
lopende verfraaiïng van de binnenstad.7

De "Generaalsput"

In verband met het feit dat er nogal wat graafwerkzaamheden plaats bleven
vinden in de binnenstad van Rhenen, werd een en ander nauwgezet gevolgd
door amateur archeoloog J. Mom. Op 12 maart 1993 was het alweer raak.
Bij herstelwerkzaamheden aan de riolering in de Herenstraat ter hoogte van
de Munstraat stuitte men weer op een putkonstruktie.
De aannemer gaf de heren Mom en Deys enkele uren de tijd om wat foto's
te maken en de plaats van de put te bepalen.
Verder archeologisch onderzoek was in deze korte tijd niet mogelijk.
Het bleek hier te gaan om de zogenaamde "Generaalsput", welke begin
vorige eeuw nog bestond.
Deze put werd zo genoemd omdat de put in de 188 eeuw pal voor het huis
van "generaal" Hendrik Smissaert was gelegen. Deze bewoonde een pand
op de zuidoost hoek van de Herenstraat en de Muntstraat.
Smissaert overleed 1 februari 1787.8

Van Iterson9 meent dat dit een zeer oude put is, die mogelijk aangelegd
werd in de tijd dat Rhenen nog geen ommuurde stad was.
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De blootgelegde "Generaalsput" in de Herenstraat.
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Hij kwam tot deze konklusie omdat de put midden in een belangrijke
verkeersweg lag, een wat vreemde plaats dus om een put aan te leggen.
Daarom neemt hij aan dat de verkeersweg door Rhenen (de huidige
Herenstraat) later aangelegd is.
De put heeft volgens hem waarschijnlijk midden in de oude curtis Hreni
gelegen en in later tijd nog steeds gebruikt; hoewel men er dan later wel
een nieuwe opbouw op heeft gemaakt.

Zo schijnt er ook een boogvormig ijzeren hekwerk op te hebben gezeten,
dat later is gebruikt als toegangspoort voor het oude kerkhof bij de
Rijksstraatweg aan de oostkant van Rhenen.
Van Itersön voert geen verder bewijs aan voor zijn theorie, zodat hier een
vraagteken bij geplaatst kan worden.
Haakman schrijft circa 1847 het volgende over over deze put10:

"Voorheen werd er nog een groote gemetselde put, eenige voeten boven
de grond, de "generaalsput" geheeten, vlak voor een der deftigste huizen
op de Bovenstraat gevonden, die, onbruikbaar geworden zijnde, de buurt
en vooral dat huis geenszins sierde.
Bij de plaatsgehad hebbende verandering der poorten, heeft men ook deze
put doen verdwijnen, en het groote ijzeren hekwerk of de boog, waaraan
de katrol, over welke de ketting voor den emmer liep, vastgeklonken was
en die hoog boven het metselwerk uitstak, tot eene poort aan den ingang
van het tegenwoordige kerkhof buiten de stad laten vermaken. - Het is
voorwaar geen geringe zegen, bijzonder voor de behoeftige klasse, dat
men te Rhenen, in onderscheiding van zoo vele andere steden des
vaderlands, ten allen tijde, zoowel des zomers bij langdurige droogte, als
des winters bij felle vorst, zich op alle uren van den dag zonder eenige
betaling, van versch water kan voorzien, hoewel het verkrijgen daarvan
voor vele huisgezinnen met eenigen moeite en tijdsverlies gepaard gaat,
omdat men het gewoonlijk in tonnen, die door twee personen tusschen
stokken gedragen worden, moet laten afhalen.
Slechts vier inwoners zijn van dien last bevrijd, doordat zij een dergelijke
put in den tuin achter hunne woningen bezitten."

Zoals men in een vorig nummer van Oud Rhenen heeft kunnen lezen, is het
kerkhof aan de Herenstraat in 1828 aangelegd; de stadspoorten van Rhenen
werden in 1840 door ijzeren "barrières" vervangen. Deze feiten,
gecombineerd met de opmerkingen van Haakman, doet dus vermoeden, dat
de Generaalsput waarschijnlijk tussen 1828 en 1840 is afgebroken.
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Kaart van de binnenstad van Rhenen, circa 1820 (Coll. H.P. Deys); de pijl geeft aan waar zich de
"Generaalsput bevond.



Het hart van de put bevindt zich circa 5,5 meter van de hoek van het pand
op de zuidoosthoek van de munstraat en op circa 6,25 afstand van de gevel
van dit pand. De afstand van de hoek van van de Munstraat blijkt wat korter
dan die welke men aantreft op een kaart uit 1820. Als deze kaart zou
kloppen zou men de put enkele meters naar het oosten hebben moeten
aantreffen.11

We weten nu in ieder geval waar de "Generaalsput" zich bevindt, in geval
men in de toekomst nog eens verder archeologisch onderzoek wil doen om
de ouderdom te bepalen.
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