
NESCIO in RHENEN

Willem H. Strous

"En mijn laatste twee rijksdaalders wilde ik verteren in de stad die in mijn
afwezigheid een korte poos de hoofdstad der wereld was geweest'^

Deze regels schreef Nescio zo'n 80 jaar geleden en hij bedoelde er onze
stad Rhenen mee. Nescio was het pseudoniem van J.H.F. Grönloh
(1882 - 1961), over wie in de laatste decennia nogal veel is geschreven
waardoor zijn literaire werk nu pas eigenlijk echt in de belangstelling is
gekomen. Het bovengenoemde citaat is te vinden in Titaantjes, één van
de drie verhalen die tot de meer bekende werken horen van de schrijver
en waarvan het ontstaan in ca 1911/1912 kan worden geplaatst. De
indrukken voor dit verhaal heeft de schrijver echter al voor een deel in
1904 opgedaan toen hij veelvuldig, alleen of met één of meerdere van zijn
vrienden, door Nederland zwierf, of lange wandelingen maakte in de buurt
van Amsterdam, zijn geboorte- en woonplaats.

Dat Nescio Rhenen bedoelde, kunnen we terugvinden in hetzelfde
verhaal, maar dan een paar bladzijden verder waar hij schrijft:

"En toen ik weer naar die twee vreeselijk gewichtige heeren keek vond ik
dat al dien tijd dat Rhenen de hoofdstad der wereld geweest was, er
eigenlijk al heel weinig in die wereld veranderd was".2

Ongeveer een jaar na mijn eerste echte kennismaking met Nescio kwam
ik in het bezit van een oude ansichtkaart uit Rhenen waarvan de foto ge-
maakt was vanaf het viaduct in noordelijke richting over de spoorlijn
Amersfoort - Kesteren (afb.1). En waar toen de fotograaf zo ongeveer

Nescio (pseud. van Jan Hendrik Frederik Grönloh)
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Oorspr. uitg. resp.: 1911, 1915, 1918, 1946
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Afb.1 Ansichtkaart, verstuurd 21-6-1928; uitgave G.H. Pieren, Rhenen

Afb.2 Topogr. en mil. kaarten; ged.herzien 1906, uitg.1910
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heeft gestaan, moet ook de plek zijn geweest waar eerder Nescio de
volgende regels aan kon ontlenen:

"In Rhenen stond ik in de schemering op de brug over den spoorweg en
keek naar 't Noorden. In de diepte lag de spoorlijn tot den gezichtseinder,
aan beide zijden er van rees de berg steil op, begroeid met lichtgroen
gras en donkergroene brem vol gele bloemen. Ik keek er naar hoe de
bergwanden geleidelijk lager werden, tot ze, heel ver, overgingen in de
vlakte".3

Dit feit: een nauwkeurig aangeduide plaats in een verhaal, ondersteund
door een foto als ansichtkaart, was aanleiding genoeg om een onder-
zoekje in te stellen naar de verhouding, zo die er mocht zijn geweest,
tussen Nescio en Rhenen. Was het fictie of realiteit van waaruit de schrij-
ver schreef?

Via het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum4 werd
toestemming tot raadpleging van (onderdelen van) de J.H.F. Grönlqh-
documentatie, bekend onder nummer G.877 aangevraagd en meer in het
bijzonder alles betreffende Titaantjes. De toestemming werd helaas
geweigerd: het dossier is een bruikleen onder strikte clausules betref-
fende de inzage. De zaakwaarnemer van de Erven Nescio kon evenwel
enkele relevante gegevens verstrekken5 .
Het zoeken was naar bewijzen of aanwijzingen dat Nescio in Rhenen
heeft verbleven; daadwerkelijk op het viaduct heeft gestaan; wellicht aan
de hand van een door hem verstuurde ansichtkaart, een bewaard geble-
ven spoorkaartje en/of aantekeningen in zijn manuscripten. De schrijver
verzamelde namelijk nogal wat en ook zijn aanteken- en tochtendagboek-
jes zijn bekend.
En inderdaad zijn er een tweetal ansichtkaarten uit 1904 bewaard geble-
ven: één met het opschrift "bij Rhenen" en één met "Op de Grebbeberg".
We mogen dus aannemen dat de schrijver uit eigen aanschouwing de
situatie heeft kunnen beschrijven.

3 ib., pag 59

4 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Prinses Irenepad 10,
2595 BG 's-Gravenhage, tel. 070 - 3471114.

5 Hier is een woord van dank op zijn plaats, ook voor enkele aanwijzingen in de tekst.
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Wat bij de meesten onder ons niet bekend zal zijn, is dat er van Titaantjes
een vroege versie bestaat.6 Als de twee uitgaven naast elkaar gelegd
worden, komen de verschillen, met name over Rhenen, duidelijk naar
voren. Het valt dan vooral op dat in de vroege versie van het verhaal een
veel levendiger en uitgebreider beschrijving van een bezoek aan Rhenen
wordt gegeven dan in de definitieve uitgave.7

Hoofdstuk VII in deze versie begint met: "Het was het jaar der jaren, ... Het
jaar van de zorgeloosheid, de gezondheid, de welbehagelijkheid, het jaar
dat we van alle menschen hielden, ...". De ik-figuur (Koekebakker) had
samen met zijn vriend Bekker uitgerekend hoe zij het dat jaar zouden
kunnen uitzingen met hun geld. En op één van hun tochten kwamen ze
op een hete dag in mei, op een zondag, in Rhenen. Met de sneltrein
waren ze tot aan Kesteren gereden waarvandaan ze een half uur moesten
teruglopen naar Rhenen (afb.2). Daarover volgt dan een prachtige be-
schrijving: "Ik vond 't heel mooi. Ik had zooveel van 't vlakke land en de
neveligheid genoten dat de romantiekerigheid van 't landschapje en de
felle belichting mij kinderlijk verheugden. De kalven in de wei, het ritselen
van de populieren die hier en daar in kleine groepjes in de velden ston-
den, de massieve berg voor ons, in 't oosten dichtbegroeid en eindigend
in een steile kaap, de berg die die wereld begrensde, het stadje met zijn
roode daken etagegewijs tegen den heuvel ...8 In de definitieve uitgave
wordt verteld tioe Bavink, een andere vriend, met tussenpozen jaren had
gewerkt aan een gezicht op Rhenen met de Cuneratoren, de berg, de
bloeiende appelbomen, de rode daken, het molentje ergens op de berg
en de rivier, tijdens zijn verblijf "in 't villaatje op den berg"9. Verderop in
deze uitgave beschrijft Nescio hoe Bavink aan Koekebakker heel kalm
kwam vertellen dat hij het schilderij van Rhenen met een bot knipmes in
64 gelijke, rechthoekige stukken had gesneden; het was een heel werk
geweest10. Door de manier waarop Nescio dit onder woorden brengt,
kom je in de verleiding dit teken van Bavink's naderende psychologische

6 Nescio, "Titaantjes, vroege versie", verzorgd en toegelicht door Lieneke Frerichs.
Amsterdam, Nijgh &Van Ditmar, 1987

7 ib., hoofdstuk VII pag 25 - 29

8 ib., pag 27

9 als 1, pag 61

10 ib., pag 72.
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ondergang te letterlijk te nemen, en te vergeten dat het slechts een
verhaal is en dat er nooit een schilderij zal zijn geweest.
Maar in de vroege versie is daar niets van terug te vinden. Daarin wordt
de overtocht met de gierpont beschreven: "'t was om te sterven van de
hitte"11. En als de twee vrienden, na hun twaalfuurtje in ons stadje te
hebben gebruikt tijdens een hevige regenbui, de dag doorbrengen in de
uiterwaard bij de spoorbrug, zie je, al lezend, in gedachten óók de rivier
aan de linkerhand, de Cuneratoren voor je en de Grebbeberg rechts
achter.
En in de schemering staan de twee vrienden dan, aan het eind van die
dag, samen op het viaduct die de twee stukken van de berg, die in
tweeën gegraven was om de spoorlijn er door te brengen, verbindt. En ze
keken naar het noorden waar de duisternis de overhand kreeg over het
licht. En wellicht werden ze op dat moment wel gehuld in de rook en
stoom van een onder hen langs passerende locomotief en roken ze die
geur die je nooit vergeet.
En hoofdstuk VII eindigt ermee dat Koekebakker er vrede mee had en in
zijn hotelletje (welk? ben je geneigd te vragen) een gat in de volgende
morgen sliep.

In haar toelichting Titaantjes in wording bij deze vroege versie komt
Lieneke Frerichs tot de slotsom12 dat "het jaar der jaren" het jaar 1904
kan zijn geweest. Voor haar is deze conclusie echter niet van wezenlijk
belang; voor ons als Rhenenaren die een verband willen leggen tussen
de fictieve werkelijkheid in een verhaal van een schrijver als Nescio en zijn
lijfelijke aanwezigheid in ons stadje, is een overtuigend bewijs voor een
theoretische stelling noodzakelijk. En voor dat doel kan o.a. de adreszijde,
met poststempel!, van een ansichtkaart door Nescio vanuit Rhenen
verstuurd, dienen (afb.3 a/b).

"Daf Hollandse landschap is hem zijn leven lang tot troost geweest en
plaatsen als Rhenen, Montferland, Veere ... zijn hem heilig"113. Hetzelfde
zullen velen van ons kunnen en willen beamen. Alleen moeten wij ons

11 als 5, pag 27

12 als 5, pag 49.

13 Bindels, Rob. Nescio.
in: Ontmoetingen, literaire monografieën.
Uitg. Orion - N.V. Desclée De Brouwer, Brugge, 1974
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Afb.3 a/b J.H.F.(Frits) Grönloh in 1904 aan zijn latere echtgenote
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bedenken dat de leuning waarop Koekebakker met zijn elleboog leunt er
niet meer is; zijn brugleuning is een andere dan de onze want de brug
van 1904 is in de meidagen van 1940 opgeblazen (afb.4). Bovendien
heeft de trein sinds de reactivering van de spoorlijn in 1981 zijn eindstati-
on vóór het viaduct; gaat er niet meer al stoompuffend onderdoor.
Daarvoor in de plaats zoeven duizenden auto's per dag over de, op de
plaats van de verdwenen spoorlijn geprojecteerde, provinciale weg. En
óver het viaduct rijdt eveneens een onafgebroken stroom auto's waarvan
in Nescio's tijd geen sprake was, zoals hijzelf ook aangaf: "Automobielen
zag je toen zoo nog n/ef'14. Het was de tijd dat in Het Nieuws van de Dag
(1905) nog het volgende bericht kon verschijnen:
"Vanwege het gemeentebestuur van Heteren (Over-Betuwe) zijn op de
grenzen dier gemeente borden geplaatst met het opschrift:
Verboden voor automobielen
Art. 1 der verordening15

Ik wil graag eindigen met een opmerking over wat wij Rhenenaren nog
noemen: het spoorgat, want dat is het voor ons gebleven, ondanks dat
het autoverkeer vele malen belangrijker is geworden dan het spoorver-
keer. Bij het enkele jaren geleden plaatsgehad hebbende Monumenten
Inventarisatie Projekt (MIP) in onze gemeente is verzuimd dit spoorgat op
te nemen als monument. Een niet-geïnteresseerde zal dit verzuim niet
opvallen. Want wie beschouwt er nu een gat in de grond als een monu-
ment, ook al heeft het de afmetingen van ons spoorgat? Maar als men
bedenkt dat deze doorsnijding van een berg ruim honderd jaar geleden is
ontstaan door menselijke aktiviteit, door ingrijpen van de mens in het
landschap waarna de natuur zich vervolgens weer ongestoord kon ont-
wikkelen, kan niet anders dan het aan te merken als een cultuur-historisch
monument, hoe anders ook dan de gebruikelijke objecten die tot monu-
ment worden verheven. Het is bovendien zeer goedkoop in onderhoud;
we hoeven niet bang te zijn dat wij onze kinderen een onbetaalbare
erfenis nalaten. Wellicht daarom is het indertijd bij de uitvoerders van de
inventarisatie over het hoofd gezien.

En een schrijver die ons Rhenen heeft beschreven als "de stad die eens

14 als 5, pag 14

15 Uit: Nieuwsbrief, 11e jaargang nr.1, januari 1993 van de Historische Kring Kesteren
en Omstreken, Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe.
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de hoofdstad der wereld" is geweest, verdient zoniet een standbeeld, dan
toch wel een borstbeeld op de leuning van het viaduct van waaraf hij de
duisternis uit het spoorgat omhoog zag kruipen.

Afb.4 Het oorspronkelijke viaduct
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