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Allerlei mengelwerk in de moedertaal

Lidy Bultje-van Dillen

Tijdens het historisch café van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen 
e.o. op 13 september 2004 vertelde de heer W.H. Strous over het leven van de heer 
W.J. van Nas, een bekende inwoner van Rhenen uit het begin van de 20e eeuw. 
De heer Strous toonde een boekje dat geschreven is door de heer Van Nas, dat in 
het bezit is van de Historische Vereniging en bewaard wordt in het museum “Het 
Rondeel” in Rhenen. Naar aanleiding van genoemde bijeenkomst ben ik het boekje 
“Allerlei mengelwerk in de moedertaal” gaan lezen. Onderstaand mijn bevindingen.

Hoofdstuk 1: Onze woonplaats.

Van Nas begint letterlijk bij de schepping van de wereld en noemt daar, naast vele 
religieuze oorzaken, ook in positieve zin Darwin. Vele bladzijdes later en bij Rhenen 
aangekomen, verdeelt hij de geschiedenis van Rhenen in vier perioden:
 • de legende van Cunera
 •  belegering door de Geldersen rond 1499 (schilderij Oude Raadhuis). In huis ter 

Horst (gelegen in Achterberg aan de Dijk, de plaats in het weiland de Singel) 
verdedigde David van Bourgondie zich tegen de Geldersen.

 • 16e en 17e eeuw: Frederik van de Palts bewoont het koningshuis
 •  midden van de 19e eeuw: Haakman noemde dat “een benijdenswaardigen tijd 

van eenvoud en toen de ouderwetsche gewoonten nog niet zoo veel vergden 
van de veeleischende behoeften van later tijd”.

   Van Nas noemt de namen van de oudere buitenplaatsen: “Remmerstein, 
Hackstein, Levendaal en Steivenes”. Hij betreurt het dat men tijdens de 
verbouwing van het schip van de kerk niet de namen van de voornaamste 
geslachten die op de grafzerken vermeld stonden, heeft opgeschreven. Nu zijn 
namen helaas verborgen onder de vloer van de voetbanken. 

 •  “den tegenwoordigen tijd”
   De bewoner van Heimerstein, baron Knobelsdorf,  bracht vele verbeteringen 

aan het huis aan en breidde de wandelingen op de berg aanmerkelijk uit. Ook 
de latere bewoner, jonkheer Schimmelpenninck, droeg bij tot “den bloei der 
nijvere gemeente”. Door zijn goede voorbeeld en invloed werden welvaart 
en vooruitgang van de Rhenenaren bevorderd. Van Nas herinnert zich het 
deftige rijtuig met koetsier, palfrenier en lakei in livrei waarmee het echtpaar 
ter kerke ging. Op de hoge hoed de adellijke oranjekokarde. De jonkheer 
mocht zijn equipage stallen in het koetshuis van burgemeester M, die ook 
van voorname afkomst was en schatrijk.
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Het leven van Van Nas was niet altijd gemakkelijk geweest. Hij spreekt over 
veel tegenspoed, bitter leed en zware beproeving.
Van Nas beschrijft de wandeling van Rhenen naar Wageningen: langs de 
mevrouwenbuurt, de begraafplaats, het voormalig tolhuis (zie “Achter Berg 
en Rijn”, fotonummer 266), de in aanbouw zijnde spoorwegbrug, de Grebbe, 
de sluis, de fraaie villa van Leccius de Ridder en twee logementen. Op de 
Grebbeberg is hij onder de indruk van de woning van de jachtopzichter en 
boswachter; hij roemt de verheven bouwstijl en het prachtige uitzicht. Hier kan 
men “het schoonste der schepping” bewonderen.
Dan keert Van Nas terug naar Heimerstein en beschrijft het leven van de adel-
lijke familie. De tweede dochter maakte met haar vader lange ritten te paard. 
De oudste dochter, de freule, wordt geroemd om haar eenvoud, haar liefdadig-
heid, haar godsvrucht en haar zachtzinnige goedhartigheid. Zij sterft op 26-
jarige leeftijd aan de mazelen. “De dood spaart noch de vorst noch de bede-
laar”, merkt hij moraliserend op.
Vanwege de besmettelijkheid van de ziekte, mochten de begrafenisgasten niet 
op Heimerstein komen. Men vertrok dus vanaf het logement de Grebbe. Zeven 
rijtuigen volgden de lijkwagen. De freule werd begraven in een grafkelder op 
de begraafplaats. De familie vertrok naar het buitenland. De heer des huizes 
werd zwaarmoedig en verloor de levensmoed en stierf kort daarna. De vrouw 
des huizes is enige tijd later in Italië overleden. Het uitgestrekte grondeigen-
dom werd verkocht aan de oudste zoon. Deze werd later burgemeester van 
Rhenen en was lid van het parlement
Bij Heimerstein werd een bazar gehouden, waarvan de opbrengst voor het 
bestedeling armhuis is, “eene woning voor oude mannen en vrouwen”. Van 
Nas gaat  graag naar de bazar “om een oogenblik te praten met wie men anders 
alleen groeten mag”. Het standsverschil was nog groot in die tijd!

In de volgende hoofdstukken reist Van Nas door heel Nederland en beschrijft 
wat hij op al deze voettochten meemaakt. Niet alles is interessant: enerzijds 
door de hoogdravende schrijfstijl, anderzijds door de onbekendheid van de 
lezer met het geschrevene.

In het hoofdstuk “Ter nagedachtenis” vertelt Van Nas dat juffrouw Beijer is 
overleden. Zij woonde in het logement De Grebbe en was bevriend met de 
familie Leccius de Ridder. Juffrouw Beijer was bestuurslid van de christelijke 
naai- en breischool en was altijd stemmig deftig gekleed. Zij was geboren in 
1815 “het verlossings jaar van Waterloo” en werd 98 jaar oud.  Juffrouw Beijer 
was de oudste inwoner van Rhenen.
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In het laatste hoofdstuk wordt uiteengezet wat de damesvereniging “Tabitha 
genaamd Dorcas” inhoudt. Deze dames maken en verzamelen elke winter kleding 
voor de behoeftigen in Elst, Amerongen en Rhenen. In 1912 berichtten zij dat er 
140 stuks gemaakte kleding op het raadhuis aan de armen zijn gegeven. In 1911 
waren dat 158 kledingstukken. Van Nas klaagt erover dat deze kleding echter pas 
in januari wordt uitgedeeld! “Het stedeke Rhenen laat zich beschamen”. 

Het boekje (zelf noemt hij het een opstel) is door Van Nas zelf uitgegeven. De 
hoofdstukken zijn doordrenkt van religieuze uitspraken en zijn sterk moraliserend. 
Mannen worden aangespoord zelf hun geld te verdienen, vrouwen daarentegen 
moeten deugdzaam en godsvruchtig zijn en voor de armen zorgen. Het geeft dus 
een goed tijdbeeld. Bovendien is het aardig om te lezen over het leven van de 
inwoners van Rhenen zo’n 100 jaar geleden.

“Allerlei mengelwerk in de moedertaal”, Rhenen 191�.
Geschreven en uitgegeven door W.J. van Nas.
Boekdrukkerij van C., Waiboer.
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