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OVER DE BOUW VAN DE BRAKKEN VAN 1787

door Dr. H.P. Deys

Aan de nieuwe parkeerplaats in het Plantsoen tegen de Bantuinweg zal
van Gemeentewege de naam van De Brakken worden gegeven. Het leek
mij een goede gelegenheid in een artikeltje in Oud-Rhenen aandacht te
besteden aan de herkomst van deze naam.

Wanneer wij zoeken naar de oorsprong in Rhenen van de naam de
Brakken, dan moeten wij teruggaan naar het jaar 1787. Ons land bevond
zich toen midden in de woelige periode van de strijd tussen de Prinsge-
zinden en de Patriotten. Deze kwestie culmineerde in juni 1787 in de
aanhouding van prinses Frederica Luisa Wilhelmina van Pruisen, gemalin
van stadhouder erfprins Willem V van Oranje. Zij riep haar broer, koning
Frederik Willem II van Pruisen te hulp, die reeds in juli een leger van
19.000 man naar de Nederlanden zond.
Temidden van deze roerige dagen, en wel op 5 maart 1787, besloot het
Rhenense Stadsbestuur een schuur met het erf in de Molenstraat te
kopen van de weduwe van Geurt Rijksen, 'ten eijnde aldaar eenige
huijsjes te doen setten'. De koopprijs bedroeg 400 gulden. Reeds op 19
maart werd een tekening met bijbehorende begroting voor de niéuw te
bouwen huisjes, opgesteld door De Ridder uit Amerongen, goedgekeurd,
waarbij overigens werd besloten de dorpels niet van houten, doch van
stenen drempels te voorzien. De aanbesteding diende zo spoedig moge-
lijk na ontvangst van het bestek in het openbaar of bij De Ridder te
geschieden.
Plotseling dook voor dit project de naam de Brakken op, want op de 24°
mei moest de gemeentesecretaris aan De Ridder een brief sturen met de
vraag, waar het bestek van de Brakken bleef, en als dit niet binnen acht
dagen zou komen, dan ging de Vroedschap ervan uit, dat er niets meer te
verwachten zou zijn.
Na het besluit op 2 juli, de schuur af te breken, vernemen we niets over
de bouw. Deze blijkt overigens vlot te verlopen, want binnen een half jaar
waren de huisjes afgebouwd. Wat het stadsbestuur met de bouw van de
huisjes voor ogen had is niet bekend, de stad kende toen eigenlijk geen
woningbezit zoals thans. De totale kosten hebben ruim 4500 gulden
bedragen. Gezien tegen de totale uitgaven van de stad in dat jaar van



9469 gulden, en de inkomsten van 4980 gulden is het de vraag, waarom
deze huisjes gebouwd moesten worden. De financiering ervan is nog te
achterhalen. De schepenen Roghair en Adriaan van Ommeren verstrekten
elk een lening aan de stad van 2000 gulden en de oud-kerkmeester
Hendrik van Noort leende namens de Kerk 1000 gulden uit.

In de stadsrekening van het boekjaar 1787/1788 is een apart hoofdstuk
gewijd aan de uitgaven, verbonden aan het bouwen van de Barakken.
Aannemer van het metselwerk was Coenraad Wilhelm, die 536 gulden
rekende. Het timmerwerk werd voor 237 gulden aangenomen door
Mijndert Vermeer en Jan Righolt. Aan Renaud en De Witt werd voor
geleverde pannen en stenen 601 gulden uitbetaald. De smid Hendrik
Takken kreeg voor smeeloon f 109, = . De naam Takken was in het begin
van onze eeuw nog met een smederij verbonden (zie Achter Berg en Rijn,
afb. 355, 403 en 404). Rijndert Croes zorgde voor het verven en het glas
ten bedrage van 84 gulden en later nog eens 11 gulden. Er moest wat
opgeknapt worden aan de weg, want Jacobus van Manen kreeg 42
gulden voor het 'Straate maken bij de Barakken'. Het timmerhout, gele-
verd door Willem van den Bergh, kostte 249 gulden. Hendrik van Oort
leverde de kluitkalk voor f 176, =, evenals Jacobus van de Weert, die voor
een bedrag van 32 gulden kluitkalk leverde. Dirk Kloot mocht de metsel-
stenen leveren (42 gulden), Pieter de Graaf de dakpannen en zo staan er
nog diverse andere bedragen verantwoord. Een dure beslissing was de
keuze van de stenen dorpels geweest, want deze post bedroeg 56
gulden, de leverancier was C.O. van Kesteren, waarbij de scheepsvracht
(aan Klaas van Leijden) ruim 3 gulden kostte. Onder de vele leveranciers
vinden we ook nog die van Hendrik van Pothuisen, een in de regio zeer
bekende naam.
De naam Barakken, of Brakken, zoals de volksmond dit noemde, werd al
zeer gauw een begrip, want op 7 januari 1788 werd de cameraar Jacobus
Sandbrink opgedragen om 'de straat en nog een end muur langens de
wal bij de barakken bij publicque aanbesteding' te laten maken, en later
lezen wij ergens dat Coenraad Wilhelm een stuk muur 'langs de stadswal
omtrent de barakken' moest herstellen.

Rhenen heeft in het verleden regelmatig een garnizoen gekend. Meestal
waren de troepen in de Greb gelegerd, het is mij echter niet bekend hoe
en waar zij verbleven. Van de garnizoenen kunnen onder andere worden
vermeld die in 1655 (Compagnie van kapt. Baron van Wittenhorst), 1659,
1689 (Compagnie van de Vorst van Waldeck), 1703, 1714 (regiment



De vrouw van Tinus de Pompoos (Van Mourik), zittend voor haar
woning "De Barakken", 1910.



Kwartiermeesters van de Graaf van Athlone), 1736 (regiment Generaal
Van Pallandt), 1741 (Compagnie Kapt. Ruijsch), 1785 (regiment van
generaal majoor Abraham Douglas, die overigens te Rhenen op 5 oct.
1785 met flambouwen in de Cunerakerk werd begraven en opgevolgd
werd door kolonel Graaf Van Efferen), 1787 (kolonel Graaf van Dam).
Sinds 1788 was de toestand anders en was er sprake van een garnizoen
óók in de stad zelf, waarbij de militairen bij burgers werden ingekwar-
tierd.
Hoewel we niet weten, of de huisjes, genaamd De Barakken, voor burger-,
dan wel voor militaire bewoning bedoeld waren, is het in elk geval zo dat
Sandbrink op 7 januari gemachtigd werd de 'wonigjes van de Barakken'
aan de militie 'ten meesten voordele' te verhuren. Overigens vroeg men
hier aanvankelijk te veel voor. Op 27 maart bleek dat de Heer luijtenant
Cotzhausen te kennen had gegeven dat de militairen die in de Barakken
woonden onmogelijk 12 stuivers in de week konden betalen. Dit werd
toen teruggebracht naar 9 stuivers. Deze huur bracht in het eerste halfjaar
zo'n 85 gulden op. Ook de inkwartiering van militairen bij de burgerij
bracht geld op. Op 14 april 1788 werd 3000 gulden aan huur verant-
woord. Men kon overigens de inkwartiering afkopen. Zo betaalde ene
heer Gaukes 50 gulden aan de stad om gevrijwaard te zijn van inkwartie-
ring van Pruisische troepen.
Tegen april of mei 1788 vertrokken de Pruisen. De Barakken werden
verhuurd aan burgers en de voorraden haver, stro en kaas die door de
Pruisische troepen waren achtergelaten werden in het openbaar verkocht.
Vermoedelijk was een klein gedeelte van het garnizoen toch achtergeble-
ven. Op 24 october 1788 kwam namelijk de mededeling dat het garnizoen
van kolonel Baron van Buseck naar Utrecht zou vertrekken om plaats te
maken voor een nieuw garnizoen. Besloten werd om deze nieuwe groep,
die kwam te staan onder Baron van Basewitz, in de Barakken onder te
brengen, in plaats van bij burgers. Het 'serviesgeld' (de inkwartieringsver-
goeding) zou t.b.v. de stad worden ingehouden, ook als een enkeling
toch bij burgers zou verblijven. De toenmalige burgerbewoners van de
Barakken kregen door de deurwaarder aanzegging 'om op aanstaande
Zaterdag mede uijt de barakken te moeten vertrekken'. Tevens werd er
het een en ander aan de Barakken vertimmerd. In elk vertrek werd een
tafel met twee banken voor een man of twaalf getimmerd en er werd op
de kopgebinten een afgeschoten vliering aangebracht. Later werd ook het
gehele dak beschoten. Bij aankomst van het nieuwe garnizoen in de
Barakken zou brood, kaas, bier en 'brand' (brandstof) worden uitgereikt.
De lantaarn in de Muntstraat, boven de poort van het huis van oud-



burgemeester Haksteen werd verplaatst naar een punt achter de Barak-
ken.
Intussen was er een achterstand in de betaling van het serviesgeld
opgetreden. Van de Pruisische troepen bedroeg dit 760 gulden, en van de
eigen troepen f 232. Gedeputeerde Staten van Utrecht werden verzocht
voor betaling te willen zorgen.
Op verzoek van Mordechai Godschalk Hijmans, die aanbood de bedden
voor het garnizoen voor 5 stuivers per week te zullen leveren (bedoeld zal
worden verschoning en stro), werd besloten de invoer van bedden van
buiten de stad te verbieden. Hierop kwam een boete te staan van 50
gulden, waarvan de helft voor de Hoofdofficier (de Schout) bestemd zou
zijn en de andere helft aan het Weeshuis ten goede zou komen.
In maart 1789 werden dakvensters aangebracht. Er kwamen kapstokken,
kachels werden geplaatst, een trap werd gerepareerd en nog veel meer.
Het werd er een drukte die eigen is aan militaire bewoning. Zo werd er
veel brood door plaatselijke bakkers geleverd, hoewel er een merkwaardi-
ge gebeurtenis plaatsvond. Er gingen geruchten dat de soldaten in hun
ovens zelf brood bakten en dit verkochten aan de burgerij. Er werd een
onderzoek ingesteld, maar zelfs een in vertrouwen genomen stroman
gelukte het niet, via een soldaat aan brood te komen.
Huijbert Buddingh leverde lepels en ketels. Er werd ook veel vernield,
vooral de glazen ruiten hadden het te verduren. Dit overigens tot genoe-
gen van de glazenmaker Arie Kroes, die bijvoorbeeld alleen al in 1791 55
nieuwe ruiten heeft moeten/mogen plaatsen. Ook andere vaklieden
kwamen ruimschoots aan bod, zoals Barend Jansen, Roelof van de
Weert, Coenraad Wilhelm en vele anderen. Gijsbert van Noort kreeg in
1791 opdracht de ramen, kozijnen en dorpels af te schrappen, te gronden
en weer te verven.
Over 1793 is een verantwoording van huur van de Barakken bekend.
Deze vermeldt het volgende:

sergeant van der Heijden voor 32 weken van een vertrek in de
Brakken è 6 stuivers 's weeks

sergeant Veenstra 30 weken
soldaat Jurrien Wolf 32 weken
soldaat Jan Cornelisse 30 weken
soldaat Frederik Witting 6 weken
de tamboer Prigers 6 weken
de soldaat Johannis Toelman 5 weken
de soldaat Peter Smit 5 weken



Hiermee besluit ik dit overzicht van de
beginjaren van de Barakken. Over de laat-
ste jaren is bekend, dat er in het begin van
onze eeuw bewoning was door onder meer
Tinus van Maurik (Tinus de Pompoos, zie
ABR, de afb. 517, 520 en 521). Daarna
werd hier het museum de Oudheidkamer
(onder de naam "De Brakken" van 1787)
gevestigd, evenals een deel van Gemeente-
werken. In 1985 verhuisde het museum
naar de huidige locatie: het Streekmuseum
Het Rondeel. In de Barakken werd een
bakkerij gevestigd.
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