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Inleiding

De Grebbeberg en het gebied eromheen is vanouds van strategisch belang
geweest. Tevens liep één van de oudste oost-west verbindingen in
Nederland over deze Grebbeberg.
Vroeger heette de Grebbeberg (of Grebseberg) ook wel de Heimenberg ter
onderscheiding van de Laarseberg.
Eeuwenlang bevond zich onder aan de Grebbeberg bij de sluis bebouwing
en er is gespeculeerd of er hier sprake kan zijn geweest van een apart
gerecht naast de twee Rhenense gerechten. Het feit dat er zich een galg op
de Grebbeberg heeft bevonden zou hier een verdere aanwijzing voor kunnen
zijn.

Van Iterson1 sluit de aanwezigheid van een apart gerecht niet uit, maar
koppelt dit liever aan Laar (later Leefdaal) en de bijbehorende Laarseberg
in de vroege middeleeuwen.
Een apart gerecht in de late middeleeuwen vlak bij het machtige kasteel de
Horst, waar recht werd gesproken, lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk.

Wél bevonden zich vlak bij de Grebbeberg adellijke woningen en
ridderhofsteden zoals Leefdaal2, Hamersteyn3 (Heimerstein) en de Blaauwe
Kamer4. De Blauwe Kamer lag dicht bij de Grebbeberg en is mogenlijk
identiek aan Snoygrevenweert (ook wel des Noyen grevenweerde), begin 15e

eeuw "gelegen in der Noeden (N.B. Nude) tusschen Wagenyngen ende der
Grebbe, tot enen borchleen des huyss ter Horst"; voorts wordt ook genoemd
in 14063 Snoygrevenweert "mit den gericht, teenden, tyns ende mit sinen
toebehoren".
Hier is dus sprake van een gericht en de vraag is of het gehucht Grebbe hier
toe behoorde.

De Grebbe was gelegen bij een sluis in de Bisschop Davidsgrift, genoemd
naar David van Bourgondië, welke einde 15e eeuw in zijn opdracht werd
aangelegd en omstreeks 1481 gereed kwam. Deze Grift was de
waterverbinding tussen de Rijn en het Rhenense veengebied (later
Veenendaal).
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Kaartje van de Greb omstreeks einde 17e eeuw (Achter Berg en Rijn No.
10).

Ook liep later de postroute van de Rijkspost, reeds genoemd in de 176

eeuw, tussen Nijmegen en Utrecht over de Grebbeberg.5 De Grebbe wordt
hier genoemd als stopplaats.
De Grebbe was dus een punt waar van ouds verkeer te land, via de Utechtse
Heuvelrug en de Grebbedijk, en te water, via Grift en Rijn passeerde.

De Grebbesluis had vanouds een tweeledige funktie. Ze diende sinds de 16e

eeuw speciaal voor het vervoer naar de Rijn van turf, gestoken onder
Achterberg en Veenendaal, maar daarnaast ook als innundatiesluis ter
verdediging van de Grebbelinie,

Hotel 'De Grebbe"

Onder aan de Grebbeberg bevond zich in 1649 reeds de "herberg van Van
Kesteren".6

De Grebbe was in de 1 T6 eeuw een vaste pleisterplaats voor diligences; het
is dan ook niet verwonderlijk dat zich hier een herberg bevond, die later de
toepasselijke naam "de Roskam" kreeg, zoals blijkt uit een verkoopakte uit
1680, waarin melding wordt gemaakt van "seeckere huysing, met hoff ende
schuyre, soo daer achter als besyden aen staende, gelegen in de Grebbe,
daar jegenwoordigh Den Roskam uuthangt". Dit complex kwam toen in bezit
van Jan Tonis van Noort.
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Van Iterson heeft aan de Roskam, later Hotel De Grebbe een interessant
artikel gewijd, waaruit hieronder een aantal passages.7

In een akte uit 1733 vinden we de volgende omschrijving:
"... een huysinge en herberge, alwaar De Roskam uythangt met aengehorige
plaisterschuur, twee andere schuurtjens, bakhuijs, koornberg, verkenskot...
in de Grebbe... oost en zuijdwaerts de gemene wegen, west den berg off
bosch van Haar Exelentie de gravinne van Athlone...".

De naam De Roskam is in de loop van de 18e eeuw verdwenen om plaats te
maken voor die van het "Tolhuis". Deze verandering hield verband met het
feit, dat toen tol werd geheven aan het begin van de Grebbedijk.

In het begin van de vorige eeuw treffen we in De Grebbe een kastelein aan
met een zeldzame tweede voornaam. Blijkens de gerechtelijke protocollen
der stad Rhenen verkocht op 24 augustus 1802 een lasthebber van F.C.R.
baron van Rheede, graaf van Athlone, heer van Amerongen, Middachten etc.
aan Dirk Lexius de Ridder: "Een huizinge met annexe stallinge, schuuren en
erve, zijnde het logement genaamd Het Tolhuis, staande en gelegen aan

Onder aan de Greb circa 1900 (west-oost gezien)
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De Grebbe onder Rhenen, zijnde ompaald aan drie zijden de gemeene
wegen en aan de vierde - of westekant gedeeltelijk den Hr. Mr. Jacob
Haksteen en verder Jan Vonk naast gelegen zyn...".
We komen hier dus al wat namen tegen van bewoners van De Grebbe; op
verschillende bewoners van het gehucht De Grebbe wordt later nog
teruggekomen.
Wie was nu die koper met de merkwaardige tweede voornaam "Lexius"?
Raadplegen we het doopregister van de hervormde kerk te Schalkwijk, dan
vinden we de doop op 3 februari 1771 van "een zoon van Dirk de Ridder en
Aletta in den Engh, echtelieden .... is genaamd Dirk Leccius".
Deze zoon zou een belangrijk gedeelte van zijn leven als kastelein aan De
Grebbe doorbrengen.
Volgens overlevering dankte de in 1771 geborene Dirk Leccius zijn tweede
voornaam aan het feit, dat hij ter wereld was gekomen als zoon van een
dijkmeester van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams op een
moment, dat het water in de Lek bij Schalkwijk bedenkelijk hoog stond. Bij
die geblegenheid zou hij naar de rivier de Lek vernoemd zijn en zou het
hoogheemraadschap dit peterschap hebben aanvaard.

Bij toetsing van deze overlevering bleek er een kern van waarheid aanwezig
te zijn. Dirk Leccius werd gedoopt op zondag, 3 februari 1771. In die dagen
was het de gewoonte, dat kinderen de eerste zondag na hun geboorte
werden gedoopt. In de winter 1770/71 is wegens het hoge water het z.g.
dijkleger tweemaal op de been geweest, eerst van 1 tot 4 december en voor
de tweede maal van 23 januari tot 2 februari 1771. In die tweede periode
moet juist Dirk Leccius geboren zijn.
Er is echter nog meer dat voor deze overlevering pleit. Tijdens dijkleger
betrokken de leden van het dijkcollege hun kwartieren aan de dijk en
hielden vanzelfsprekend op of aan de dijk hun vergaderingen.
Eén van de drie dijkmeesters heette toen Dirk de Ridder, kennelijk de vader
van de pasgeborenne. Uit het feit, dat deze dijkmeester steeds het eerst
wordt genoemd, kan worden afgeleid, dat zijn kwartier samenviel met het
hoofdkwartier, waarin ook Schalkwijk lag.

Kastelein Dirk Leccius de Ridder was een lang leven beschoren. Op 28 juni
1871 overleed hij aan De Grebbe op het huis Grebbestein, oud honderd jaar
en vijf maanden. In zijn akte van overlijden staat vermeld, dat hij in
Schalkwijk was geboren en ook de namen van de ouders kloppen met die,
voorkomende in zijn geboorte-akte. In de overlijdensakte wordt hij nu als
"grondeigenaar gekwalificeerd.
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In zijn herbergiersbedrijf was het hem blijkbaar voor de wind gegaan.
Ook werd er wel beweerd, dat hij het nodige had verdiend aan de
zandafgraving aan de Grebbeberg; vermoedelijk was dit aan de westkant en
niet achter zijn huis bij de Grebbesluis.
In verband met de honderdste verjaardag van de ex-kastelein werd aan de
Kroon gevraagd de naamstoevoeging "Leccius" te mogen behouden conform
art. 63 van het Burgerlijk Wetboek. De honderjarige maakte echter
inwilliging van dit verzoek niet meer mee. Dit geschiedde bij Koninklijk
Besluit van 16 augustus 1872, nr. 6. Deze gunst viel toen ten deel aan zijn
zoon Jan Albertus de Ridder. Deze had twee zoons, die o.a. ook de
voornaam Leccius hadden ontvangen, met als gevolg dat door de
naamsverandering van 1872 ze verder als dubbele Leccii door het leven
gingen. Inmiddels is nu de familie met de dubbele naam in de mannelijke lijn
uitgesorven.

In de dertiger jaren van deze eeuw bestond nog het typische hotel De
Grebbe, dat helaas grotendeels in de meidagen van 1940 is verwoest. Oude
Rhenenaren herinneren zich echter dit hotelcomplex, dat bestond uit een
hoofdgebouw met aan weerszijden van de deur twee ramen en boven vijf
ramen.

Links een afbeelding van de doorrijschuur, die bij het hotel "De Grebbe"
hoorde.
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Pal er tegenover stond een oude stenen z.g. doorrijschuur, zoals met wel
meer aantrof langs de Rijksweg tussen Utrecht en Arnhem. Deze schuren
hadden aan twee kanten deuren, zodat men de schuur aan de ene kant kon
binnenrijden en aan de andere kant kon uitrijden, hetgeen een gemak was
voor zwaar beladen diligences en postkoetsen, die na hun oponthoud hun
weg moesten vervolgen.
Tegenover het hoofdgebouw stond ten zuiden van de weg een ongeveer
even hoge dependance.
Het restaurant De Grebbe was in de eerste decennia van deze eeuw een
centrum, waar men speciaal kwam om te genieten van de gastronomie.
Albert van Esterik was in die tijd gerant van het hotel, dat hij van de familie
Leccius de Ridder had gepacht. Zelf fungeerde hij meestal als kok, en had
een grote reputatie. Het heette destijds dat er tussen Amsterdam en Keulen
maar één gelegenheid bestond, waar men goed kon eten en dit was bij Van
Esterik aan De Grebbe.

Omtrent bijzondere gebeurtenissen in het logement gedurende de vorige
eeuw is slechts weinig bekend. Dat gasten tijdens hun verblijf aldaar stierven
behoorde tot de grote zeldzaamheden. Eén hiervan dient echter wel te
worden vermeld. Door Adrianus Beyer, logementhouder (zetbaas van de
familie De Ridder) werd op 6 juni 1871 aangifte gedaan bij de burgerlijke
stand te Rhenen, dat in het logement De Grebbe was overleden Simon

Koningin-moeder Emma bezoekt hotel "De Grebbe" op doorr. s naar Oranje-
Nassau Oord.
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Gorter, oud 32 jaren, rustend leraar bij de Doopsgezinden, geboren te
Warns, wonende te Amsterdam, echtgenoot van Janna Catharina Lugt. Zijn
ouders waren Douwe Simon Gorter, leraar bij de Doopsgezinden en Trijntje
Koopmans, beide wonende te Balk in Gaasterland.
De overledende was prozaschrijver en eerste hoofdredakteur van "Het
Nieuws van den Dag". Hij werd begraven te Rhenen op het z.g. Oude
Kerkhof aan de Rijksstraatweg. Zijn groeve bevindt zich hier nog steeds8

Genoemde Simon Gorter was de vader van Herman Gorter (1864 -1927), de
dichter, onder meer bekend om zijn gedicht "Mei".

Hotel De Grebbe was tot de verwoesting in 1940 ook het centrum van het
hoogheemraadschap van de Rhenense Nude en Achterbergse hooilanden,
later bekend als het Waterschap De Grebbe. Hier hielden dijkgraaf en
hoogheemraden hun jaarlijkse bijeenkomsten en hier waren zij aanwezig als
er gevaar dreigde voor overstroming of dijkbreuk.

De bewoners van het gehucht Grebbe

Enkele bewoners van de Grebbe kwamen reeds hierboven aan de orde.
Omdat informatie over bewoners tevens van interesse is voor genealogen is
op basis van haardstedegeldkohieren en bevolkingsregisters hieronder een
overigens vrij willekeurige selektie gemaakt van bewoners van het
Grebbegebied uit de periode 1730 -1860.
Uit de haardstedegeldkohieren achtereenvolgens9:

Anno 1730

Erfgenamen van Bronkhorst, Willem van Wijk, Hendrik Cornelissen, Jan
Brandse, Veenraden ledige plaats, Dirk van Pothuysen, Veenraad, Jan de
Hollander, Weduwe van Ommen.

Anno 1753

Erfgenamen en eigenaren Bronkhorst, Tijmen Sijmense, Jan Brandsen,
Veenraad, Jan Vink, Jan de Hollander, Mevr. Gravin Douarrière van Athlone
plus gebruiker Jacob de Liele, weduwe van Jan Bastiaanse, Cornelis Vonk,
Mevr. Boudaan plus gebruiker J. van Beynen (Beynum?).
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Anno 1775

De erfgenamen van Bronkhorst, lijmen Sijmens, Gravin van Athlone zelf plus
Bonekamp, Jan Slok, Hannis Mager, Cornelis Vonk en de erfgenamen
Boudaan met gebruiker J. van Beynen.

Anno 1777

Tijmen Tijmense namens de eigenaar en erfgenamen Bronkhorst, Gravin van
Athlone zelf met Rijk Rijksen, Joh. Hulshof en Dirk Bonekamp, Hr Raad lege
plaats, Jan Slok, Johannis Mager, Cornelis Vonk en mevr. Boudaan met als
gebruiker J. van Beinen.

Anno 1795

Abraham Wijnen, huis onder de Heymeberg,
Zijne Exell. de Heere Grave van Athlone eigenaar en bruikers Wijnen en Rijk
Rijksen.
Idem met een huis in de Grebbe met als gebruiker Joh. Hulshof.
Idem met als gebruiker D. Bonekamp.
De Heer Burgemeester Hakstein, eigenaar Heimerstein bij de Grebbe.

Anno 1797- 1802

Abraham Wijnen weduwe, eigenaar en gebruiker.
Excellentie Hr. Grave van Athlone huizen, met als gebruikers Rijk Rijksen,
Joh. Hulshof en D. Bonekamp.
Raad J. Slok (in 1801/2 tevens Algemeen Aanklager genoemd) eigenaar en
gebruiker.
Hendrik Vonk huis in de Grebbe.
De heer Commandeur huis op de Weert, gebuikt de weduwe Jan van
Beinum.
Heer Burgemeester Hakstein.

Anno 1803 - 1805

Weduwe Abraham Wijnen met huis onder de Heymenberg.
Hr. Grave van Athlone eigenaar/gebruiker met Rijk Rijksen en Joh. Hulshof.
Dirk Lexius de Ridder.
Weduwe J. Slok.
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Captein Ingenieur van Voss.
De heer Commandeur met de weduwe van J. van Bijnen.
Heer Hakstein.

Voorts uit de bevolkingsregisters10:

Anno 1829

Onder den Berg:

No. 18
Frans van den Berg (44 jaar, geb. Wageningen), Cornelia Wijnen (33 jaar,
geb. Rhenen) en 5 kinderen, Jacobus Wijnen (75 jaar, geb. Rhenen).

No. 19
Teunis Verwoert (25 jaar, geb. Opheusden, dagloner), Elisabeth Rijken (29
jaar, geb. Rhenen) en 2 kinderen, Jelis Mager (14 jaar, knegt).

Gehucht de Grebbe:

No. 22
Barend Holewijn (46 jaar, geb. Dodewaard, arbeider), Nolletje van der Kolk
(46 jaar, geb. Rhenen) en 7 kinderen.

No.23
Rijk Rijksen (53 jaar, geb. Rhenen, landbouwer) met dochter, Gerrit van
Meeven (15 jaar, geb. Wageningen).

No. 24
Rijk Rijksen (32 jaar, geb. Rhenen, dagloner), Jannigje de Wit (25 jaar, geb.
Wijk).

No. 25
Johannes Meijjes (46 jaar, geb. Amsterdam), Anna Catharine Greev(?) (53
jaar, geb. Amsterdam) en 3 kinderen, Jacobus Coenraad Zijtsema (14 jaar,
geb. Amsterdam), Magdalena Zijtsema, Hendrik Adolf van Laar (18 jaar, geb.
Rhenen, werkboode), Evert Essen (17 jaar, geb. Ede, werkboode), Cornelia
Vermaak (25 jaar, geb. Maarssen, dienstbode).
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No. 29/30

Dirk Lexius de Ridder (58 jaar, geb. Schalkwijk, herbergier) Clasina
Magdalena van Os (57 jaar, geb. Amerongen) met hun twee kinderen
Cornelis (21 jaar) en Petronella Wilhelmina (24 jaar), Aalbert van de Scheur
27 jaar bouwknegt), Hermann Rijksen (25 jaar, stalknegt) Hendrik Riessen

(16 jaar, geb. Maarsbergen, bouwknegt), Stijntje Overbeek (66 jaar neb
Arnhem wekbode), Heyntje van Zwetselaar (20 jaar, geb. Renswoude
werkbode), Geertrui van Roesd (19 jaar, geb. Rhenen, werkbode).

No. 31

Arris Hulshof (72 jaar, arbeider), Geurtje Roest (73 jaar, geb. Wageningen)
Naaitje Hulshof weduwe van Reyer van Dijk (31 jaar, geb. Rhenen) en 4
kinderen. '

Huize Heimerstein bij de Greb
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No. 33, Heimerstein
Johannes Meijjes (53 jaar, geb. Amsterdam), Cornelia Sophia van Oostrum
(39 jaar, geb. Amsterdam) en 4 kinderen, Susanna Maria Davijt (19 jaar, geb.
Amsterdam, gouvernante), Hendrika Jans (40 jaar, geb. Enkhuizen,
dienstbode), Gerritje van Walsem (22 jaar, geb. Rhenen, dienstbode),
Frederik Riessen (60 jaar, geb. Hannover, tuinman), Henderina van Ginkel
(50 jaar, geb. De Bilt) en 4 kinderen.

Anno 1840

Onder de Berg:

No. 18
Evert Hulshof (48 jaar, zonder beroep), Cornelia Wijnen (44 jaar) en 4
kinderen, Arie van den Berg (10 jaar), Geurtje van den Berg (21, spinster),
Aartje van den Berg (14 jaar), Aris Hulshof (83 jaar).

No. 19
Teunis Verwoert (35 jaar, geb. Opheusden, part. schipper), Martje Rijksen
(37 jaar, geb. Rhenen) en 5 kinderen.

Gehucht Grebbe:

No. 22
Zeeger van Druten (51 jaar), Cornelia Hulstein (43 jaar) en 6 kinderen.

No. 23
Rijk Rijksen (72 jaar, karman), Rijk Rijksen (40 jaar, arbeider), Jannigje de
Wit (36 jaar) en 4 kinderen, Hendrikje Lindenhovius (70 jaar).

No. 24

Jan van Leeuwen (35 jaar, geb. Bennekom, dagloner), Jannigje Rijksen (27
jaar) en 2 kinderen.

No. 25
Dirk Leccius de Ridder (68 jaar, geb. Schalkwijk), Pietronella Wilhelmina de
Ridder (35 jaar), Teuntje van Woerdekom (21 jaar, werkmeid), Wilmina
Hoolhorst (21 jaar werkmeid).
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No. 30
Cornelis de Ridder (31 jaar) met echtgenote van Drumpt en 2 kinderen,
Willemina Belia van Os (26 jaar, geb. Amerongen), Jan Looyen (30 jaar, geb.
Wageningen, stalknecht), Frans Veldhuizen (26 jaar, geb. Amersfoort,
bouwknecht), Belia Hijnekamp (21 jaar, geb. Wageningen, melkmeid),
Teunisje Antoniezen van Laar (26 jaar, geb. Rhenen, werkmeid), Evertje van
Lienden (20 jaar, kindermeid).

No. 33, Heimersteinzieook11

Antoine van Knobelsdorff (41 jaar, geb. Konstantinopel, kamerheer), met
echtgenote Schuylenburch (36 jaar, geb. 's-Gravenhage), Evert Zweers (42
jaar, tuinman), Janna Modderkolk (32 jaar), Louis Noverraz (20 jaar, geb.
Ouchy in Zwitserland, huisknecht), Hannes van Rensum (23 jaar, geb.
Rhenen, boerenknecht), Wilhelmina Schmidt (21 jaar, geb. Wezel,
kamenierster), Antje Klappe (42 jaar, geb. Vlissingen, keukenmeid), Koos
Veer (25 jaar, geb. Deventer, werkmeid), Mietje van Rensum (geb. Rhenen,
werkmeid).

Anno 1849

o.a.
B-10a
Aan de tol buiten de bergbarrière Jurrie Gerrit Greeve (42 jaar)

B-15b
Op de Koningstafel (N.B. Voor het eerst dus bewoning hier!) Dirk van
Woerdekom (28 jaar, dagloner) en Willemina Zaggrina Hoolhorst (32 jaar).

Anno 1850- 1860

Grebbe:

No. B-11 (was 23)
Rijk Rijksen (geb. 1796, schipper), Jannigje Wouters (geb. Wijk bij Duurstede
1802), Rijk van Sandijk (geb. Rhenen19-1-1834, arbeider), Dirk van Sandijk
(geb. Maurik 1-10-1829, arbeider) en 6 kinderen.

B-12 (was 24)
Evert van Zetten (geb. Opheusden 1811, schippersknegt), Marretje Rijksen
(geb. Rhenen 1808), Mattheus Martinus van Ewijk (geb. 1832, arbeider), Rijk
van Ewijk (geb. Utrecht 1836), Adrianus van Ewijk (geb. Rhenen 1839),
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Adriana van Ewijk (geb. Utrecht 1834), Gerrit Caspers (geb. Zutphen 9-8-
1816, schipper), Geertruid Caspers (geb. Vreeswijk 26-3-1821, dienstmeid)
en 6 kinderen.

B-16 (was 16)
Dirk Leccius de Ridder (geb. Schalkwijk 1771, grondeigenaar), Petronella
Wilhelmina de Ridder (geb. 1804, dienster), Hendrik Rijkze (geb. Rhenen
1822, dienstknegt), Geurtje van den Berg (geb. Geldermalsen 1819,
dienstmeid), Cornelia Bongers (geb. Loenen 1820, dienstmeid).

B-14 en 15 (was 29 en 30)
Cornelis de Ridder (geb. Rhenen 1808, logementhouder), Janna Catharina
van Drumpt (geb. Kesteren 1809), Maria Beijer (geb. Echteld 1815), Geurt
Rijksen (geb. Rhenen 1820, stalknecht), Jan Annas Zaaijer (geb. Lienden
1805, bouwknegt), A. van Lienden (geb. Rhenen 1819, dienstmeid), Gerritje
van Dijk (geb. Rhenen 1823, dienstmeid), Anna Sophia van der Haar (geb.
Bennekom, dienstmeid), Jantje Elisabeth Goorman (geb. Opheusden 1828,
dienstmeid), Maria Janna Leijers (geb. Opheusden 1822), Arie Maters (geb.
Lienden 29-10-1832, arbeider), Arent Jager (geb. Lienden 5-8-1845) en 3
kinderen.

B-13(was31)
Gerrit Matser (geb. Rheden 1815, tuinman), Anna Sanders (geb. Driel 1812),
Carel Johannes Landman (geb. 1823), Sijke Pollius (geb. Leeuwarderadeel
1815) en 1 kind.

Op de Koningstafel:

B-1 c (was 15b)
Dirk van Woerdekom (geb. 1821), Willemina Zaggrina Hoolhorst (geb. 1817),
Willem Hoolhorst (geb. 1826), Maria Gijsberta Walsmit (geb. Lienden 1828)
en 1 kind.

Onder den Berg:

B-2(was 18)
Teunis Verwoert (geb. Opheusden 1804, schipper), Elisabeth Rijksen (geb.
1800), Dirk Verwoerd (geb. Opheusden 1780, schipper), Martje Rijksen (geb.
1829), Lammert Gerrit Reijnen (geb. 1854) en 4 kinderen.
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De familie Verhoef

Voor de latere periode beperken we ons tot de familie Verhoef die in een
huis onderaan aan de Grebbe vlak tegen de trambaan woonde en waarvan
familieleden nog jeugdherinneringen en anekdotes wisten te vertellen, die
zijn opgetekend door Dr.lr. Denis Verhoef,12 Deze verhalen geven goed de
sfeer en omstandigheden weer aan het begin van deze eeuw in Rhenen en
rondom de Grebbeberg en zijn van interesse voor de geschiedenis van
Rhenen.

De verhalen spitsen zich toe rond het gezin van Rijksveldwachter Hendrikus
Gerardus Verhoef (1867-1929) en Cornelia Peek (geb. Woerden 1878, een
dochter van boswachter Gerrit Peek).

Hendrikus Gerardus Verhoef en echtgenote Cornelia Peek, met hun twee
jongste dochters Antonia M. Verhoef en Alida G. Verhoef.
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In 1905 werd deze Hendrikus Gerardus Verhoef door de procureur-generaal
te Arnhem voor de funktie van bezoldigd rijksveldwachter te Rhenen
voorgedragen, zoals blijkt uit diens schrijven van 8 juni 1905:

Voor de vervulling van de mogelijk nieuwe standplaats te Arnhem, neem ik de vrij-
heid Uwe Excellentie voor te stellen den jachtopziener Jan Akkerman te Rhenen,
wiens gezondheid op den duur niet bestand is tegen bewaking in het jachtveld, aan te
stellen tot gekleed rijksveldwachter en over te plaatsen naar Arnhem, terwijl ik mij
verder veroorloof aan te bevelen voor Rhenen (jachtopziener):

1. Hendrikus Gerardus Verhoef, particulier boschwachter en onbezoldigd rijks-
veldwachter (No. S25S), thans te Schore (Zeeland);

2. Roelof van Woerdekom, boschbaas in particulieren dienst en onbezoldigd rijks-
veldwachter (No. 5868) te Rhenen;

3. Arie de Kruijff, gemeenteveldwachter en onbezoldigd rijksveldwachter (No.
3064) te Brakel.

Hendrikus Gerardus werd op 10 juni 1905 tot rijksveldwachter-jachtopziener
aangesteld te Rhenen, op een jaarwedde van f 640,-. Op 31 juli werd hij als
zodanig beëdigd.

Op 16 augustus van dat jaar werd door de districts-commandant, tevens
inspecteur der rijksveldwacht te Arnhem een bestelling geplaatst voor
Verhoef. Aangevraagd werden een karabijn, een revolver, een holster, een
schroevedraaier, boeikettingen met hangsloten, een maatstaafje (No. 91),
een handboekje en een jachtwet.

Op 23 mei 1908 verstuurde burgemeester Schimmelpenninck van Rhenen
om twee redenen een brief aan de inspecteur der rijksveldwacht te Arnhem.
De eerste reden betrof het verzoek, om de dienst van brig.-tit. G. Groen en
rijksveldwachter-jachtopziener H.G. Verhoef zo te regelen, dat zij op 1 juni
1908 beiden dienst zouden kunnen doen bij de paardemarkt en de kermis
in Rhenen.
De tweede reden betrof de vraag, of Hendrikus Gerardus een uniform zou
kunnen krijgen. Deze vraag werd door verschillende hoogwaardigheids-
bekleders uitvoerig toegelicht. Deze toelichtingen geven een redelijk beeld
van Hendrikus Gerardus' werkzaamheden, en zijn daarom hier integraal
opgenomen.
Uit de brief van burgemeester Schimmelpenninck:

dat bovengenoemde Verhoef van Rijkswege worde voorzien van een uniform; aange-
zien hij een zeer verdienstelijk ambtenaar blijkt te zijn, zoude het zijne optreden tegen-
over het publiek mijns inziens zeer vergemakkelijken.
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Ook de brigade-commandant te Wageningen deed een duit in het zakje. Uit
zijn brief aan de districts-commandant, tevens inspecteur der rijksveldwacht,
te Arnhem, d.d. 27 mei 1908:

Het stadje Rhenen, waaronder Grebbe, Koningstafel, en verdere schoone omgeving,
wordt gedurende den gehelen zomertijd bezocht door duizenden vreemdelingen.
Talrijk doorkruizen daar den grooten verkeersweg, Utrecht-Arnhem, automobielen
en wielrijders, terwijl vele pleizierbooten daar aanleggen, en het gemis van uniforme
kleeding van gemelde beambte heeft hem, niet tegenstaande zijn bezadigd en kalm
optreden, dikwerf moeilijkheden veroorzaakt.
De vorige zomer nog met een hotelhouder uit Zeist, die, in dronkenschap verkeeren-
de, daar een rijtuig bestuurde, zoodat, ware de man niet bijtijds door Verhoef onscha-
delijk gemaakt, ongelukken waren veroorzaakt; ernstigverzet volgde, blijkbaar door
gemis aan uniform.
Eveneens dikwerf met wielrijders, in overtreding zijnde, zich tegen een beambte, in
burgerkleeding zijnde, voordoen alsof zijn waakzaamheid in het belang der openbare
veiligheid, slechts bijzaak is waarmede hij zich niet behoeft in te laten.
Daar nu, buiten het toezicht in het jachtveld, veel surveillance op de groote wegen
door dien beambte wordt verricht, en hij, bij detachering van de andere rijksveld-
wachter, alle voorkomende diensten heeft te volbrengen, zoo acht ik uniforme klee-
ding voor hem noodzakelijk.

De inspecteur der rijksveldwacht te Arnhem voegde hier in zijn schrijven van
28 mei 1908 aan de procureur-generaal te Arnhem nog aan toe:

Ik acht dit bovendien wenschelijk, omdat ik bij eene eventueele vaartregeling op de
rivier 'de Waal' één der beide te Rhenen gestationneerde rijksveldwachters zou kun-
nen aanwijzen voor detachering langs die rivier.

Hendrikus Gerardus werd dan ook van tijdelijke uniformkleding voorzien. Op
27 juni 1908 bestelde de inspecteur der rijksveldwacht te Arnhem een
uniformjas, laken pantalon, sagebroek, overjas, regenmantel, politiepet, helm
(omtrek van het hoofd 53.5 cm.), schoenen van fijn grauw kalfsleder,
zeemlederen handschoenen 1ste taille, benevens een sabel met sabeldrager
en broek, sabelscheede en ceintuurriem. De kleding werd gemaakt onder
beheer van de strafgevangenis te Leeuwarden, het lederwerk onder beheer
van de strafgevangenis te Breda.

Negen jaar later werd Hendrikus Gerardus bevorderd tot gekleed
rijksveldwachter. De inspecteur der rijksveldwacht schreef daartoe op 6 mei
1917 de volgende brief aan het ministerie van Justitie:

In verband met de ontslagaanvrage van den rijksveldwachter J. Sneep te Rhenen heb
ik de eer Uwe Excellentie beleefd te berichten dat de rijksveldwachter-jachtopziener
(brig: tit) H.G. Verhoef mij heeft verzocht om gezondheidsredenen aldaar te worden
benoemd tot gekleed rijksveldwachter.
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Verhoef is een paar jaar geleden ernstig ongesteld geweest en was lijdende aan pleu-
ris, waarbij hij herhaaldelijk bloed opgaf en is thans nog niet volkomen hersteld en
geeft zoo nu en dan ook nog bloed op. Hij is derhalve ongeschikt geworden voor het
jachtveld en den rivierdienst en dient door een jongere kracht te worden vervangen.
Op grond van het voorstaande geef ik U daarom thans reeds in overweging hem te
Rhenen aan te stellen tot gekleed rijksveldwachter (brig: tit). De Heer Procureur-
Generaal, fungd. Directeur van Politie alhier kan zich hiermede volkomen verenigen.

Hendrikus Gerardus Verhoef

Hendrikus Gerardus werd, per 1 juni 1917, tot rijksveldwachter aangesteld,
op een jaarwedde van f 900,-.
Op 1 juli 1926 werd hem eervol ontslag verleend, overeenkomstig zijn
verzoek:

Ondergeteekende Hendrikus Gerardus Verhoef, oud 58 jaar, Rijksveldwachter bri-
gadier titulair, gestationneerd te Rhenen, vraagt Zijne Excellentie beleefd hem met in-
gang van l Juli 1926 ontslag uit bovengenoemde betrekking eervol te verleenen, met
behoudt van zijne dienstkleeren, uitgezonderd helm, ransel, wapens, leedergoed en
administratie.
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Het zal U bekend zijn dat hij eenige tijd geleden van den pensioenraad een schrijven
ontving, waar in hem werd mede gedeeld, dat hij voor verdere waarneming zijner be-
trekking ongeschikt was, dus afgekeurd, deze keuring heeft plaats gehad volgens de
regeling bij de pensioenwet bepaald, op last van Zijne Excellentie.
Nu verzoekt hij U nederig en beleefd hern niet eerder ontslag te willen verleenen als
bovengevraagd, aangezien hij nog steeds onder geneeskundige behandeling is en
het nog langzal duren eer hij hersteld is en zich met een klem pensioen (21 dienstjaren)
en met een nog ziek lichaam verder door het leven moet helpen.

Een dochter van Hendrikus Gerardus verhaalt over haar jeugd:

Een aantal bijzondere gebeurtenissen staat me nog altijd bij.
Als vader jarig was, was er thuis altijd een grote kan vol chocolademelk, en daarbij
aten we 'onderzettertjes', zoals we die ronde, platte koekjes noemden.
Als het Sint-Nicolaasfeest naderde, mochten we altijd onze schoen op de grote tafel
zetten, met wat water en een peen erbij. De volgende ochtend zat er dan voor allemaal
iets in, en, frappant genoeg, altijd precies datgene wat we nodig hadden. Voor de een
dus een paar sokken, de ander een nieuw hemd, enz. Bovendien waren er suiker-
beesten, waarom soms een ruzie ontstond, want de een wilde graag een bruin suiker-
beest, en de ander een roze.
Met Kerst zong moeder altijd bij de kribbe.
In de maand mei werd door ons, de kinderen, beurtelings het Mariabeeld versierd.
Als moeder een krentenbrood bakte, paste het nooit in de oven, zodat altijd één van
de kinderen drie kwartier naar de bakker in Achterberg moest lopen, om het daar
mee te laten bakken. De volgende dag kon het gebakken krentenbrood dan weer op-
gehaald worden.
In die tijd haalden we het water uit de put, en hadden we 's avonds licht van een paar
petroleumlampen. Er was een verbinding aangelegd van het centraal in het dorp ge-
legen hotel en ons huis, zodat, als er in het dorp wat gebeurd was, wat vader moest we-
ten, er bij ons een lampje ging branden.

Vader was namelijk politieman van beroep. Hij was de Rooms-Katholieke politieman
in het dorp, en Sanders de gereformeerde. Hoewel Rhenen een zeer gereformeerd
dorp was, heeft vader met zijn geloof nooit problemen gehad, integendeel, hij stond
bij de plaatselijke bevolking zelfs in een hoger aanzien dan Sanders, omdat hij nog wel
eens wat door de vingers wilde zien.
Ik weet me nog een aantal voorvallen te herinneren, waarbij hij in zijn functie moest op-
treden.
Zo was er op het station in Rhenen altijd een dronken man, die een delirium bleek te
hebben. Niemand dorst in zijn buurt te komen, maar hij verstoorde de orde daar zoda-
nig, dat hij gearresteerd moest worden. Toen vader hem wilde meenemen, wilde hij
niet, waarop mijn vader zijn sabel trok, en hem zijn oor afsloeg. Het kon er in het zieken-
huis weer aangehecht worden, en naderhand, toen hij het ziekenhuis weer verlaten
had, bleef hij mijn vader gewoon netjes groeten.
Een voorbeeld van een voorval, waarbij mijn vader de daad door de vingers zag,
speelde zich aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, in 1918, af. Een man reed door
het dorp met een grote kar, waarin hij illegaal winterwortels vervoerde. Toen mijn va-
der hem op wilde schrijven, wees de man welhaast smekend op de armoedige om-
standigheden, waarin hij verkeerde, waarop mijn vader hem liet gaan, nadat de man
uitdrukkelijk had beloofd, zijn illegale praktijken te zullen staken.

Op een dag was er in de burgemeesterswoning ingebroken. Er bestond een vermoe-
den omtrent de daders, en toen mijn vader ze de volgende dag met een fiets, die hen
niet toebehoorde, zag lopen, hield hij ze aan. Hij wilde ze mee naar het bureau nemen,
maar had maar een paar handboeien bij zich, zodat de andere dader kon ontkomen.
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's Nachts moest de gearresteerde man doorbrengen in een kast in de ambtswoning,
maar bij controle de volgende dag bleek, dat zijn maatje terug gekomen was om hem
te bevrijden en de vogels waren dus gevlogen. Zelden heb ik mijn vader woest mee-
gemaakt, maar dit was zo'n gelegenheid.
Hij heeft een aantal weken moeten doorbrengen in Kootwijk op de Veluwe, waar een
gebouw voor draadloze telegrafie werd gebouwd, en hij het een en ander moest be-
waken. In die dagen kwam hij alleen 's zondags thuis. Iets soortgelijks was het geval,
toen hij werkzaamheden moest verrichten bij Fort Everdingen.
Vader kon bovendien buitengewoon ad rem reageren. Zo herinner ik mij, dat hij op
een zonnige dag, in uniform, in de deuropening stond, toen er een man voorbijkwam
met een wit vest aan. 'Zo baasje', zei deze, 'ik moet de weg weten naar . . . ' , watheel
ongebruikelijk.was, om de politieagent met baasje aan te spreken. Mijn vader zei dan
ook ogenblikkelijk: 'Nou knechtje, dan moet je zo en zo lopen!'
Als hij van dienst thuis kwam, moesten wij altijd zijn laarzen poetsen. Ook moesten de
knopen van zijn uniform vaak net zo lang gepoetst worden, tot ze weer helemaal glom-
men. Als ze aan vervanging toe waren, moesten we een nieuwe uit het knopenrek ha-
len. In het weekend maakten we zijn fiets schoon.
Thuis was hij vaak procesverbalen aan het uitschrijven. Wij mochten dan niet te dicht

Hendrikus Gerardus Verhoef in funktie bij een optocht in Rhenen

in zijn buurt lopen, want hij kon heel mooi schrijven, en wilde absoluut niet, dat hij plot-
seling uitstootte. De tekst begon altijd zo:' Hedenmiddag die en die datum heb ik, Hen-
drikus Gerardus Verhoef, gezien en waargenomen, dat... ' , waarna een omschrijving
volgde van de overtreding. Als hij al met aan het schrijven was, en er bovendien geen
bezoek was (in die gevallen overigens wilde vader vaak een partijtje dammen), stu-
deerde hij voor zijn diploma's.
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Vader is in 1929 aan tuberculose overleden. In vergelijking met zijn beide broers, die
ik beide overigens heel aardig vond, vond ik vader meer 'werelds', ook al omdat hij,
met alleen een lagere school-achtergrond, voortdurend aan het schrijven en studeren
was. Eén of twee jaar later is moeder toen van ons huis aan de Grebbeberg in Rhenen
(dat in de Tweede Wereldoorlog is platgebombardeerd) verhuisd naar de Hee-
renstraat in Rhenen.

Ons gezin bestond uit negen kinderen. Gernt, de oudste, is op zesjarige leeftijd, toen
hij met de jongen van het hotel, Johan, aan het spelen was voor het hotel van de familie
van Esterik, door een auto van het merk Spijker overreden. De dader, die na de aanrij-
ding was doorgereden, hebben ze later kunnen aanhouden. Hij was afkomstig uit
Amsterdam.
Daarna kwamen de drie oudste zussen, allen nog in leven.

Als vijfde een doodgeboren zoontje, en daarna beide broers, Gijs en Gerrit.
Daarna kwam mijn zuster Marie, die op 44-jarige leeftijd te Utrecht is overleden, en
tenslotte mijn zusje Truus, die op eenjarige leeftijd aan bloedarmoede gestorven is. Dit
had te maken met het feit, dat zij, omdat mijn moeder thuis een geit had, altijd geitemelk
te drinken kreeg en nooit koeienmelk. In de ene soort zit namelijk een bacil, die in de
andere soort niet zit, wat, volgens de doktoren, de bloedarmoede heeft veroorzaakt.
Ik ben een jaar op de gereformeerde lagere school in Rhenen geweest, maar wij wer-
den daar als katholieken door de kinderen gepest en moesten van de onderwijzers
vaak nablijven, zodat wij (de meisjes) zijn overgeplaatst naar de R.K. meisjesschool,
de zuster Cuneraschool, te Wageningen. 's Ochtens ging ik dan altijd eerst om zeven
uur naar de mis, waarna ik hard door moest lopen om nog om negen uur op school te
zijn. Gijs en Gerrit hebben de lagere school te Achterberg gevolgd, waarna zij naar
de gereformeerde M.U.L.O. te Rhenen zijn gegaan (ook de oudste drie meisjes heb-
ben twee jaar M.U.L.O. mogen volgen, Marie heeft alleen de lagere school gedaan).
Gijs en Gerrit kwamen daarna terecht op de ambachtsschool te Wageningen, waarna
zij hebben gewerkt in de machinekamer van de zandsteenovenfabriek van De Ridder
te Rhenen. Vervolgens heeft Gijs een cursus politieagent gevolgd, maar bleek daar
in het geheel geen aanleg voor te hebben (hoewel hij het uiteindelijke diploma wel
heeft gehaald), en hij is tenslotte textielhandelaar geworden. Gerrit is vanuit de fa-
briek naar Den Helder getrokken, om daar als instrumentmaker in dienst van de mari-
ne te treden. Hij istoen ongeveer vijfjaar met de onderzeeër K18 naar Indië geweest,
en is bij terugkomst in Nederland in verband met zijn maagklachten geopereerd. Hij
is midden onder de operatie, om onbegrijpelijke redenen, bijgekomen, en is aan de
gevolgen daarvan overleden. Moeder wilde dan ook pertinent niet hebben, dat hij
met militaire eer begraven werd, want, zo zei zij, hij is overleden, omdat hij niet goed
is behandeld.

Een nicht van Hendrikus Gerardus vertelt:

Als ik onder aan de Grebbeberg logeerde kon ik 's avonds vanuit mijn kamer net de
onderkant van de voorbijrijdende trams zien. Het huis lag namelijk veel lager dan de
spoorrails. Achter in de tuin had oom Hein een groot hondehok. Hij dresseerde hon-
den, maar ik durfde me daar niet te vertonen. Zijn zoon Gerrit was mijn favoriete neef,
met wie ik regelmatig langs de Utrechtse singels heb gelopen. Jammer, dat hij zo
vroeg bij de marine stierf.
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Het huis aan de Greb, waar Hendrikus Gerardus Verhoef met zijn gezin
woonde.

Het huis aan de Grebbeberg is hier afgebeeld. Voor het huis liep de rivier
de Grebbe. Hendrikus kon dagenlang in de buurt van het pad nabij het huis
op stropersjacht liggen. Dit pad staat tot op de dag van vandaag bij de
oudere Rhenense bevolking bekend als het "Verhoevenpad".

Een neef van Hendrikus Gerardus vertelt:

Oom Hein was oorspronkelijk een jachtopziener te velde, en was toen een hele stren-
ge. Die kon dagen en nachten op een stroper liggen wachten. Het was een heel leuk
gezin, Annie een vrolijke griet en Corry een wietwuit. Als ze bij ons op 't Vossevelt lo-
geerde, en ik met haar uit de kerk kwam, dan stonden de mensen achterstevoren op
de weg, ze had een hoogblond kapsel en droeg korte rokken, je hoorde de mensen
denken 'Wat een plaatje!'.
Het gebeurde dat het hoog water was in de Grebbe, dan stapten de dochters op blote
voeten op de tram, die reed op een halve meter langs het dak, bijvoorbeeld om eieren
te verkopen in Wageningen, en trokken dan in de tram kousen en schoenen aan.

Tot zover de verhalen over de opmerkelijke veldwachter-jachtopziener
Verhoef. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van in vogelvlucht de
geschiedenis en bewoners van het gehucht Grebbe. In de meidagen 1940
zijn de huizen en het bekende hotel De Grebbe nagenoeg verwoest door het
oorlogsgeweld.
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De Grebbeberg, strategisch gelegen op de belangrijkste verkeersweg naar
Utrecht, werd door het Nederlandse leger heldhaftig verdedigd, ten einde
te proberen het oprukkende Duitse leger tot staan te brengen.
Dientengevolge kwamen de huizen en het hotel in de vuurlinie te liggen. Het
hotel werd daarbij in brand geschoten. Ook het daarvoor gelegen huis
Grebbestein onderging hetzelfde lot.12

Hoewel er zich hedentendage nog wel huizen bevinden om en nabij de
Grebbesluis, is er helaas niets meer over wat nog herinnert aan de aloude
pleisterplaats en aan het eens zo beroemde restaurant.
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