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De prentbriefkaarten in de gidsjes van 
Willem van Nas

H.P. Deys

Willem van Nas (1844 - 1927)

Voor zover mij bekend zijn er van Rhenen in het verleden vier gidsen geschreven, ze 
zijn alle vier zeldzaam. In 1847 verscheen er bij de Amersfoortse uitgever W.J. van 
Bommel van Vloten een boekje ‘Rhenen en Omstreken’, geschreven door de in 
Rhenen met pensioen zijnde Amsterdamse koopman G.C. Haakman (1783-1866). Dit 
boek bevatte geen afbeeldingen, maar er zat een interessante lithografie in, getekend 
door Haakman zelf1). Bij de Amsterdamse uitgever Joh. G. Stemler Cz. verscheen in 
1890 een boekje ‘Naar Rhenen en de Grebbe’, geschreven door C.J. Voortman (1846-
?, vertrokken uit Rhenen 1900). Hij was onderwijzer in Elst en later in Achterberg. 
Dit boekje, gedrukt bij Oosterbaan Martinus te Veenendaal, bevat twee schetskaar-
ten van de gemeente Rhenen. Zestien jaar later kwam de Rhenense gepensioneerde 
‘grondeigenaar’ Willem van Nas met een eigen boekje uit. In 1928 tenslotte kwam er 
een eenvoudig gidsje uit: ‘Gids voor Rhenen’, samengesteld door M. Haas en uitge-
geven door de Rhenense sigaren- en boekhandelaar G.H. Fieren. Dit boekje, dat 7 
prentbriefkaart-achtige foto’s bevat, is vooral interessant door zijn vele advertenties 
van voornamelijk middenstanders uit die tijd.

Willem van Nas heeft zijn boekje ‘Rhenen en Omstreken voor Burgers en 
Vreemdelingen’ uitgegeven in 1906. Het boekje bevatte 7 door middel van een dun 
randje lijm in de naad van het boekje geplakte prentbriefkaarten van Rhenen en 3 van 
andere plaatsen. Hij noemde het een nieuwe uitgave en bedoelde daar kennelijk mee 
dat het een nieuw verschenen werk was, niet een verbeterde versie van een oudere 
uitgave. Er bleek kennelijk behoefte aan een herdruk, want in 1910 verscheen een 
‘Nieuwe Vermeerderde Titel-Uitgave’, nu met 15 prentbriefkaarten. Waarom hij sprak 
over een titel-uitgave is niet duidelijk. Dit woord betekent namelijk dat de inhoud 
hetzelfde is, maar dat de titel een andere opgeplakte of gedrukte titel is. De pagina’s 
in het eerste deel (de eerste 102 pagina’s) zijn dezelfde als die van de eerste uitgave, 
er volgen in het tweede deel nog 184 nieuwe bladzijden en 5 nieuwe prentbriefkaar-
ten. Het valt op dat de 5 in de tweede uitgave extra voorkomende prentbriefkaarten 
alle foto’s zijn, terwijl er in de eerste editie van de 10 afbeeldingen maar 2 fotografi-
sche reproducties zijn, de overige zijn namelijk getekend en lithografisch vermenig-
vuldigd. De beide uitgaven werden gedrukt bij de ‘Boekdrukkerij der Weesinrigting 
te Neerbosch bij Nijmegen’. Wie de uitgever is wordt nergens vermeld, maar vermoe-
delijk moeten we Van Nas zelf hier achter zoeken.
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De prentbriefkaarten die in beide edities voorkomen zijn inderdaad ook in de praktijk 
gebruikt. In de handel en bij verzamelaars worden beschreven en gestempelde exem-
plaren aangetroffen. Kennelijk waren de briefkaarten reeds veel eerder uitgegeven, 
want er bestaan bijvoorbeeld kaarten, afgestempeld op 23 Mei 1896 (nr. 3A) en 12 
Mei 1899 (nr. 5).
Ik heb voor het bestuderen van de beide uitgaven in totaal één exemplaar van de 
eerste, en 6 exemplaren van de tweede editie kunnen bestuderen.

Eerste editie (1906)

In een prospectus deelde Van Nas mee, dat hij een boekje heeft geschreven, vooral 
bedoeld als leidraad voor de vreemdeling. Zijn schrijfstijl is vaak zeer vreemd, en hij 
heeft het zelf over de ‘onbekwaamheid van een kleine pen’. Hij bekent eerlijk, dat hij 
gebruik heeft gemaakt van de werken van Witkamp (algemene Nederlandse geschie-
denis), Haakman (1847, alleen Rhenen) en Voortman (1896, alleen Rhenen). Ook 
heeft hij gegevens uit de Tegenwoordige Staat (Tirion, 1772) gebruikt. 
Het boekje begint met een korte beschrijving van de ligging van Rhenen, gevolgd 
door een geschiedkundig overzicht. Dan komen enkele wandelingen, rijtoeren en 
uitstapjes per tram. Nadat hij weer een historisch overzicht geeft en een lijst met 
de Rhenense predikanten sedert de hervorming, volgen korte beschrijvingen van 
Nijmegen en Wijk bij Duurstede. Het boekje wordt besloten met een inhoudsopgave 
(pagina 94), en in de laatste 10 pagina’s volgt een overzicht van bij dezelfde uitgever 
verschenen werken, hoofdzakelijk van christelijke inhoud.

Tweede editie (1910)

De tweede editie wordt voorafgegaan door de complete eerste editie, inclusief de 
prentbriefkaarten. Hier moet van hetzelfde zetsel gebruik zijn gemaakt. Slechts de 
omslag en de druk aan de binnenzijde van de omslag zijn nieuwe zetsels.
Na pagina 104 van de eerste editie volgt een titelblad met ‘Vervolg voor den Gids 
van Rhenen en Omstreken – 1910. - Met 5 nieuwe prent-briefkaarten.’. Dan wordt in 
een kort voorwoord dank uitgebracht aan dr. Jesse, de vrijwilliger voor het Rhenense 
oudarchief. Voorts zijn een aantal bladzijden ondertekend met W. (van P.H. Witkamp, 
Aardrijkskundig woordenboek van Nederland, 1871, 1895) en S.d.B. (van Servaas de 
Bruin, die een historisch Geografisch woordenboek heeft geschreven). In de histori-
sche inleiding worden 26 pagina’s gewijd aan Frederik van de Palts.
Allerlei verhalen en beschrijvingen van wandelingen worden afgewisseld door lijst-
jes met jaartallen. Zo staan er 31 pagina’s jaartallen en wetenswaardigheden over 
Nijmegen, aangehaald uit de beschrijving van Nijmegen door Johannes Smetius (1645).
Ruim 6 pagina’s worden gewijd aan de beschrijving van het zendingsfeest, in 1908 te 
Raaphorst gehouden. Ook vinden we nog een kroniek van Loevestein en een beschrij-
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ving van het eiland Walcheren in Zeeland, een allegaartje van zaken die geheel niets 
met Rhenen te maken hebben.
Van Nas was zich bewust van de willekeurige inhoud, want achterin schrijft hij dat 
‘Wat nu door aanvulling een meer onzamenhangend geheel schijnt te vormen, zou 
evenwel later bij een volledigen herdruk in geregelde volgorde eene aanwinst kunnen 
zijn door meer uitvoerige uitbreiding.’. 

Van Nas was zeer gelovig, zeer christelijk en begaan met de medemens2). Van Nas 
heeft buitengewoon grote donaties gedaan aan de diaconie der Herv. Gemeente 
Rhenen. Diverse huizen werden gebouwd dankzij zijn giften: de inmiddels afgebroken 
rij van 5 huizen op de hoek van de Nieuwe Veenendaalseweg en de Oude Dijksestraat 
(‘De Driehoek’), een rij van 9 woningen aan de Cuneraweg ten oosten van de 
bebouwde kom van Achterberg, afgebroken ca. 1985.
In een helaas ongedateerde folder kondigt hij de verkoop aan van een ‘zorgvuldig 
bewerkte plaat met zinnebeeldige voorstelling en christelijken tekst’, een Evangelische 
Reispas, waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan het Bestedeling-Armhuis, 
een ‘Inrigting, alwaar niet alleen oude lieden uit de Gemeente (Rhenen), hetzij door 
de Diaconie, het Gemeente-Bestuur of Particulieren worden besteed en verzorgd; 
maar ook behoeftigen uit andere gemeenten, zowel hulpbehoevenden als weezen, ...’. 
De Rhenense predikant ds. W. De Lange ondersteunde deze actie en deelde in de 
folder mee, dat ‘door de bemoejingen van den heer Van Nas (reeds) een vrij groot 
bedrag’ was binnengekomen. Het gebouw, dat Van Nas voor ogen had, was het 
Bestedelingenhuis, de huidige Tollekamp. Achterin het tweede deel werd vermeld, dat 
er reeds 800 gulden bijeen vergaard was, hetgeen voor die tijd een aanzienlijk bedrag 
was. Het Bestedelingenhuis werd in 1910 gebouwd.
In de laatstgenoemde folder beveelt Van Nas tevens aan ‘een geïllustreerde Briefkaart 
ter bevordering der Christelijke Philantropie, fraai bewerkt met toepasselijk versierde 
Bijbel-teksten, benevens afbeeldingen van het Weeshuis van Oranje-Nassau te Buren, 
de Kerk der Heldring-Gestichten op den Vlugtheuvel te Zetten, en van de Kapel 
der Wees-Inrigting te Neerbosch’. De prijs was 3 cent, 4 voor 10 cent en 110 stuks 
ƒ 2,=. Ook was Van Nas betrokken bij steun aan diverse psychiatrische inrichtingen 
en dergelijke. Hij had een zuster, die geruime tijd in een inrichting verbleef en dit is 
ongetwijfeld de reden voor zijn belangstelling in deze materie. Bovendien was hij zelf 
vermoedelijk ook niet geheel vrij van psychische stoornissen.

De prentbriefkaarten in de uitgaven van Van Nas (1906 en 1910)

Voor de hierna volgende benamingen van de prentbriefkaarten zijn de titels gebruikt, 
zoals die door Van Nas zelf, voorin zijn boekjes, werden aangeduid. In de beide 
uitgaven werd een verschillend gebruik van hoofdletters toegepast, zoals bijvoor-
beeld ‘Kerk en stadhuis’ resp. ‘Kerk en Stadhuis’. De initialen Tr. & Co.-A staan voor 
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Tresling & Co te Amsterdam, die reeds sinds 1887 met gelithografeerde prentbrief-
kaarten op de markt kwam. E.&B.-H. duidt op Emrik & Binger, drukkers te Haarlem. 
Van de andere initialen heb ik nog geen bijbehorende firma’s kunnen vinden3). 
Aanvankelijk was de achterzijde van een prentbriefkaart uitsluitend bestemd voor 
de adressering. Pas in 1905 werd officieel toestemming gegeven, ook van de adres-
kant de linkerzijde  te beschrijven, vandaar dat sinds 1905 de prentbriefkaarten door 
middel van een verticale streep in twee helften is verdeeld.

In de editie 1906 en 1910 (in de originele spelling)
1. De Cunera-toren met kerk, (noord- en zuidzijde).
2. In de kerk: preekstoel en orgel.
3. Riviergezigt op de stad.
4. De Grebbe en Heimerstein.
5. Kerk en stadhuis.
6. Toren, kerk, met wapen en zinspreuk.
7. Oud Rhenen.
8. Weeshuis Buren.
9. Kasteel Renswoude
10. Kasteel Westhove.

In de editie 1910 (in de originele spelling)
11. De Cunera-kerktoren te Rhenen.
12. De Grebbe nabij Rhenen.
13. De zwitsersche vallei bij de Grebbe.
14. De groote Markt te Nijmegen.
15. De kerk met toren te Wijk bij Duurstede.

Beschrijving van de prentbriefkaarten.

1. Lichtgroen gekleurde prentbriefkaart (9,2 x 14,2 cm) met lithografische voor-
stelling in liggend formaat: ‘De Kathedraal of Gothische Kruis-Kerk te Rhenen’. 
Afbeelding van de Cuneratoren, met links de ‘Voorgevel (Noordzijde).’ en rechts 
de ‘Achtergevel (Zuidzijde).’. Onder de woorden ‘De Cunera-Toren’ staat gedrukt 
‘Een gedenkzuil der Eeuwen’. Gesigneerd linksonder: ‘W.J.v.N.-R.’.  Rechtsonder: 
‘Tr.&Co.-A.’.  De achterzijde lichtcrême gekleurd met: ‘BRIEFKAART    AAN  
Postzegel 2½ c.’. In het boekje geplakt na pagina 8.

2. Witte matglanzende prentbriefkaart (8,9 x 14,1 cm) met dubbele fotografische 
voorstelling in liggend formaat, titel bovenaan: ‘De Cunera-kerk te Rhenen, voor den 
brand van 1897’. Links: fotografische afbeelding van het interieur naar de oostzijde, 
met de preekstoel in het midden, vóór het oxaal. Rechts: fotografische afbeelding van 
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het interieur naar de westzijde, op de achtergrond het orgel. Vóór de toreningang een 
houten afscheidingswand. Gesigneerd linksonder: ‘W.J.v.N. - R.’. Rechtsonder: ‘R.H. 
& v.S. - A.’. De achterzijde crême gekleurd met: ‘DRUKWERK OF BRIEFKAART.      
AAN’. In het boekje geplakt na pagina 16 of 24.

2A. Zelfde voorstelling als onder 2, maar met andere opdruk, namelijk titel in 
ander lettertype onderaan: ‘De Cunera-kerk te Rhenen van binnen voor den brand.’. 
Linksonder dezelfde signering, rechtsonder gesigneerd ‘R., H.& v.S.-A.’. De achter-
zijde wit met: ‘BRIEFKAART/DRUKWERK’. In het boekje geplakt na pagina 16 in 
plaats van  nr. 2.

3. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart (9,2 x 13,9 cm) met lithografische voor-
stelling in liggend formaat: in het midden boven 3-regelige tekst: ‘Welkomstgroet 
voor Vreemdelingen.’. Links een medaillon met ‘Koningstafel.’ en rechts een 
medaillon met ‘Grebbe.’. Midden onder een gezicht op Rhenen vanuit de overkant 
van de Rijn, getiteld: ‘Rhenen aan den Rijn.’. Gesigneerd linksboven verticaal: 
‘W.J.v.N.’. en rechtsboven verticaal: ‘E.& B.- H.’. De achterzijde roze gekleurd met: 
‘BRIEFKAART.     AAN     2½ c’. In het boekje geplakt na pagina 24 of 16.

3A. Dezelfde kaart als 3., maar dan zonder de medaillons. Dezelfde titel, maar dan 
éénregelig en zonder punt. Onder de afbeelding: ‘GEZIGT OP RHENEN.’, boven het 
midden geplaatst. Links van de afbeelding ‘1895.’ en rechts ‘W.J.v.N.’. De achterzijde 
met ‘BRIEFKAART AAN ..... Postzegel 2½ Cent.’.  In het boekje geplakt na pag. 24.

3B. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart (9,2 x 13,9 cm) met lithografische voor-
stelling: ‘Vreemdelingen Verkeer’ met de beide medaillons van nr. 3: ‘Koningstafel’ 
en ‘Grebbe.’. Midden onder gesigneerd ‘W.J.v.N.-Rhenen.’. De achterzijde met 
‘BRIEFKAART AAN ..... Postzegel 2½ Cent.’. N.B.: hier is ‘Koningstafel’ zonder 
punt.  In het boekje geplakt na pagina 24.

4. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart (9,4 x 14 cm) met lithografische voorstel-
ling in liggend formaat: links ‘De Grebbe, nabij Rhenen.’ en rechts ‘Heimerstein.’. 
Gesigneerd linksonder: ‘W.J.v.N.-R.’. en rechtsonder: ‘Tr.&Co.-A.’. De achterzijde 
roze gekleurd met: ‘BRIEFKAART    AAN  Postzegel 2½ c.’.  In het boekje geplakt 
na pagina 32.

5. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart (9,2 x 14,3 cm) met lithografische voorstel-
ling in liggend formaat: ‘Rhenen aan den Rijn.’. Linksonder ‘Het Stadhuis’ en rechts 
‘De Gothische Kerk’ en ‘De Toren Cunera’. Links van het midden het stadswapen en 
dat van de Hervormde Gemeente Rhenen. Gesigneerd midden onder: ‘W.J.v.N.-R.’. 
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De achterzijde roze gekleurd met: ‘BRIEFKAART    AAN  Postzegel 2½ ct.’.  In het 
boekje geplakt na pagina 40.

6. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart met lithografische voorstelling in liggend 
formaat: ‘Cunera-Toren en Gothische Kerk te Rhenen.’. Hierboven het stadswapen 
van Rhenen en dat van de Hervormde Gemeente Rhenen. Gesigneerd linksonder: 
‘W.J.v.N.-R.’. De achterzijde roze gekleurd met: ‘BRIEFKAART.    Aan    Postzegel 
2½ Cent.’.  In het boekje geplakt na pagina 48.

7. Matwit gekleurde prentbriefkaart met 3 fotografische voorstellingen in liggend 
formaat: ‘Het Oude Rhenen.’ met eenregelige tekst. Onder de drie foto’s: ‘De West-
Poort.’, ‘Rijn-Poort.’ en ‘Berg-Poort.’. Gesigneerd linksonder: ‘W.J.v.N.-R.’ en rechts-
onder ‘R., H. & v.S., A.’. De achterzijde wit met: ‘BRIEFKAART   AAN’.  In het 
boekje geplakt na pagina 56.

8. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart (9,3 x 14,1 cm) met lithografische voor-
stelling in liggend formaat: in cartouche bovenaan: ‘Christelijke Philantropie 
(Weldadigheid).’. Links ‘De Kapel Wees-inrigting Neerbosch.’, rechts ‘Kerk 
Vlugtheuvel Heldring-Gestichten te Zetten.’ en midden ‘Het Weeshuis van Oranje-
Nassau te Buren.’. Gesigneerd linksonder ‘W.J.v.N.-R.’ en rechtsonder ‘Tr.&Co.-A.’.   
De achterzijde roze gekleurd met ‘BRIEFKAART   AAN   2½ Ct.’.  In het boekje 
geplakt na pagina 64.

9. Lichtgroen gekleurde prentbriefkaart (9,2 x 14,2 cm) met lithografische voor-stel-
ling in liggend formaat: ‘Kasteel Renswoude’. Links en rechts afbeeldingen van het 
kasteel. Gesigneerd rechtsonder: ‘W.J.v.N.-R.’ en ‘ Tr.&Co.-A.’.  De achterzijde licht-
groen gekleurd met ‘BRIEFKAART   AAN    Postzegel 2½ c.’. In het boekje geplakt 
na pagina 72. Deze versie is alleen aangetroffen in de eerste editie van 1906.

9A. Matwitte prentbriefkaart (92 x 14 cm) met 2 fotografische afbeeldingen van 
het kasteel Renswoude in liggend formaat. Linksboven: ‘Renswoude ...............’ en 
rechtsboven ‘Kasteel’. Onder de beide fotografische afbeeldingen resp.  ‘Achtergevel.’ 
en ‘Voorgevel.’. linksonder verticaal gesigneerd ‘R.H. en v.S.-A’. en rechtsboven, 
verticaal: ‘W.J.v.N.-R.’. De achterzijde matwit met ‘BRIEFKAART        AAN’. In het 
boekje geplakt na pagina 72. Deze versie is alleen aangetroffen in de tweede editie 
van 1910.

9B. Zelfde als 9A, maar andere gedrukte tekst: midden onder ‘Het kasteel te 
Renswoude.’. Gesigneerd linksonder ‘W.J.v.N.-R.’ en rechtsonder ‘R., H. & v.S.-A.’. 
De achterzijde matwit met ‘BRIEFKAART/DRUKWERK’. In het boekje geplakt 
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na pagina 72. Deze versie is éénmalig aangetroffen in een exemplaar van de tweede 
editie.

10. Lichtcrême gekleurde prentbriefkaart (9,4 x 13,9 cm) met lithografische voor-
stelling in liggend formaat: ‘Zee-Bad Dorp Domburg.’. Drie voorstellingen, v.l.n.r. 
‘Kerk.’, ‘Raadhuis’ en ‘Kasteel Westhove.’, met tekst ‘Walcheren-Zeeland.’. Geheel 
onderaan tweeregelige tekst. Gesigneerd linksonder: ‘W.J.v.N.-R.’. De achterzijde 
roze gekleurd met ‘BRIEFKAART   AAN   2½ C.’. In het boekje geplakt na pag. 89.

11. Matwitte prentbriefkaart (9,2 x 14,2 cm) met fotografische voorstelling in staand 
formaat: ‘De Cunera-kerktoren te Rhenen.’. Gesigneerd linksonder: ‘W.J.v.N. - R.’. 
De achterzijde matwit met: ‘BRIEFKAART/DRUKWERK’. In het boekje geplakt na 
pagina 8.

12. Matwitte prentbriefkaart (9,2 x 14,2 cm) met fotografische voorstelling in liggend 
formaat: ‘De Grebbe nabij Rhenen.’. Gesigneerd linksonder verticaal: ‘W.J.v.N. – R.’. 
De achterzijde matwit met: ‘BRIEFKAART/DRUKWERK’. In het boekje geplakt na 
pagina 56.

13. Matwitte prentbriefkaart (9,1 x 14,2 cm) met fotografische voorstelling in liggend 
formaat: ‘De zwitsersche vallei bij de Grebbe, gemeente Rhenen.’. Gesigneerd 
linksonder verticaal: ‘W.J.v.N. - R.’. De achterzijde matwit met: ‘BRIEFKAART/
DRUKWERK’. In het boekje geplakt na pagina 104.     
  
14. Matwitte prentbriefkaart (9,1 x 14,2 cm) met fotografische voorstelling in liggend 
formaat: ‘De groote markt te Nijmegen, van de Burgstraat gezien.’. Gesigneerd 
linksonder verticaal: ‘W.J.v.N. - R.’. De achterzijde matwit met: ‘BRIEFKAART/
DRUKWERK’. In het boekje geplakt na pagina 152.

15. Matwitte prentbriefkaart (9,1 x 14,2 cm) met fotografische voorstelling in staand 
formaat: ‘De hervormde kerk met toren te Wijk bij Duurstede.’. Gesigneerd linkson-
der W.J.v.N. - R.’. De achterzijde matwit met: ‘BRIEFKAART/DRUKWERK’. In het 
boekje geplakt na pagina 172.

16. Lichtgroen gekleurde prentbriefkaart (9,2 x 14,2 cm) met lithografische voor-
stelling: ‘De 3 Steden van Walcheren, Zeeland.’. Drie afbeeldingen: ‘De Toren der 
St.Jacobs-Kerk’, ‘De Oost- of Koepelkerk te Middelburg.’ en ‘De Kolossus-Sphynx of 
Aloude Domkerk van Ter Veere’. Enkele regels tekst. Gesigneerd linksonder ‘W.J.v.N.-
R.’en rechtsonder ‘Tr.&Co-A.’. De achterzijde lichtgroen met ‘BRIEFKAART/AAN’ 
en ‘Postzegel 2½ c.’. 
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Deze prentbriefkaart komt niet voor in de lijst van briefkaarten op het schutblad 
maar is eenmalig aangetroffen in plaats van nummer 6. Deze kaart nr. 6 komt dan 
niet meer elders in het exemplaar voor.

17. Vaalgekleurde prentbriefkaart (9,4 x 14,0 cm) met lithografische voorstel-
ling: ‘Oud-Domburg. Walcheren, Zeeland.’ en ‘Uitnoodiging naar Walcheren. 
Afgezonden door:’. Voorts 7 voorstellingen van gebouwen, vijver, wapen en een 
walvis. Gesigneerd linksonder ‘W.J.v.N.-R.’ en rechtsonder ‘Lith.Tresling & C. 
Amst.’. De achterzijde lichtrose met ’Postzegel 1 c.’. Deze kaart komt niet voor in 
de lijst van briefkaarten op het schutblad, maar is eenmalig aangetroffen in plaats 
van nummer 8. Deze kaart komt dan niet meer elders in het exemplaar voor.

18. Matwitte prentbriefkaart (9 x 13,9 cm) met fotografische voorstelling: ‘Het 
weeshuis van Oranje-Nassau te Buren, Betuwe’. Gesigneerd linksonder: ‘R.H.& 
v.S.-A.’ en rechtsonder ‘W.J.v.N.-R.’. De achterzijde matwit met: ‘BRIEFKAART 
(CARTE POSTALE) Algemeene Postvereeniging (Union postale universelle) 
SCHRIJFRUIMTE.       ADRES.’. Deze prentbriefkaart komt niet voor in de 
lijst van briefkaarten op het schutblad maar is in hetzelfde exemplaar als bij nr. 
17 aangetroffen in plaats van nummer 13. Deze kaart nr. 13 komt dan niet meer 
elders in het exemplaar voor.

Noten:

1. Van dit boekje verscheen in 1975 een facsimile-uitgave bij Repro-Holland, 
Alphen aan den Rijn. Het werd aangevuld met een aantal reproducties van 
willekeurige prentbriefkaarten betreffende Rhenen. De originele lithografie 
van Haakman: ‘RHENEN’, lithografie in zwart en sepia, 18 x 25 cm, l.o.: G.C. 
Haakman penx, r.o.: Steend. P.W. v.d. Weijer Utrecht.
2. Een korte biografie van Van Nas wordt samengesteld door Willem H. Strous 
(in de serie Utrechtse Biografieën, te 
verschijnen 2004).
3. Eind 2004 wordt een boek over prent-
briefkaarten van Rhenen verwacht, door 
de auteurs J. Blankestijn en H. Dekker, 
beiden te Rhenen.
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