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De geschiedenis van het voetbal in Rhenen 
na WO II 

H.C.Boelhouwer

Verantwoording

De schrijver bezocht het Nationaal Archief ter bestudering van de verenigin-
gendossiers1 van de v.v. Sportclub “Rhenen”, van de v.v. “Rhenus” en van de s.v. 

“Candia “66”.  Hij raadpleegde er ook de aanwezige jaarverslagen 1923/1924 t/m 
1939/1940 van de voormalige U.P.V.B. (Utrechtse Provinciale Voetbal Bond) en de 
jaarverslagen 1940/1941 t/m 1965/1966 van de afdeling “Utrecht” van de K.N.V.B. 
(Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond). 
Door de schrijver werden geraadpleegd: 
Dhr. M. van den Berg, oud bestuurslid van de R.V.V. “Voorwaarts” en van de v.v. 
“Rhenus”; dhr. G. J.van Beek, oud bestuurslid van de v.v. “Rhenus” en van de s.v. 
“Candia “66”; dhr. K. van Daalen, oud bestuurslid van de v.v. “Rhenus” en oud
spelend lid van de R.V.V. “Voorwaarts”, van de v.v. “Rhenus” en van de s.v. 

“Candia “66”.
De schrijver was lid van de v.v. Sportclub “Rhenen” en is lid van de s.v. “Candia “66”.

De Buurtclubjes

Vlak na de oorlog heerste er in Rhenen armoe. Na een evacuatie van 9 maanden 
waren de meeste inwoners begin juni 1945 weer thuisgekomen. De meeste huizen 
waren leeggeroofd, of onbewoonbaar. Voor de jeugd waren er niet veel dingen 
waarmee men kon spelen. Men zocht elkaar wel op om allerhande buitenspelletjes 
te doen en had iemand een oude tennisbal, dan kon er door de jongens gevoetbald 
worden. Dat deed iedereen in het begin op klompen, want je had maar één paar 
schoenen en daar moest je zuinig op zijn. Die schoenen mocht je alléén ‘s zondags 
aan. Door dat voetballen ging de kap van de klomp er nogal eens af. Je kreeg dan 
thuis een standje, want zelfs klompen waren in die tijd op de bon. Met behulp van 
twee spijkers en een stuk ijzerdraad werd de klomp dan weer “gerepareerd” en 
werd verder voetballen ermee door Pa ten strengste verboden. Je moest immers 
met hetzelfde houten schoeisel ook naar school!
In mijn speelomgeving, het K.E. Plantsoen vlak bij het tegenwoordige “Hof van 
Rhenen”, waren twee jongens, die begin ‘46 een leren bal kregen, maar van de één 
mochten “klompers” niet meedoen en als de tweede door een dubieuze goal achter 
kwam te staan, of hij kreeg een trap tegen z’n schenen, dan pakte hij zijn bal èn 
zijn biezen. De volgende fase in het straat- en plantsoenvoetbal was het oprichten 
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van buurtclubjes. Voorbeelden uit die tijd waren Vreewijk, Waalbuurt, Plantsoen, 
Onderstad en Hollandia-boys. Er moest contributie betaald worden om een leren bal te 
kunnen kopen en verder streefde iedereen ernaar om zelf een paar echte voetbalschoe-
nen aan te schaffen, al waren het maar tweedehandse. Die buurtclubjes speelden wel 
eens tegen elkaar en het toppunt ervan was een halve competitie op het schuine veld 
aan “de Schaapskooi” met een leren bal als enige prijs. 

R.V.V. “Voorwaarts”, opgericht: 5 mei 1933

Tenue: rood shirt met witte kraag en witte manchetten, witte broek en roodwit 
geringde kousen.
De vereniging ontstond uit de Sportbond van de toenmalige S.D.A.P. (Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij), opgericht in 1894 en in 1946 opgegaan in de P.v.d.A.  
(Partij van de Arbeid). Deze Sportbond fuseerde in het jaar 1940 met nog enige andere 
regionale voetbalbonden om in het seizoen 1940/1941 samen de Afdeling Utrecht van 
de K.N.V.B. te gaan vormen, zodat in het jaarverslag van dit voetbaljaar de naam 

“Voorwaarts” voor het eerst opduikt. Wie de oprichters van de R.V.V. “Voorwaarts” 

�e Seniorenelftal R.V.V. “Voorwaarts”, seizoen �94�/47.

Achterste rij v.l.n.r.: Frans ter Haar, Jacob Otte, Henk Evers, Jan de Roder, Roel van Stokkum, Stef van 

den Oosterkamp, Bram van Doorn, Ab van Manen en Evert Snijders.

Voorste rij v.l.n.r.: Cees Otting, Gerrit van Esterik, Jo Opperman, Nico ter Burg, Broer Keijman, Gerrit 

Hovestad en Jan Menge. (Fotocollectie: Mw. E ter Burg-Baars)
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waren en wie in het allereerste bestuur zitting hadden, is niet bekend. 
Tijdens de oorlog haperde de officiële voetbalcompetitie nogal eens. Deze compe-
titie kwam in het seizoen 1944/1945 zelfs geheel stil te liggen. In het seizoen 
1945/1946 nam de vereniging wel deel aan een bedrijvencompetitie, waarvan 
de wedstrijden werden afgewerkt op het terrein (“achter de sparren”) van de v.v. 

“Oranje-Wit” te Remmerden.

De verenigingszaken na 1945
Speelveld vanaf 1946: de gemeenteweide, omsloten door de Veerweg, de Rijnkade 
en de Buitenomme; vanaf 1950/1951: sportpark “Candia”.
Bestuur in 1946: E.P. van Dijk (vz), L. van de Berg (sec), C. Otting (pm), A. van 
Manen, J. Keijman en F. ter Haar (com).
In 1946 heeft M. van den Berg het voorzitterschap overgenomen van E.P. van Dijk, 
die voor deze overname zijn toestemming gaf. Ook heeft M. van den Berg, omdat 
er tijdens de oorlog contributie-achterstanden waren ontstaan en er nog schulden 
openstonden, zich een jaar met de verenigingskas bemoeid.
De vereniging had maar één speelveld. Omgekleed werd er in een oude houten 
keet, waarin geen stromend water aanwezig was om na de wedstrijd de klei en de 
koeienvlaaienvlekken van het lichaam te verwijderen. Wanneer de rivier de Rijn de 
uiterwaarden overstroomde, stond het waterniveau vaak op halve doelpaalhoogte 
en kon er niet gespeeld worden.
Het 1e seniorenelftal van de R.V.V. “Voorwaarts” dat in het seizoen 1946/1947 
in de 2e  klasse B van de afdeling Utrecht het kampioenschap behaalde met 34 
punten uit 20 wedstrijden en doelcijfers 75 voor en 17 tegen, staat hiernaast afge-
beeld.

Helaas gingen de daaropvolgende promotiewedstrijden voor een plaats in de 1e 
klasse tegen de v.v. “Naarden” verloren.
De vereniging had 3 seniorenelftallen die op zondag aan de competitie deelna-
men. Ook had men een aantal aspirantjes in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Het 
georganiseerde jeugdvoetal kwam echter in 1948 pas goed op gang toen men een 
A-juniorenelftal formeerde. Of men bij de R.V.V. “Voorwaarts” bij de in de vorige 
paragraaf aangehaalde buurtclubjes goede jonge spelers rond zag lopen en hen 
daardoor verzocht om lid van de vereniging te worden, is niet bekend. Dit jeugd-
elftal staat op de volgende pagina afgebeeld. 

Toen nu de spelers van dit genoemde A-team voor jeugdvoetbal te oud werden, 
konden zij uiteraard overstappen naar de senioren van de vereniging. Daar er 
echter jongens waren, die liever op zaterdag wilden blijven spelen, werd zelfs 
een zaterdagteam geformeerd. Zo speelden v.v. Sportclub “Rhenen” en R.V.V. 
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“Voorwaarts” in het seizoen 1951/1952 tweemaal in de competitie tegen elkaar. 
Na dit seizoen hief “Voorwaarts” de zaterdagafdeling op en gingen verschillende 
spelers van het A-juniorenelftal uit 1948 over naar de v.v. Sportclub “Rhenen”.
Begin vijftiger jaren gingen er binnen de vereniging stemmen op om de naam van 
“Voorwaarts” te veranderen in “Rhenus”. De laatste naam was al een keer verbon-
den geweest met een Rhenense voetbalvereniging, die in 1918 was opgericht 
en die op de Grebbeberg speelde in de omgeving waar nu het militaire ereveld 
(begraafplaats) gelegen is. Dit “Rhenus” werd echter in 1938 ontbonden vanwege 
schulden aan derden en vanwege schulden aan de K.N.V.B. Vooral dit laatste bleek 
voor de Voetbalbond een heikel punt om de naam “Rhenus” weer te mogen gaan 
voeren. 
Door het bestuur van de R.V.V. “Voorwaarts” zijn verschillende bezoeken aan 
de heer A.J. Bouwens, secretaris van de afdeling Utrecht, gebracht om tenslotte 
toestemming te verkrijgen voor het voeren van de naam “Rhenus”, zodat men 
kan zeggen, dat de R.V.V. “Voorwaarts” automatisch overging in de v.v. “Rhenus”. 
Verderop in dit artikel zal bij de behandeling van laatstgenoemde vereniging op 
een en ander worden teruggekomen.

A-Juniorenelftal R.V.V. “Voorwaarts”

Achterste rij v.l.n.r.: Ton van Stokkum, Gerrit van de Brink, Cor Tollenaar, Jo Baars, Wout van Selm, 

Gerard van Mourik, Gijs Baardman, Ab van Ommen en Chris van Tuil

Voorste rij v.l.n.r.: Bep Spies, Jan van Harn en Wim Wagenvoort. (Fotocollectie dhr. W. van Selm)
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In de jaarverslagen 1952/1953 en 1953/1954 van de afdeling Utrecht werd echter 
met geen enkel woord over deze kwestie gerept zodat aangenomen kan worden, 
dat het een mondelinge toestemming was.

v. v. Sportclub “Rhenen”, opgericht : 20 september 1949

Tenue: blauw shirt met brede witte baan in het midden, witte broek en blauwwit 
geringde kousen.
1e Bestuur: H. Rijksen (vz), H.K. Voskuylen (sec), W. Lammers (pm)
Speelveld: In het seizoen 1949/1950 de gemeenteweide, vanaf het seizoen 
1950/1951 sportcomplex “Candia”.
Om tot de oprichting van deze vereniging te komen werd tweemaal vergaderd in 
de toenmalige christelijke school aan de Achterbergsestraatweg. Grote animator 
daarbij was Henk Rijksen, die in die tijd in Rhenen een jongelingsvereniging 
leidde en die met zijn jongens wel eens tegen andere jongelingsverenigingen 
speelde. Uit dergelijke verenigingen waren indertijd oa. “Jonathan” uit Zeist en 
C.J.V.V. uit Amersfoort ontstaan, die uiteraard op zaterdag hun wedstrijden speel-

Het allereerste �e elftal v.v. Sportclub “Rhenen”, seizoen �9�0/�9��. 

Onderste rij v.l.n.r.: Evert van Manen, Hennie Boelhouwer, Ton van Manen en Klaas van Gelderen

Bovenste rij v.l.n.r.: Wim Lammers, Gerrit van Walsem, Marinus Mol, Wout van Laar, Henk Baardman, 

H.K. Voskuylen, Gerrit Evers, Henk Rijksen, Jo Meijer, H. Boelhouwer en Cunerus van Viegen. 

(Fotocollectie: H.C. Boelhouwer)
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den. In Rhenen was het niet de bedoeling om een christelijke vereniging, doch om 
een pure zaterdagclub op te richten om zodoende personen, die in principe niet op 
zondag konden en wilden spelen, de gelegenheid te bieden dit op zaterdag te doen.
Het eerste jaar werd niet aan de competitie deelgenomen, doch werd er vaak in 
uitwedstrijden vriendschappelijk gevoetbald. Ook werd op de gemeenteweide aan 
de Veerweg gespeeld waar in die tijd de R.V.V. “Voorwaarts” des zondags de thuis-
wedstrijden afwerkte.
Aan het begin van het seizoen 1950/1951 werd het sportpark “Candia” in gebruik 
genomen en startte de club met de competitie in de 3e klasse van de afdeling 
Utrecht. 
Omdat er in die tijd op zaterdagmorgen nog gewerkt werd en er op die morgen ook 
nog schoollessen waren, begonnen de wedstrijden te 16.15 uur, doch naarmate de 
herfst vorderde werd het aanvangstijdstip 14.15 uur. In het laatste geval viel het 
dus niet mee om de voetbalbus te halen. Die bus was bijna altijd de dienstbus van 
de toenmalige N.B.M. (Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij), doch de fiets 
bleef de eerste jaren hèt vervoermiddel naar uitwedstrijden. De voetbaluitrusting 
moest je zelf kopen, hetgeen in die tijd een hele uitgave was.
Het allereerste 1e elftal van de v.v. Sportclub “Rhenen” in het seizoen 1950/1951 
staat hiervoor afgebeeld.

Een trainingspak had niemand. Stond je bij thuiswedstrijden reserve, dan trok je 
je colbertje over je shirtje aan. Sporttassen waren er ook niet, je vervoerde je voet-
balspullen in een koffertje, of in een boodschappentas, of je had je voetbalplunje 
al aan op je schoenen na, die je onder de snelbinders van je onvermijdelijke fiets 
stopte.
In die tijd hadden sommige verenigingen al goede speelvelden, zo ook de twee 
velden op het gemeentelijke sportcomplex “Candia” in Rhenen, doch m.b.t. de 
kleedlokalen was het bij een aantal verenigingen vaak zeer primitief gesteld. Er 
waren zelfs clubs die geen stromend water hadden, zodat men na een wedstrijd 
uit een melkbus een schaal water moest tappen. Met dit rantsoen aan water moest 
men zich dan maar schoon zien te krijgen! Daarom was het een feest wanneer 
er tegen de jongens van het opvoedingsgesticht “Valkenheide” gespeeld moest 
worden. Daar kreeg elke speler in het badgebouw namelijk een cabine toegewezen 
en kwam er na de wedstrijd warm water uit de douchekop!...

“Sportclub” rondde de competitie in het eerste jaar op de 5e plaats af, terwijl 
een 2e  plaats in het daaropvolgende seizoen 1951/1952 werd bereikt. Het eerste 
kampioenschap behaalde men in het seizoen 1952/1953. Wellicht was de overstap 
van een viertal voormalige A-junioren van de R.V.V. “Voorwaarts” naar de v.v. 
Sportclub “Rhenen” daar mede debet aan.
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Dit elftal kwam uit in de 3e klasse B van de afdeling Utrecht en behaalde uit 14 
wedstrijden 22 punten met doelcijfers: 39 voor en 18 tegen. Een en ander had tot 
gevolg, dat men automatisch naar de 2e klasse promoveerde.
Op 20 augustus 1959 verzocht het zittende bestuur naar aanleiding van de op 
dezelfde datum gehouden ledenvergadering om voor het tijdvak 20 augustus 1959 
t/m 19 juli 1989 de statuten van de vereniging goed te keuren en om aan H. M. de 
Koningin erkenning der vereniging te vragen om zodoende als rechtspersoon te 
kunnen optreden.
Dit bestuur had de volgende samenstelling: A. van de Heuvel, voorzitter; H. 
Rijksen, secretaris; W. van Selm, penningmeester; R. van Dijk, wedstrijdsecretaris; 
H.T. Baardman, commissaris; H. van Tongeren, commissaris.
De Koninklijke Goedkeuring (zie bijlage) werd verleend op 19 oktober 1960.
De v.v. Sportclub “Rhenen” heeft tot 1 juli 1966 bestaan. Op die dag werd de fusie 

Kampioenselftal �9�2/�� met bestuur van Sportclub “Rhenen”. De spelers die van R.V.V. “Rhenen” 

waren overgekomen zijn met een (*) aangeduid.   

V.l.n.r.: voorste rij: Bep Spies*, Jo Meijer, Hennie Boelhouwer en Bram van Doorn; 2e rij gebukt: Wout 

van Laar en Gerrit Evers; �e rij: Klaas van Gelderen, Jo Baars*, Wout van Selm*, Ton van Manen en 

Henk Baars*.

Officials: M. Mol, H. Boelhouwer, W. Spies, H.T. Baardman, H. Rijksen, H. Lahey en J. Brouwer. 

(Fotocollectie: H.C. Boelhouwer)
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Presentielijst Algemene Ledenvergadering Sportclub “Rhenen”dd. �7 februari �9��
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met de v.v. “Rhenus” een feit en ging men als de s.v. “Candia ‘66” samen verder.
Op 17 februari 1966 werd door “Sportclub” een algemene ledenvergadering uitge-
schreven waar, zoals bijgaande presentielijst aangeeft, 33 betalende leden aanwe-
zig waren. Voor een fusie met de v.v. “Rhenus” stemden 25 leden voor en waren 8 
leden tegen!

v.v. “Rhenus”, opgericht : 5 mei 1933

Tenue: groen shirt met brede witte baan in het midden, witte broek en groenwit 
geringde kousen.
1e Bestuur: M. van den Berg (vz), J. Keijman (sec), D. Beekman (pm), A.van 
Manen,  E. Snijders en J. van Ginkel (com).
Speelveld: Sportcomplex “Candia”.

Het allereerste �e elftal v.v. “Rhenus” �9��/�4

Achterste rij v.l.n.r: Wout van Veldhuizen, Gert van Donselaar, Hennie van Miltenburg, Teus Spies en 

Edo Ophof

Middelste rij v.l.n.r: Teus Hovestad, Stef van den Oosterkamp en Klaas van Daalen.

Voorste rij v.l.n.r.: Hans Bleijenberg, Nico ter Burg en Gerard van Mourik.  

(Fotocollectie: mw. E ter Burg-Baars)
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De vereniging ontstond uit de R.V.V. “Voorwaarts”, zoals eerder beschreven 
werd. Een en ander had tot gevolg dat de oprichtingsdatum van de v.v. “Rhenus” 
dezelfde was als die van de R.V.V. “Voorwaarts”. Voor de K.N.V.B. werd de v.v. 

“Rhenus” officieel toen men met deze naam vanaf het voetbalseizoen 1953/1954 
aan de competitie ging deelnemen. Het allereerste 1e elftal van de v.v. “Rhenus” 
kwam uit in de 2e klasse van de afdeling Utrecht.
Het elftal werd 7e en behaalde uit 16 wedstrijden 13 punten met doelcijfers: 27 
voor en 35 tegen.
N.B. Er zijn in Rhenen nog twee voetbalverenigingen met de naam “Rhenus” 
geweest. Onder het hoofdstuk R.V.V. “Voorwaarts” is uitgelegd dat de eerste 
bestond van 1918 tot 1938, de tweede vereniging was de Bedrijfsvoetbalclub 
Zeepfabriek “Rhenus”. Deze vereniging werd genoemd in “Oud Rhenen” jrg 14, 
nr 2, bladzijde 94. Verder bestaat er in Rhenen sinds het jaar 1954 nog een vereni-
ging met de naam “Rhenus”. Bij deze vereniging wordt tafeltennis gespeeld.

Rhenus � kampioen, seizoen �9��/�2

V.l.n.r. op onderste rij: Een supporter, Gerrit ter Braak, Gerard van Mourik, Henk van Veenendaal, 

Henk Pelzer (trainer/speler), Bart van Baren en Joop van Beek.

Op bovenste rij: Jo Albers, Jan ter Braak, Geurt van Veenendaal, supporter Spies, Dick Scholtus, 

Jan Nellestijn, Joop van Drumpt, Klaas van Dalen, Henk Wilbrink, Gerrit van Baaren, Karel 

Schenkhof, Job Spies, Jan Ophof, Siem ter Braak, Jo Hovestad, Jan van Ginkel en terreinknecht Spies. 

(Fotocollectie: dhr. K van Daalen)
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In het seizoen 1961/1962 werd het eerste elftal van de v.v. “Rhenus” voor de eerste 
maal kampioen. Het elftal behaalde uit 18 wedstrijden 32 punten met 
doelcijfers 65 voor en 21 tegen.
Op 7 december 1960 verzocht het zittende bestuur naar aanleiding van de op 
dezelfde datum gehouden ledenvergadering (aanwezig: 27 leden) om voor het tijd-
vak 7 december 1960 t/m 6 november 1990 de statuten van de vereniging goed te 
keuren en om H. M. de Koningin erkenning der vereniging te vragen om zodoende 
als rechtspersoon te kunnen optreden.
Dit bestuur had de volgende samenstelling: D. Reynierse, voorzitter; J. L. M. 
Hovestad, secretaris; S. de Beer, penningmeester; J. Spies, 2e secretaris; J. Albers, 
commissaris.
De Koninklijke Goedkeuring werd verleend op 28 april 1961.
De v.v. “Rhenus” heeft tot 1 juli 1966 bestaan. Op die dag werd de fusie met de v.v. 
Sportclub “Rhenen” een feit en ging men als s.v. “Candia “66” samen verder.
Op 17 februari 1966 werd door “Rhenus” een algemene ledenvergadering uitge-
schreven, waarin 41 betalende leden aanwezig waren. Voor een fusie met de v.v. 
Sportclub  “Rhenen” stemden 31 leden voor, waren 9 leden tegen en stemde 1 lid 
blanco!

N.B. In dit artikel werd reeds eerder beschreven, dat de v.v. “Rhenus” de oprich-
tingsdatum van de R.V.V. “Voorwaarts” heeft aangehouden. Een en ander blijkt  uit 
het eerste blad van de statuten.

s.v. “Candia “66”,  opgericht: 1 juli 1966

Zoals in dit artikel beschreven is, is de s.v. “Candia “66” ontstaan uit een fusie 
tussen de v.v. “Rhenus” en de v.v. Sportclub “Rhenen”. De geschiedenis van 
de eerste 25 jaar van de vereniging is vastgelegd in het jubileumboek “25 jaar 

Statuten van  de Voetbalvereniging “Rhenus”
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s.v. Candia “66”. Wat in dit boek echter ontbreekt, is de procedure rond de 
Koninklijke Goedkeuring. Daar de goedkeuringen van de verenigingen waaruit de 
s.v. “Candia “66” is ontstaan in dit artikel zijn vermeld, ligt het voor de hand dat 
deze gebeurtenis óók voor de s.v.  “Candia “66” hierin wordt opgenomen. 
Op 12 juli 1966 verzocht het zittende bestuur naar aanleiding van de op dezelfde 
datum gehouden ledenvergadering (16 leden voor en 0 leden tegen) om voor het 
tijdvak 1 juli 1966 t/m 31 mei 1996 de statuten van de vereniging goed te keuren 
en om H. M. de Koningin erkenning der vereniging te vragen.
Dit bestuur had de volgende samenstelling: L. van Setten, voorzitter; A. J. A. 
Kloosterman, secretaris; J. Spies, penningmeester; W. van Selm, 2e penningmees-
ter; H. W. Baars, wedstrijdsecretaris zaterdag; G. van Mourik, wedstrijsecretaris 
zondag; J. W. Baars, commissaris; J. Stomphorst, commissaris; N. Vrij, commis-
saris
De Koninklijke Goedkeuring werd verleend op 11 oktober 1966.

Noten

1  Strous, Willem H., Verenigingendossiers. In: Oud Rhenen, jrg 12, januari 1993,  
p. 20/21

Bijlage

Procedure en bijzonderheden tot het voor een vereniging verkrijgen van de 
Koninklijke Goedkeuring

Het Nationaal Archief in Den Haag beheert het zogenaamde verenigingenregis-
ter. Dit register is afkomstig van het ministerie van Justitie en bevat ongeveer 
80.000 dossiers betreffende de koninklijke goedkeuring van de statuten van 
verenigingen in Nederland in de periode 1874-1976.
Goedkeuring van de statuten hield automatisch erkenning van de vereniging 
als rechtspersoon in. De vereniging werd voor de duur van 29 jaar en 11 maan-
den erkend, waarna men kon verzoeken om de goedkeuring te verlengen. De 
goedgekeurde statuten werden in de Staatscourant gepubliceerd.
De dossiers bevatten het verzoek van het verenigingsbestuur om goedkeuring 
van de statuten, een exemplaar van de ter goedkeuring voorgelegde statu-
ten, correspondentie tussen het ministerie en het bestuur en correspondentie 
tussen de officier van Justitie en die gemeentebesturen waar de leden van het 
verenigingsbestuur woonachtig waren. Kwamen er minderjarigen in het vereni-
gingsbestuur voor, dan vroeg de desbetreffende gemeente ook nog schriftelijke 
toestemming aan de ouders van dat bestuurslid.
De oudere archieven van het ministerie van Justitie zijn in principe vrij raad-
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pleegbaar. Voor archieven jonger dan 75 jaar geldt dat toestemming tot raad-
pleging der stukken over nog levende personen vereist is van de directeur van 
het Nationaal Archief. Deze moet ook toestemming geven tot het ter plekke 
maken van fotokopieën en tot het publiceren van soortgelijke gegevens. 
Door Willem H.Strous is in Oud Rhenen jrg 12, januari 1993 aangegeven, dat 
het voor Rhenen  om 60 dossiers gaat.
Het adres van het Nationaal Archief is: Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 
BE Den Haag. Het telefoonnummer is: 070-3315400 (algemeen). De openings-
tijden zijn: 
dinsdag: 09.00 - 21.00, woensdag t/m vrijdag  : 09.00 - 17.00, zaterdag: 09.00 

- 13.00
 




