𝗛𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗕𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗿𝘃𝗮𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 ‘𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗲𝗹 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻’ 𝗮𝗹𝘀
𝗽𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝗴 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝗻𝗱. 𝗗𝗮𝘁 𝗴𝗲𝗹𝗱𝘁 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻𝘀 𝗼𝗼𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲

𝐻𝑒𝑛𝑛𝑦 𝐵𝑜𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑓
𝑏𝑒𝑡𝑟𝑜𝑘𝑘𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠::

𝗹𝗲𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗿𝗼𝗲𝗽. 𝗛𝗲𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗱𝘂𝗶𝘇𝗲𝗻𝗱𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻
𝗱𝗶𝗲 𝗺𝗲𝘁 ‘𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗲𝗹 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻’ 𝗶𝗲𝘁𝘀 𝗺𝗼𝗼𝗶𝘀 𝘁𝗼𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗯𝗯𝗲𝗻
𝗴𝗲𝗯𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁.

'𝗕𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 ‘𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻’

𝘄𝗲𝗿𝗸𝘁 𝗲𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝗻𝗱’

́𝗜𝗻 𝗱𝗲 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝘂𝗶𝘁𝘇𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝘄𝗼𝗲𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟳 𝗷𝘂𝗹𝗶 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 ‘𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗳𝗲́’, 𝗱𝗮𝘁 𝗮𝗹𝘀 𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮 ‘𝗗𝗲
𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁’ 𝗵𝗲𝗲𝗳𝘁, 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗮𝗮𝗻𝗱𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗲𝗱 𝗮𝗮𝗻 ‘𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗲𝗹 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻’.
𝗘𝗲𝗻 𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗲𝗲𝘂𝘄𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗹𝗲𝗱𝗲𝗻. 𝗘𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗼𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗮𝗮𝗿 𝘃𝗲𝗲𝗹 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲
𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝗴𝗲𝘁𝗼𝗼𝗻𝗱. 𝗪𝗮𝗮𝗿 𝘇𝗲𝗹𝗳𝘀 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗶𝘇𝗲𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗸𝗶𝗷𝗸𝗷𝗲 𝗸𝗮𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻. 𝗭𝗲𝗹𝗳𝘀 𝗶𝗻
𝗵𝗲𝘁 ‘𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗵𝘂𝗶𝘀’ 𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗻𝗲𝗿𝗮𝗸𝗲𝗿𝗸. ‘’𝗕𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 ‘𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗲𝗹 𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻’ 𝘄𝗲𝗿𝗸𝘁 𝗲𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝗻𝗱. 𝗗𝗮𝘁
𝗴𝗲𝗹𝗱𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗺𝗶𝗷, 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗼𝗼𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗲𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗿𝗼𝗲𝗽’’, 𝘇𝗲𝗴𝘁 𝗛𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗕𝗼𝗼𝗿
𝗱𝗶𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗳 𝗯𝗲𝘁𝗿𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻 𝗶𝘀 𝗯𝗶𝗷 𝗵𝗲𝘁 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀.

𝗥𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻 – Henny Boor maakt deel uit van de werkgroep ‘Virtueel Rhenen’. Andere leden zijn: Pieter Vis, Peter van Krugten, Tom
Heger, Jaap Klootsma, Ben van Laar en Jordi van Os en Heather van Os. ‘’Met ‘Virtueel Rhenen’ een wandeling door de Rhenen
maken. Ontdekken hoe huizen en straten er 300 jaar geleden er uit zagen. Lopen over de kleine brug aan de achterkant van het
paleis naar de Koningswei en de Rijn. Binnenkijken in de ‘Gasthuiskapel’. Vanaf de molen uitkijken over de stad Rhenen. De trappen
van de ‘Westpoort’ en de ‘Bergpoort’ wat een mooi uitzicht oplevert.’’ Het project geeft een goede indruk van hoe de stad er
ongeveer 300 jaar geleden heeft uitgezien’’. aldus Henny Boor.

𝗥𝗼𝗻𝗱𝗼𝗽𝗲𝗻
In 2004 vormden leden van de ‘Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.’ (HVOR) een werkgroep onder de naam ‘Virtueel
Rhenen’ De groep werkt vanaf de oprichting aan de visualisatie van Rhenen in de periode 1650-1750 op basis van een
activiteitenplan. In 2011 startte de werkgroep met de realisatie van het Koningshuis als 3D model. Henny Boor: ‘’De bezoeker kan
zelf rondlopen in het virtuele ‘Koningshuis’ zoals dat er rond 1640 uitgezien moet hebben. Een druk op de knop en de kijker loopt
binnen in de wereld van het echtpaar Frederik van de Palts en Elizabeth Stuart. Tijdens de virtuele wandeling zijn bijvoorbeeld ook
schilderijen en meubelen te zien. Natuurlijk ontbreekt ook de imposante Cuneratoren, het ‘Koningshuis’ of de ‘Koningshof’. De kijker
wandelt door onder meer de Rijnstraat en de Bontekoestraat.’’

𝗦𝗽𝗶𝗹
Arne Surverijn was de initiatiefnemer en spil van het ontstaan van ‘Virtueel Rhenen’. Daarover Henny Boos: ‘’Arne overleed helaas in
2014. Veel te jong en veel te vroeg. Hij had op grond van eigen ervaring redenen om enthousiast te zijn over reconstructies van
oude steden waarvan weinig ouds was overgebleven, zoals Rotterdam, Hellevoetsluis en Rhenen, steden waar Arne woonde.’’ Een
jaar of 18 geleden ontstond het idee een virtuele reconstructie van het oude Rhenen te maken. De werkgroep ‘Virtueel Rhenen’
werd geformeerd. Een groep van mensen die tot creatieve hoogstandjes in staat zijn. Dat is te zien als een virtuele wandeling door
Rhenen wordt gemaakt. Het zijn creatieve duizendpoten, waaronder ook een tweetal jongeren, met daarnaast ook nog veel liefde
voor de stad in ’t Sticht. Voor Hans van der Pas, de huidige eerste burger van Rhenen, is een kleine rol als ‘schepen’ weggelegd in
‘Virtueel Rhenen’. Het Cultureel Café dat woensdag 7 juli online werd uitgezonden is te volgen op https://youtu.be/ll6xNdJjzQ .

