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Lezing door de heer G. Staal, Hselsum, over:

L U C H T F O T O ' S VAN DE GEA LLIEERDEN
De heer Staal, verbonden aan de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, zal
uitleg geven aan de hand van dia's over wat luchtfoto's ons laten zien. Speciaal
onze omgeving krijgt hierbij de aandacht.

L U C H T F O T O ' S VAN DE GE ALLIEERDEN

G. Staal

Herfst 1944. De geallieerde legers zijn vanuit het zuiden doorgestoten tot aan de
grote rivieren. De slag om Arnhem vindt plaats, maar brengt niet de gewenste
doorbraak. Pas in het voorjaar van 194S zullen de oorlogshandelingen weer op gang
komen. Dan met meer succes, want al spoedig wordt de bevrijding van Nederland een
feit. In de tussenliggende periode maken geallieerde verkenningsvliegtuigen tal
loze luchtfoto's aan weerszijden van de frontlijn.
Vaak in zeer korte tijd worden aan de hand van die foto's de kaarten getekend die
aan oprukkende troepen de weg moeten wijzen.
Toen na de beëindiging van de tweede wereldoorlog de geallieerden zich gereed
maakten voor de terugkeer naar hun vaderland vernietigden zij vrijwel al het
nutteloos geworden oorlogsmateriaal. Ook de omvangrijke verzameling luchtfoto's
uit 1944-1945 zou door hen verbrand zijn, als niet iemand de militaire instanties
had weten te overtuigen van het feit dat dit materiaal nog bruikbaar was. Die
iemand was medewerker van de juist opgerichte Stichting voor Bodemkartering
(Stiboka) in Wageningen. Het foto-archief van de nog jonge stichting onderging
kort daarop een forse uitbreiding, toen een militaire truck liefst honderdduizend
van de luchtfoto's kwam bezorgen.

MEDEDELING
Zoals waarschijnlijk elders in dit nunmer te lezen staat, heeft 'Oud-Wageningen'
met ingang van dit jaar, te beginnen met dit nummer, een nieuwe drukker aange
trokken .
Ook de verzending wordt door deze nieuwe drukker gedaan.
De bedoeling is natuurlijk, dat u voor wat betreft de verzending/adressering
van bestaande abonnementen, zo min mogelijk verschil bemerkt. Mocht u echter
opmerkingen hebben over de verzending, de adressering of mogelijk zelfs het niet
ontvangen (of dit van anderen horen), schroom dan niet en neem contact op met
uw ledensecretaris.
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VAN DE B E S T U U R S T A F E L

Tijdens onze eerste bijeenkomst in De Wereld op maandag 26 november 1984 hield
drs. W.J.M.J. Rutten uit Wageningen (en niet uit Ede, zoals abusievelijk in de
aankondiging stond) een even interessante als speelse lezing. Circa 50 belang
stellenden kregen te horen hoe Wageningen in 1871/2 op wonderbaarlijkse wijze
ontsnapte aan de pokken epidemie. Onze gemeente werd destijds geleid door een
wijs en vooruitziend bestuur, dat vooruitliep op een landelijke regeling van de
bestrijding van besmettelijke ziekten. Na de pauze werden dan ook vele vragen
gesteld en beantwoord.
Onze nieuwe vergaderruimte De Wereld beviel goed. Het is niet alleen goedkoper,
maar ook wat centraler gelegen èn gezelliger.
Zoals u kunt zien op de voorpagina bovenaan van 'Oud-Wageningen' kunt u voortaan
uw bijdragen (hoe meer hoe liever!) sturen naar de Bennekomseweg 152. Daar woont
de met ingang van 1 januari j.1. benoemde hoofdredacteur van ons blad, de heer
E. van Rees Vellinga. Het bestuur wenst hem veel succes toe. Ik hoop dat hij met
evenveel plezier als ondergetekende 'Oud-Wageningen' mag redigeren. Eerlijk
gezegd, ik mis het wel .....
Het bestuur is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met de huisvestingsperikelen voor een museum. De contacten met de gemeente over deze zaak zijn goed
en positief. De oplossing is echter verre van gemakkelijk. Zo gauw iets concreets
bekend is, zullen we het u laten weten.
De restauratie van de koepel, waar u zo spontaan uw financiële steun aan ver
leende, laat nog steeds op zich wachten. De kwestie is dat tot nu toe (14 jan.)
nog geen oplossing werd gevonden rond het concept-huurcontract. De eigenaar
plaatste een aantal bezwaren bij verschillende punten. Er zal hierover gepraat
moeten worden om tot een voor beide partijen aanvaardbaar contract te komen. Wij
hebben begrip voor uw ongeduld, maar de zaak ligt nu eenmaal zo.
Vanuit Lunteren werd ons de nalatenschap van mevr. Wigman - Wagenings fotomateri
aal en documentatie - gezonden. De foto's hebben voornamelijk betrekking op de
verwoestingen in de meidagen van 1940 en de evacuatie. Hartelijk dank. Ook ont
vingen wij een aantal negatieven van opnamen met als onderwerp onder andere
de Hervormde en Gereformeerde kerk. De dames Looijen schonken ons dit materiaal.
Ook hen onze vriendelijke dank.
De secretaris
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EEN P O T L O O D T E K E N IN G V.D. NED. HERV. KERK

u

A.G. Steenbergen

Vóór 1940 was het kerkplein rond de Nederlands Hervormde kerk aan drie zijden
ingesloten. De Hoogstraat, de Boterstraat en het verdwenen St. Annastraatje naast
het stadhuis waren aan beide kanten bebouwd. De bij de winkels en huizen behoren
de pakhuizen en schuren kwamen uit op het kerkplein. Hier en daar stonden huizen
met de gevel naar de kerk gekeerd.
De gemeente had omstreeks 1913 al een begin gemaakt met de ontmanteling van de
omgeving van het kerkgebouw. Dat wil zeggen, aangekochte panden aan de oostkant
werden gesloopt zodat er beter zicht kwam op de laat-middeleeuwse kerk. In 1931
en volgende jaren volgde de afbraak van enkele bouwvallige huizen aan de Boterstraatzijde waaronder het befaamde Rozenhofje. De beschietingen tijdens de mei
dagen van 1940 deden de rest.
De bebouwing dicht op de kerk aan de zuidzijde is wel de reden dat er van deze
zijde van de kerk nauwelijks een goede overzichtsfoto bestaat. Vandaar dat ik
graag deze potloodtekening van Hageman laat afdrukken (afb. 1), die, zij het
gedeeltelijk, ons een blik gunt op de kerk en de toren vóór 1931. Het pandje
links werd namelijk in dat jaar gesloopt, zodat we de tekening in ieder geval
kunnen dateren op: vóór 1931. Over Hageman, de tekenaar van deze schoolse prent,
kan ik (nog) niets vertellen. Wel woonde in 1922 in de Herenstraat 27a de weduwe
A.P. Hageman-Hirschmann, pensionhoudster. Was haar man of een zoon de tekenaar?
Het is in ieder geval niet de rijtuigenschilder Hageman geweest. Hij zou zeker
beter werk hebben geleverd. Het perspectief en de verhoudingen in deze potlood
tekening zijn namelijk verre van volmaakt.
Van deze tekening werd een aantal zogenoemde boekdrukafdrukken op houthoudend
papier gemaakt en, ingelijst, verkocht door S. Zijlstra, die destijds een kunst
en kantoorboekhandel had in de Hoogstraat 48. Ook meubelhandel Matser op de Markt
verkocht de ingelijste boekdruk van de tekening.
Van een 'Zij lstra-exemplaar', eigendom van ons lidD. van Aggelen, kon ik een
foto laten maken. Het aardige is dat de tekenaar (tekenares?) elk exemplaar met
potlood voorzag van het onderschrift 'Ned. Herv. Kerk Wageningen' en zijn/haar
handtekening.
K e r k en t o r e n
Wij kijken hier op de zuidgevel van bijna het gehele schip van de kerk. Eén raam
ontbreekt. In het midden domineert de aan drie zijden ingebouwde toren. De voor
lopige lijst van monumenten van 1917 spreekt over 'een modernen zuidbeuk' en
'eenen ingebouwde toren (Xlld, verhoogd XIV en XIX), waarvan het onderste deel
als kosterswoning wordt gebruikt'. Deze 'modernen zuidbeuk' dateerde waarschijn
lijk uit 1861, het jaar waarin kerk en toren een grote opknapbeurt ondergingen.
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Men verving toen de oude tufstenen gevel door een nieuwe in neo- Romaanse vorm.
Bij het herstel van de kerk in 1942/'43, na de verwoesting in mei 1940, werd
deze zuidelijke zijbeuk geheel vernieuwd. Daarbij bleek dat deze 19e-eeuwse gevel
muur op de oude fundering van de tufstenen of romaanse gevel stond. De nieuwe
zuidgevel werd afgedekt met een halfstenen tongewelf met steekkappen ten behoeve
van de boven de gootlijst in kleine topgeveltjes doorgetrokken ramen (afb. 2).

NED.
HERVORMDE
KERK

M a rk t

WA G f N I N G FN

De zuider ingang werd daarbij meer oostwaarts verplaatst en kreeg een passender
omlijsting dan de oude ingang (zie de tekening).
Tijdens de 'restauratie' van 1861 kreeg de in het laatste kwart van de 12e-eeuw
opgetrokken toren de zonderlinge bekroning. Over de 'restauratie' van 1861 het
volgende. Vooral in de 19e-eeuw werd op ondeskundige wijze met het onderhoud van
de kerk en de toren omgesprongen. Het gevolg was een steeds verder verval, zodat
omstreeks 1860 het gebouw in een zodanige toestand verkeerde, dat men genoodzaakt
was over te gaan tot kostbare herstellingen. Burgerlijke en kerkelijke gemeente
werkten in deze samen. Dat kon, omdat burgemeester J. Knel (geb. 1812-1877+)
tevens de president-kerkvoogd van de hervormde gemeente w a s ! De toenmalige
gemeente-architect maakte eerst een plan voor de nodige herstellingen, maar door
toedoen van Knel werd de te Arnhem gevestige architect L.H. Eberson
(geb. 1822-1889+), architect van Koning Willem III, aangezocht om een plan voor
een totale 'restauratie' van toren en kerk te maken. Evenals de meeste toenmalige
architecten bezat ook deze onvoldoende kennis van de in Nederland toegepaste
oude bouwvormen om een dergelijke restauratie met een gunstig resultaat te kunnen
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voltooien. De toren liet hij verhogen en voorzien van topgevels. Deze bekroning
was slecht gedetailleerd en lomp en verried navolging van een Duits voorbeeld
uit het Rijnland. Hierbij was overvloedig gewerkt met een versiering van Portlandcement (een soort kunststeen). In 1932 vertoonde de toren ernstige tekenen van
verval. Muur- en lijstgedeelten moesten worden hersteld. In overleg met Monumen
tenzorg werd een restauratieplan opgesteld, waarbij de toren zijn oude bekroning
terug zou krijgen. Aan aannemer A. Paardekooper uit Den Haag werd het herstel
voor ƒ 15 700,- opgedragen. Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 was de
restauratie net voltooid. Als gevolg van de beschietingen brandde de kerk totaal
uit; de toren verloor zijn spits en zijn klokken. Bij het herstel in 1942/'43
onder leiding van architect A.J. van der Steur werd de kantoorruimte voor het
kerkelijk bureau niet opnieuw ingericht. Hier kwam een nieuwe ingang naar de
kerk, waarbij de ruimte onder de toren als tochtportaal diende. De aan de zuid
zijde van de toren aangebouwde woning werd verwijderd.
In april 1945 werd de toren door wegtrekkende Duitsers opgeblazen. De herbouw
van de gemeentetoren vond plaats in 1953. De bouw werd uitgevoerd volgens een
nieuwe methode: de beton-skeletbouw. De toren werd tot op 3 meter uit tufsteen
van de oude Romaanse toren opgetrokken, de rest werd baksteen. Het resultaat
kunnen we elke dag zien.

W o n e n o n d e r de t o r e n
Behalve het kerkelijk bureau bevond zich in de toren en er tegen de woning van de
koster. De namen van J. van Loghem en G. van Wijk herinneren velen zich wel. Van
Wijk moest behalve kost.eren, ook toezicht houden op de jeugd op de galerij (waar
nu het orgel staat). Deze luisterden minder naar de preek en hadden meer aandacht
voor het leggen van een kaartje. Of ze maakten lawaai, zodat de dominee ze soms
tot stilte moest manen.

BI JE ENK OMS TE N VA N ONZE BUREN
Vereniging 'Oud-Bennekam'
donderdag 7 maart 1985; lezing door F.M.N. Hattink getiteld: 'De Nederlandse
Windmolens'
Plaats en tijd: De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom; aanvang 20.00 uur
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A.G. Steenbergen (beheerder)
Nieuwe aanwinsten
1. M. Agterberg. De bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel; inventarisatie
van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Gelderland,
Utrecht en Overijssel. Schipluiden, M. Agterberg, 1983. 79 blz. Met afbn.
Met 2 maal Wageningen.
2. De archieven in Gelderland; overzichten van de archieven en verzamelingen in
de openbare archiefplaatsen __
Alphen aan den Rijn, 283 blz. Wageningen, zie Index.
3. Gegevens van historische vindplaatsen, ingetekend voorjaar 1983, 1984 op een
kaart van de gemeente Wageningen; samengesteld door W. Stellaard. Het betreft
plaatsen waar in Wageningen bodemvondsten zijn gedaan.
4. Gids voor Wageningen en omstreken. Wageningen, Vereeniging tot bevordering
van het vreemdelingenverkeer. (1899). 44 blz. Met foto's en vele advertenties.
5. I.R. Hoekstra. Gouden regen; serie leesboeken voor de lagere school; 2e druk
10e deeltje. Amsterdam, 1930. 120 blz.
blz. 31-91: Emma Verdonk. Dit verhaal speelt gedeeltelijk in Wageningen en wel
in de Groentjes aan de Grebbedijk.
6. C.M. Plomp. Wageningen, de stad der tegenstellingen; een commentaar na 50 jaar.
Wageningen, 1984. 18 blz.
C.M. Plomp, oud-hoofd van de Buurtse School schreef dit commentaar naar aan
leiding van de 2e reünie van oud-leerlingen van deze school in 1983.
7. Mr. L.J. Rietema. De bank van Lening te Wageningen, 1668-1792. Z.pl., z.j.
9 blz. (getypt).
8. M.E. de Ruiter. Het archief van de Landbouwhogeschool te Wageningen;
Rijkslandbouwschool, 1876-1904, Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool,
1904-1918.
Wageningen, 1982. Ongep.
9. C.R. Troost. De laatste vlucht van een Halifax. Z.pl., 8 blz. Overdruk uit:
Tabula Batavorum; historische kring Kesteren en omstreken, febr. 1984.
Wageningen wordt ook genoemd.
10. Mr. F. Keverling Buisman en ir. E. Muller. 'Kadastergids'; gids voor de raad
pleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste
helft van de 20e eeuw. 's-Gravenhage, Rijksarchiefdienst, 1979. 56 blz.

EEN SP EE LP E NN IN K JE IN DE NUDE

A.C. Zeven

Enige jaren geleden werd op het terrein van het LH-Instituut van Plantenveredeling
in de Nude een muntje gevonden. Dit muntje (fig. 1 en 2) werd aan verscheidene
personen getoond, maar niemand kon mij zeggen wat het was. Daarom heb ik het
gestuurd naar het Koninklijk Kabinet voor Munten, Penningen en Gesneden Stenen te
Den Haag, en in zijn antwoord van 14 oktober 1983 deelt de directeur,
drs. H.W. Jacobi, het volgende mede:
'Het betreft hier een zogenaamd speelpenninkje of speelmuntje, te gebruiken bij
het kaartspel en dergelijke. Het is vergelijkbaar met onze huidige plastic
fisches .
Deze messing penninkjes zijn in enorme oplagen vervaardigd en worden ook nu nog
zeer vaak aangetroffen. Het centrum van fabricage was gelegen te Nümberg.
Uw penninkje is gemaakt door de Nümb e rg se fabrikant Albrecht Höger, werkzaam
van 1735 tot 1789. Op de voorzijde staat een afbeelding van de Franse koning
Lodewijk XVI, op de keerzijde een schip met de naam van de fabrikant.
Het penninkj e heeft geen waarde'.
Tot zover drs. Jacobi.
Ik hoop dat de spelers meer geluk hadden bij hun spel, dan koning Lodewijk XVI
die immers in 1793 in Parijs werd onthoofd.
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W ER KG RO EP K A DA ST R AL E A T LA S GEL D ER LA ND

A.C. Zeven

Op 1 januari 1832 werd de kadastrale boekhouding in Nederland ingevoerd. Uit die
tijd stammen de eerste kadasterkaarten. Dit betekent dat we vanaf die tijd over
zeer nauwkeurige kaarten van het land beschikken. Wanneer wij deze kaarten
vergelijken met oudere en ook met de huidige kaarten, dan blijkt dat de verschil
len tussen die van 1832 en heden groot zijn. De grote veranderingen van de
steden, dorpen en het open terrein vonden vooral in de laatste 100-150 jaar
plaats.
De 1832-kaarten worden bewaard op de kadasters, maar zijn mede door hun kwets
baarheid en beschadigingen niet gemakkelijk te raadplegen.
Daarom heeft de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal de kaarten van die gemeen
ten al een 20 jaar geleden laten hertekenen. Dit voorbeeld is overgenomen door
de bovengenoemde werkgroep en nu komen aan de orde de kaarten van Arnhem*,
Renkum*, Wageningen*, Ede (Bennekom*, Lunteren*), Scherpenzeel, Beekbergen en
Brummen.
Deze kunnen dan besteld worden door gemeentearchieven en openbare bibliotheken,
door wetenschappelijke en liefhebbersinstellingen en vormen voor de (amateur)historici, genealogen, landbouwkundigen en fiscalisten een zeer belangwekkende
bron.
BRON: J.F. VAN OOSTEN SLINGELAND, 1984. De Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland.
Tijdschr. Kon. Ned. Heijdemij, november 1984: 386-388.

* (bijna) klaar

VERLICHTE K E R S T B O O M IN W A G E N IN G E N IN 1 8 7 5

A.C. Zeven

In het boekje De Kerstboom* lezen wij dat de kerstboom pas aan het eind van de
vorige eeuw en het begin van deze eeuw in Nederland populair begon te worden.
Wageningen was er al vroeg bij, want op blz. 48 lezen wij 'In de jaren zeventig
van de negentiende eeuw stonden er blijkens krante-artikelen en advertenties
reeds op vele plaatsen van ons land kerstbomen. In de Wageningsche Courant van
23 december 1875 bijvoorbeeld stond aangekondigd dat op donder-, vrijdag- en
tweede kerstavond de kerstboom van de banketbakker G. Hijnekamp verlicht was. In
die tijd blijkbaar een merkwaardigheid om in de krant te schrijven'.

*GILST, A.P. VAN, 1971. De Kerstboom. Uitgeverij Midgaard, Veenendaal. 104 blz.
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OUDE MUNTEN EN ANDERE V O O R W E R P E N UIT

J. Antheunisse

WAGENINGSE AKKE RS
De afgelopen maanden werd door mij een aantal oude munten en andere oude voor
werpen gevonden met behulp van een metaaldetector. Er werd vooral gezocht op
mais-stoppelvelden en andere, niet ingezaaide, percelen.
De munten zijn bijna allemaal van koper of brons. Somnige zijn in slechte staat.
Gevonden langs de Zoomweg tegenover het sportveld:
Duitsland , 2 pfennig, 1862

, 1 pfennig, 1788
?
Groningen en Ommelanden, duit
,

Duitsland

Gelriae

, duit

, 1752

Gelriae

, duit

, 1765

Hollandia

, duit

, 1765

, 1765*

West Frisiae

, duit

, 1663

Willem

, 1 cent

, 1827

Overijssel, duit

Wilhelmina, dubbeltje, 1893
Willem

II, 1/2 cent , 1846

I

Willem III

, 1/2 cent , 1851

Willem III, 1/2 cent , 1852
Verder werd hier de afgebeelde roodkoperen penning uit 1910 gevonden. Er staat
een ooievaar of reiger op met een vis of kikker in de snavel en het inslagnummer
99.
Wie weet met welk doel deze penning destijds werd geslagen?
Ook werd een aantal musketkogels en op één veld zes vingerhoedjes gevonden.
Hoe kwamen die daar?
Gevonden langs de Oude Zoomweg (weilandnaast nr 5) : Stad Utrecht, duit, 1763**;
Zeelandia, duit, 179(5); Zeelandia, duit, 1797.

Op het erf van de boerderij van Van Roekel aan de Oude Zoomweg werd een
bronzen (?) halve leeuwenkop gevonden. De afbeelding geeft ongeveer de grootte
aan. Het gewicht is 440 gram.
Wie weet hoe oud dit beeldje is en waarvoor het werd gebruikt?
Gevonden langs Geertjesweg: Gelriae, duit, 1754 en langs de Dorskampweg:
Duitsland, 1 pfennig, 1819*; Willem I, 1 cent, 1824*; Zeelandia, duit, 1767*.
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Op De Akker naast Nudeoord werd een Belgisch 2 centsstuk gevonden van 1835 en een
loden muntje met het wapen van Amsterdam. Dit muntje werd destijds gebruikt door
de armenzorg in die stad. Men kon er bijvoorbeeld een brood voor krijgen. Tijdens
de aanleg van de metro in Amsterdam werden veel van deze muntjes gevonden.
Op het sportveldje aan de Oude Diedenweg kwam nog een zwaar beschadigd stuivertje
uit Kampen te voorschijn.
* gevonden door J. v.d. Weg, Nijmegen
**gevonden door G.M. v. Roekel, Wageningen

FOTO'S VAN DE DAKPANNENFABRIEK
'PHOENIX'

mW‘

Rauws-Van den B o m

FOTO 1 - HET FABRIEKSTERREIN AAN DE NUDE
Rechts de woning van de pannenbakkersbaas. De woning was eigendom van de fabriek.
De bewoners waren jarenlang de familie Jas Vierbergen. Later was dit de familie
Paling. Paling was de laatste 'baas' op de fabriek. Het huis annex schuur stond
aan de Nude tegenover de pannenbakkershuisjes. Voor het huis stonden 3 lindebomen.
Eén links van de deur en twee rechts daarvan. Vanaf de 'uitweg', de tegenwoordige
inrit van het fabrieksterrein van Jansen tot aan Hanenberg (thans Van der Venne
& Van der Sluis) stond een rij kastanjebomen. Tot voor enkele jaren stond hiervan
nog slechts één.
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FOTO 2 - HET FABRIEKSTERREIN AAN DE 'UITWEG' (geen officiële naam)
Genomen uit het 'land' aan de Uitweg. De Uitweg van de 'Phoenix liep vanaf de
Nude naar de Haarweg. De boeren aan de Haarweg noemden dit pad ook wel het
'Pannespad'. Het was niet meer dan een diep karrespoor over een soort dijkje,
ontstaan doordat aan beide zijden de klei was weggegraven. Hetzelfde was het
geval met het pad dat loopt van de tegenwoordige Lawickse Allee (Nude) naar de
Haarweg bij Nudeoord.
Op de foto rechts de woning van de paardenverzorger die tevens voerman was (de
woning was eigendom van de fabriek). Vroeger zei men ook wel de woning van de
koetsier. Dit omdat de man ook koetsier van de heer Beek was en zijn koets onder
hield. Ook voor dit huis stonden lindebomen. Het raam (net zichtbaar) was van de
slaapkamer. Achter het huis de droogschuren. De pannenbakkerij zelf was een vier
kant gebouw achter op het terrein gelegen.
In dit huis woonde de familie Van der Laan, later Brandhof.
Later werd links tegen dit huis de pottenbakkerij gebouwd (wijlen de heer
G. Beukhof dacht omstreeks 1910).
In 1945 of 1946 begon Jansen ('Pompie' Jansen uit Renkum), in de voormalige
pottenbakkerij en paardenstallen een katrollenfabriek. Ook had hij hier een smelterij waarin vliegtuigpropellers werden gesmolten. Het woonhuis van de paarden
verzorger werd het kantoor.
In de zestiger jaren werden de pottenbakkerij en de woning gesloopt voor Jansen
en vervangen door nieuwbouw. De inrit van het fabrieksterrein (naast Nude 58)
was het begin van de Uitweg. (Jansen N.V., Metaalwarenfabriek, Nude 56A).
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Op biz. 113 van het 'Fotoboek van Wageningen' staat een overzichtsfoto van het
vroegere fabrieksterrein van de 'Phoenix'. Links de voormalige 'Uitweg' mèt de
laaste kastanjeboom en de nieuwbouw van Jansen. In het midden op het terrein van
Tiemessen het voormalige kantoor van de 'Phoenix' (rechts naast het hek aan de
Nude). Aan de overkant van de Nude kijkt men op de achterkant van de pannenbakkershuisje aan de Grebbedijk.

W AG EN IN GS E MO N UM EN TE N

W.J.P. Steenbergen

Er wordt wel eens gezegd, dat Wageningen niet veel echte monumenten bezit. Soms
kcmen die monumenten in het nieuws, in verband met een restauratie, maar toch al
te vaak met een dreigende sloop. En soms is het geen 'nieuws', dan verdwijnt
zonder enige ruchtbaarheid iets ouds, omdat het in de weg staat, of, nog erger,
er geen geld is om te conserveren of te restaureren. Natuurlijk kunnen er tegen
over deze sombere regels ook positievere geplaatst worden.
Het oude raadhuis met postkantoor, waarvan de restauratie gereed is; de huisjes
aan het Spijk, die toch behouden blijven; het Koepeltje dat dank zij een aktie
en uw medewerking behouden blijft. En ook positief: er worden steeds weer nieuwe
resten van stadsmuren gevonden.
Eind augustus 1984 is er in alle stilte ook een gebouw gesloopt. Geen oud gebouw,
geen bouwwerk dat ooit aanspraak op de titel 'monument' zou kunnen maken. Het
stond niet op een markant punt, het werd zelfs steeds meer ingebouwd. Bedoeld
wordt de goederenloods van Van Gend & Loos, bij de mouterij, achter Jonker/Mi waco.
Het is gebouwd in 1953 omdat het oude emplacement van de Nederlandse Spoorwegen
aan de Stationsstraat moest verdwijnen. De nieuwe rijksweg kon dan worden recht
getrokken. In 1953 werden de overgebleven sporen verwijderd, in 1959 werden het
stationsgebouw en de goederenloods gesloopt. Op de plaats van dat emplacement is
de Stadsbrink aangelegd. Aan de ene zijde kwamen winkels met flat erboven. Aan
de andere zijde kwam het busstation, dat eerder veel te krap was gehuisvest
achter hotel 'De Wereld'.

n
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In 1968 kwam voor het restant van de tramlijn ook het einde. De feestelijke rit
ten op 2 september van dat jaar zijn al

eens in 'Oud-Wageningen' beschreven. De

laatste duidelijke herinnering aan de tram is nu ook verdwenen. Er is niet veel,
of misschien wel niets meer dat nu nog aan de route van 'Bello' herinnert.
Wie van onze lezers kan nu nog iets aanwijzen, al is het maar een paal of iets
dergelijks, dat nog uit de tramtijd stamt? Als u iets weet, wordt u vriendelijk
verzocht dit aan mij mee te delen.

WOLFSWAERT

A.c. Zeven

In verzamelingen van afbeeldingen betreffende Wageningen vinden we af en toe
afbeeldingen van 't Huis Wolfswaert van Vooren' en 'Wolfswaert van Agteren'.
Deze gravures zijn gemaakt door Abraham Rademaker, en zijn (vermoedelijk) te
vinden in zijn Kabinet van Nederlandsche Outheeden en Gezigten, 1925. Voor zijn
gravures maakte hij gebruik van oudere afbeeldingen. Hij vermeldt dat dit huis,
of beter kasteel te Wageningen stond. Dit is onjuist. Het afgebeelde kasteel
stond te Beesd en was ook bekend als 'Hoge Huis'.
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NIEUWS VAN DE T E N T O O N S T E L L I N G S C O M M I S S I E

. „ c

A.G. Steenbergen

Met de voorbereiding van de tentoonstelling 'Brinken en Buurten' gaat het heel
goed. Er zijn aardig wat foto's betreffende de Boven- en Benedenbuurt binnengekomen, zodat het plan geopperd is deze in b o e k v o m uit te geven, voorzien van
een passend onderschrift. We hopen u op de tentoonstelling in april gelegenheid
te geven hierop in te tekenen. We moeten namelijk verzekerd zijn dat het finan
cieel haalbaar is en dat kan alleen bij voldoende belangstelling. Uiteraard zal
de commissie hierover nauw overleg plegen met het bestuur.
Dinsdagavond 8 januari j.1. vond de werkbespreking plaats ten huize van de
promotor van de commissie, P.C. Schroeder. Het was tevens de laatste bijeenkomst,
die hij voorzat. Hij vertrekt met zijn vrouw en kinderen eind februari voor twee
jaar naar Kameroun, waar hij een visserijproject mee moet helpen opzetten. Fijn
voor hem en helaas voor ons! Het onderwerp 'Brinken en Buurten' is zijn idee. Na
veel praten en discussies begint het thans gestalte te krijgen. We werken er
graag aan. De sfeer onderling is zeer prettig, zodat we het al snel eens waren,
hem een stoffelijk bewijs van onze waardering voor zijn werk en inzet te geven.
In een door P. Holleman fraai geschreven oorkonde is een en ander vastgelegd.
Daar hij lid blijft van onze vereniging, meenden wij niet beter te kunnen doen
dan zijn lidmaatschap voor 1986 voor onze rekening te nemen. Zo blijft hij dan op
de hoogte van het wel en wee van 'Oud-Wageningen' via ons orgaan. De overhandi
ging van de oorkonde werd gevolgd door een fles Bokma, die in deze barre weers
omstandigheden niet koud gezet behoefde te worden.
Namens het bestuur bracht ik de dank over van het bestuur voor zijn werk achter
de schennen. Hij is steeds een zeer meelevend lid geweest. De attentie van het
bestuur zal bestaan in de vorm van een plakboek over de tentoonstelling. Ik wil
het hierbij laten, want ik weet dat hij niet graag in de bloemetjes gezet wil
worden. Peter, heel veel succes met je werk en een fijn verblijf met je vrouw en
je drie jongens in Kameroun.
Vóór dit korte 'huldebetoon' stelde hij de leden voor, ondergetekende als zijn
opvolger te benoemen. Met algemene stemmen namen de leden zijn voorstel aan,
zodat ik niet anders kon doen dan het te aanvaarden.
De tentoonstelling zal worden gehouden in 'De Wereld' van 9-27 april 1985.

Wie ook van het verleden geniet, geniet dubbel
(Marcus Martialus) Romeins dichter van epigrammen
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40-104 na Christus

G E V E L S T E N E N . U I T H A N G B O R D E N EN U I T H A N G T E K E N S
'

T

„

I.C. RAUWS

De ontstaansgeschiedenis van gevelstenen, uithangborden en uithangtekens is erg
oud. In zijn serie Wageningse archiefstukken nr 5: 'Namen van huizen' (OW-febr.
1984, p.10) lichtte de heer Zeven het ontstaan van gevelstenen en uithangborden
toe. Hij vertelde daarin dat vroeger maar zeer weinig mensen konden lezen en
daarom werden huizen en andere bouwwerken voorzien van gevelstenen of uithangbord
dat op een eenvoudige wijze de naam van het huis uitbeeldde.
Zo had dan bijna ieder huis een naam die zich met de wisseling van eigenaren en
het verschil in hun beroep of smaak nogal eens wijzigde. Naarmate het kunnen
lezen onder de bevolking toenam, verschenen er ook gevelstenen en uithangborden
met geschreven namen. Ook konden zij een opschrift of een rijmpje bevatten.
Tijdens de Franse overheersing werden de gevelstenen en uithangborden die de
huizen tot dan toe van elkaar onderscheidden, vervangen door een huisnummering.
Men verdeelde een plaats afhankelijk van de grootte in een aantal wijken en alle
daarin staande panden werden doorlopend genummerd. Een huisnummer dat onder
Napoleon zou zijn uitgegeven, is het bekende No. 4711 in de stad Keulen. In het
pand aan de Glockengasse No. 4711 was de Kölnisch Wasserfabrik gevestigd waarin
men het Kölnisch Wasser (het water van Keulen) vervaardigde. De handige eigenaar
nam dit huisnummer op in een Frans etiket en het werd de wereld ingezonden als
'Eau de Cologne' No. 4711. De wijknummering in Nederland werd in 1897 vervangen
door een huisnumnering per straat, welke op heden grotendeels onveranderd is
gehandhaafd.
Vooral na 1900 ging men de gevelstenen en het uithangbord weer aanbrengen, maar
nu als versierend element, ook in aardewerk, e t e m i e t en in hout maar de benaming
is gebleven.
Tijdens een wandeling moet u daar maar eens op letten. Daarbij zullen u vooral
in de Hoogstraat de schreeuwende gevelreclames, zoals lichtbakken, neonletters
enz. van firma- en artikelnamen zeker opvallen. De een nog groter en feller dan
de andere. Mooi of niet, ook hier is een lange historie aan voorafgegaan. Daar
een gevelsteen pas opvalt als men er pal voorstaat en men dan ook nog omhoog moet
kijken, brachten de neringdoenden uithangborden en uithangtekens aan hun gevels
aan, zodat deze reeds van verre opvielen. Het doel was en is nog steeds om de
aandacht te trekken. Een fraai voorbeeld is bijvoorbeeld het uithangbord van het
café "'t Centrum' van J.W.Th. van Leuteren in de Kapelstraat 2 (zie de tekening
uit 1968 toen Gert van de Weerd (t) er nog de scepter zwaaide).
In dezelfde Kapelstraat op nr 4 vindt u nog een gevelsteen met de voorstelling van
Bacchus - in de Griekse mythologie de god van de wijn en zoon van Zeus - van de
bierhandel van A. Mulder, destijds agent van de Amstel Brouwerijen.
In de oudheid hingen de Romeinen bijvoorbeeld aan de wijnhuizen een groene krans
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vervaardigd van hout of ijzer, dat tot in de 17e eeuw een vast gebruik was.
Verder koos iedere ambachtsman zijn uithangteken waaraan men zijn beroep kon her
kennen. De schoenmaker een leest of een laars, de kleermaker een schaar, de bar
bier het scheerbekken, de apotheker de vijzel, de koekebakker een olifant, krake
ling of een bijenkorf en de slager een ossekop.
Ook in onze stad zijn nog wel voorbeelden hiervan te vinden, al zijn ze niet
antiek. Zo heeft keurslager Henk Elings, Hoogstraat 45-47 een ossekop links aan
de muur in de etalage 'op stal' staan. Voorheen hing hij buiten boven de winkel
deur van de vorige slagerij in de Kapelstraat 12 (zie tekening, de laatste winkel
rechts. Thans is dit Pizzeria Sammy). Verder draagt de voormalige drogisterij
'De vergulde Gaper' van H. Leenarts, Hoogstraat 22, onder het schitterende hofleveranciersschild een gaper, en wel een zogenaamde 'Moriaan'. (Beide zouden
mooie stukken zijn voor de verzameling van Oud-Wageningen, vooral nu men over-
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weegt het hofleveranciersschap op te heffen!). Een moriaan is een gaper met een
zwart gezicht en een tulband op het hoofd. Heeft hij dit niet dan is het een
gewone gaper. Een gaper is een houten beeld (tegenwoordig kunststof) met een
gapende mond en vaak met uitgestoken tong, met of zonder pil, dat voor winkels
van drogisten als uithangteken geplaatst is. Tot slot nog een voorbeeld van een
aardige gevelsteen met de afbeelding van een bakker bij zijn oven met een tekst
in de zijgevel boven de etalage van bakkerij J.A. Maasland (Emmapark zijde) aan
de Hoogstraat 4 (zie tekening). Wijlen Jan J. de Goede vertelde mij eens dat de
tekst zijn ontwerp was.
Dit waren slechts enkele voorbeelden, doch er zijn er wel meer te vinden en aan
te wijzen. Zoals gezegd, u moet er maar eens op letten, het zal uw wandeling
zeker veraangenamen.
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'OUD-WAGENINGEN':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156
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INLEVEREN KOPIJ VOOR HET
VOLGENDE NUMMER VÓÓR
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15 MAART A.S.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE:
W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486
BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:
A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675
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C O N T R I B U T I E 1 985 : individueel lid ƒ 15,echtparen
- 17,50

Giro 29 46 125
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WAGENINGEN

MEDEDELINGEN van de H I S T O R I S C H E
V E R E NI G I N G "OUD- WAGENI NGEN"

Redactie:
Bennekomseweg 152 - 6704 AK Wageningen

Verschi jnt tenminste
eenmaal per kwartaal

je e n K im ib /

D I N S D A G 2 3 APRIL 1 9 8 5
a a n v a n g 2 0 .0 0 u u r
De Wereld, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen

De heer C.M. Plemp uit Oosterbeek, oud-hoofd van de 'Buurtse School' zal spreken
over 'AANLEG EN MILIEU'; commentaar op Regelings proefschrift 'De stad der tegen
stellingen' .
Voorafgaande aan zijn lezing zal de JAARVERGADERING 1985 worden gehouden. Zie
elders in dit blad voor de agenda.

Schoolreisje Buurtse School, 1912

AGENDA van de jaarvergadering van de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' op
dinsdag 23 april 1985 in De Wereld, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen.
Aanvang 20.00 uur.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslag van de secretaris over 1984 (zie dit nummer).
4. Jaarverslag van de penningmeesteresse over 1984 (zie dit nummer)
5. Jaarverslag van de kascommissie en vaststelling van de rekening over 1984 en
benoeming van een nieuw lid.
6. Bestuursverkiezing. Aan de beurt van statutair aftreden is de heer F. van der
Have, voorzitter. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot en met
22 april schriftelijk worden ingediend. De kandidaatstelling dient tenminste door
10 leden te zijn ondertekend en vergezeld te gaan van een verklaring van de
kandidaat, dat hij/zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.
7. Rondvraag.
8. Sluiting van de vergadering.
Na afloop van de vergadering verzorgt de heer C.M. Plomp uit Oosterbeek, oud-hoofd
van de 'Buurtse School' in Wageningen, een lezing over 'Aanleg en milieu'.
In 1983 vond een reünie plaats van oud-leerlingen van de 'Buurtse School'.
Naar aanleiding hiervan bezocht de heer Plomp een groot aantal van deze oud-leer
lingen. Hij ontdekte hoe kinderen en kleinkinderen van arbeiders waarover Regeling
zich in zijn proefschrift 'De stad der tegenstellingen' laagdunkend uitliet, hun
weg hebben gevonden en goede maatschappelijke posities bekleden. Het proefschrift
verscheen in 1933. Derk Regeling was leraar aan de Middelbare Handelsdagschool te
Wageningen en woonde in de Hamelakkerlaan.
Secretaris

★
Rectificatie: In O.W.-nunmer van februari 1985 staat op pag. 11 onderaan: 'De af
beelding geeft ongeveer de grootte aan'. Dit moet ten rechte zijn:
'De afmeting van de leeuwenkop is ca. 7 x 7 cm'.
Redactie
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JAARVERSLAG 1 9 8 4
In de loop van 1984/'85 - het verenigingsj aar - zijn de volgende verenigingsavonden met lezingen gehouden:
- maandag 2 april A.C. Zeven: 'Wageningen afgebeeld in vroegere tijd'. Met dia's.
Deze lezing werd voorafgegaan door de Jaarvergadering;
- donderdag 27 september K. Boeder, Ede: 'Boerderijen in de Gelderse Vallei tussen
Nijkerk en Wageningen', eveneens met dia's;
- maandag 26 november drs. W.J.M.J. Rutten, Wageningen: 'De wonderbaarlijke ont
snapping van Wageningen aan de pokkenepidemie van 1871/'72'.
Vanaf deze datum zijn we steeds in De Wereld bij elkaar gekomen;
- dinsdag 19 februari 1985. G. Staal, Heelsum: 'Luchtfoto's van de geallieerden'
met vertoning van dia's.
In het afgelopen jaar verzorgde A.L.N. Rietveld een dia-avond voor de Studenten
vereniging KSV in Cantil. W. Steenbergen vertoonde zijn tramdia's voor de bewoners
van Rustenburg.
Ook op de jaarlijkse Molenmarkt was 'Oud-Wageningen' weer present. De heren
Rietveld, Holleman en Van de Peppel waren vraagbaak voor vele geïnteresseerden.
A.G. Steenbergen organiseerde als parochie-archivaris een Kerkepad naar de
St. Jan in de Bergstraat waarbij ook leden van 'Oud-Wageningen' blijk van hun
belangstelling gaven.
Ons lid Fr.T. Verwoert verzorgde in de zomer van 1984 weer zijn rondleidingen in
de Ned. Herv. Kerk op de Markt.
Het tijdschrift 'Oud Wageningen' verscheen viermaal en wel 3 nummers van 16 en 1 nurnner van 20 bladzijden. Kopij was er ruim voldoende, zodat elk nummer met
interessante artikelen kon worden gevuld. Met ingang van 1 januari 1985 nam
E. van Rees Vellinga de hoofdredactie van A.G. Steenbergen over, die op 27 septem
ber 1984 secretaris van de vereniging werd. Van Rees Vellinga wordt bijgestaan
door A.C. Zeven en A.L.N. Rietveld. De uitgave van ons orgaan wordt sinds 1 janua
ri 1985 verzorgd door RlZO-offset te Wageningen.
De samenstelling van het bestuur onderging in het voorbije jaar een wijziging.
Door het bedanken van mevrouw M. Braakhuis kwam de post van het secretariaat vrij.
A.G. Steenbergen werd tijdens de korte ledenvergadering, voorafgaande aan de
lezing op 27 september, voor deze functie gekozen. Het bestuur bestaat thans uit:
F. van der Have

- voorzitter

A.C. Zeven

- vice-voorzitter

A.G. Steenbergen

- secretaris

mevrouw E.M. van Beenen - penningmeesteresse
W.J.P. Steenbergen

- leden-secretariaat

A.L.N. Rietveld

- lid en beheerder van het foto- en prentenarchief
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De Werkgroep 'Molens in Wageningen' was, hoewel twee leden bedankten, weer
actief in de persoon van H. Dobbe. Hij schreef een belangwekkend artikel over een
fragment van een molensteen, gevonden achter café Trust (het vroegere Troost). Deze
molensteen is waarschijnlijk afkomstig van de standerdmolen die, blijkens de kaart
van Witteroos uit 1570, op deze plaats stond.
De Archeologische Werkgroep onder leiding van W.G. Sombroek besteedde veel
tijd aan de opgravingen bij de kasteelmuur achter het oude politiebureau. Een kort
verslag over de 'Opgraving gevechtstoren van het Wageningse kasteel' verscheen in
het septembernummer van Oud Wageningen. Ook werden de funderingen van de stadsmuur
in de Molenstraat bij de Latijnse school blootgelegd. Dankzij de bemoeienissen van
Sombroek in de Monumentencommissie werd het verloop van deze muur in de nieuwe
bestrating aangegeven. Sombroek ontwierp eveneens een historisch wandelpad langs
de gracht Dijk- en Spijkzijde. De uitvoering hiervan zal binnen afzienbare tijd
plaatsvinden. Sombroek volgde de heer J. Huisman op in de Monumentencommissie.
De restauratie van de koepel laat nog op zich wachten. Het huurcontract moet
nog steeds door de eigenaar worden goedgekeurd.
Zijdelings had de vereniging nog bemoeienis met het behoud van de leerlooiershuisjes aan het Spijk.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de museumplannen en met name aan een gebouw waarin dit museum moet worden ondergebracht.
De leesportefeuille, soms erg vol interessante lectuur, deed geregeld de ronde
onder de bestuurs- en redactieleden, terwijl eveneens 13 leden hiervan profiteren.
Een probleem is deze portefeuilles op tijd terug te krijgen. Het materiaal wordt
zo gauw oud.
De Tentoonstellingscommissie is in het afgelopen jaar zeer actief geweest
onder leiding van P.C. Schroeder en, na zijn vertrek, onder leiding van
A.G. Steenbergen. Op de oproep om oude foto's van de Beneden- en Bovenbuurt rea
geerden verschillende leden. Eveneens is er gewerkt aan de uitgave van Historische
Reeks nr 3. Wanneer de Jaarvergadering plaats vindt, is de expositie bijna weer
verleden tijd. Het boek 'Brinken en Buurten in Wageningen' zal een blijvende her
innering zijn. Ten behoeve van de tentoonstelling reproduceerde J. van de Peppel,
onze trouwe fotograaf, vele foto's. Een bijzonder woord van dank hiervoor is zeker
op zijn plaats.
Het ledental bedroeg op 31 december 1983: 699 en op 31 december 1984: 686. Het
negatief verschil komt hoofdzakelijk door de afvoering van de lijst van een aantal
leden

die een betalingsachterstand hadden van 2 a 3 jaar (of meer!).
Secretaris

★
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BALANS PER 31 DECEMBER 19 84
Kas
Giro-, girospaar- en
plusrekening
ABN en ABN spaarrekening

126,06

ƒ

- 19 341 ,62
- 5 400.26

+++

Contributies 1985
(in 1984 ontvangen)
Contributies 1986/1990
(in 1984 ontvangen)
Tientjesactie in 1983 ontv.
Tientjesactie in 1984 ontv.
Kapitaal per 31 december 1983
Batig saldo 1984

ƒ 5 505,175,- 2 830,- 1 665,- 12 810,03
- 1 882,91
ƒ 24 867,94

ƒ 24 867,94

BATEN EN LASTEN 1984
Rente
Contributie 1984
(in 1983 ontvangen)
Contributies 1984
Contributies 1981, 1982, 1983
Premie opening Plusrekening
Verkoop boekjes, register,
kaarten e.d.

ƒ

708,68

-

127,50
7 743,807,60
7,50

-

326,-

-

Restitutie teveel betaalde
contributies
Abonnementen en
lidmaatschappen
Secretariaat
Zaalhuur
Sprekers
Drukwerk
Porti
Molenmarkt standhuur
Kamer van Koophandel
Foto's, fotocopieën en
redactiekosten
Bibliotheek
Kosten tentoonstelling 1985
Diversen
Batig saldo

ƒ 9 720,28

ƒ
-

95,332,49,75
256,252,5 861,57
517,47
40,58,50

-

65,10
122,53
57,75
129,70
1 882,91

ƒ

9 720,28

-

BEGROTING 1985
Rente
Contributies
Verkoop
Tekort

ƒ
-

-

800,7 500,1 500,2 379,-

ƒ 12 179,-

Drukwerk Oud-Wageningen
Drukwerk Hist. Reeks nr 3
Bijeenkomsten
P.T.T.
Abonnementen en
lidmaatschappen
Redactie
Molenmarkt
Kamer van Koophandel
Inbinden tijdschriften
Fotocopieën en Bibliotheek
Onkosten tentoonstelling 1985
Onvoorzien
Reservering jubileum 1993

ƒ 6 500,- 2 469,450,550,-

-

350,50,50,60,150,300,500,250,500,-

ƒ 12 179,-
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+++ Waardering voorraad per 31 december 1984 op basis verkoopprijs
Hist. Reeks nr 1
Hist. Reeks nr 2
Afbeelding schilderij
Ansichtkaarten
Koepeltje

166 x ƒ 6,- ƒ
996,142 x - 10,- - 1 420,Wageningen 498 x - 10,- - 4 980,218 pakjes x - 5,- - 1 090,65 x - 2,50 162,50
ƒ 8 648,50

DE T E N T O O N S T E L L I N G IN DE W E R E L D

A.G. Steenbergen

Van vrijdag 12 april tot en met vrijdag 26 april a.s. zal in De Wereld de tentoon
stelling 'Brinken en Buurten in Wageningen' te bezichtigen zijn. De openings
tijden zijn:
's morgens van 10.00-12.00 uur
's middags van 13.00-17.00 uur
's avonds

van 19.00-22.00 uur

Ook op beide zaterdagen kunt u terecht. Zie ook de fraaie affiche die op zoveel
mogelijk

plaatsen in Wageningen en daarbuiten is neergehangen. Deze affiche is

een ontwerp van de heren P.H. Holleman en P.C. Schroeder.
De tentoonstelling

is voorbereid en ingericht door de leden van de Tentoonstel

lingscommissie in samenwerking met Studium Generale. Het onderwerp 'Brinken en
Buurten in Wageningen' is een idee geweest van P.C. Schroeder die tot januari
1985 belast was met de leiding van deze commissie. Door zijn vertrek naar het
buitenland kan hij het resultaat van zijn idee helaas niet zien.
De expositie geeft in woord en beeld een stuk bewoningsgeschiedenis van Wageningen
weer. U ziet bijvoorbeeld copieën van de 17e en 18e eeuwse Tiendkaarten die het
gebied ten noorden van de stad weergeven. Topografische kaarten geven de ontwik
keling weer van dit gebied in de tweede helft van de 19e eeuw en in onze eeuw.
Eén van de leden heeft een reliëfkaart van Wageningen en omgeving gemaakt. Een
knap stuk werk.
Dankzij de hulp van verschillende instanties en vele leden is een grote en inte
ressante fotocollectie over de Boven- en Benedenbuurt bijeengebracht. De foto's
zijn zoveel mogelijk voorzien van onderschriften.
Van de Vereniging 'Oud-Bennekom' kregen we gereedschap van de Wageningse klompen
maker Gijsbertsen in bruikleen. Zelfs een paar originele (gebruikte) Wageningse
trippen kunt u zien staan.
Ook zult u in een vitrine oude knipmutsen met toebehoren kunnen bewonderen. Deze
mutsen werden voorheen ook door de Wageningse dames gedragen, zoals op een oude
foto op de expositie te zien is.
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De openingsavond is op donderdag 11 april a.s. Helaas is het aantal beschikbare
plaatsen in De Wereld beperkt. Deze avond is slechts toegankelijk voor genodigden,
waaronder vele leden die foto's in bruikleen hebben gegeven.
Het programma voor de avond is als volgt:
1. Opening door de voorzitter van de Tentoonstellingscommissie.
2. Aanbieding van Historische Reeks nr 3: 'Brinken en Buurten in Wageningen'.
3. Lezing door de heer drs. J.A.J. Vervloet over de nederzettingsgeschiedenis van
de Veluwe, toegespitst op Wageningen.
4. Opening van de tentoonstelling door .........
5. Bezichtiging van de expositie door de aanwezigen.
Tenslotte willen wij u mededelen, dat op de tentoonstelling Historische Reeks nr 3,
evenals de nrs 1 en 2, sets getekende prentbriefkaarten en ander plaatwerk te koop
zijn.
U bent allen van harte welkom op deze tentoonstelling.

★
DE K E R K V L O E R G E S C H R O B D

. r

_

A.C. Zeven

6 september 1699 Reeckeninge wegens het gene ick gewerckt heb in de kerck
1 dag met ons drie gewerckt

1-4-

nog 1 dag met ons driejen gewerckt

1-4-

nog 1 dag met ons drien de kerck gescrobt

1-43-12-

Jan Klasen de metselaer met syn vrou
gescrobt en water gedragen

:-16-

Roetert met syn vrou gescrobt en water
gedragen

:-16

Derck water gedragen

:-8

idem van het Stroeybinden

:-16
Kryn Jacobse

-te betalen aen Crijn Jacobsz, Jan Claasen, Roetert en Derick
met ses gulden en acht st.
(ondertekend door)
Hessel van Lawick
H. van Haestenburgh
Hylleken Krijnnen

D. de Ruijter secr.

Bron: Gemeentearchief Wageningen, Oud-Archief 361.
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B R IN KE N EN B U U R T E N IN W A G E N I N G E N IN B O E K V O R M
(Historische Reeks nr 3)
A.G. Steenbergen
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Brinken en Buurten in Wageningen' in De
Wereld, verschijnt als derde deel van onze Historische Reeks een bundel verhalen.
Wie dit boek zal doorlezen, ontdekt dat er een duidelijke samenhang is tussen
boek en expositie. Zoals op het affiche staat aangegeven vertelt deze tentoon
stelling u iets over de bewoningsgeschiedenis van Wageningen in woord en beeld.
Hetzelfde, maar uitgebreider, doen zes verhalen in de genoemde uitgave. Deze bun
del verhalen is daarom ook, zonder dat men de tentoonstelling heeft gezien, zeer
goed leesbaar en de aanschaf zeker waard.
Over de inhoud het volgende. Het eerste artikel voert ons terug naar de middel
eeuwen. Mevrouw A.D.M. Veldhorst en de heer J.A.J. Vervloet schreven een even
boeiend als verrassend verhaal over het gebied, dat wij gemakshalve 'Brinken en
Buurten' noemen.
Over 'De aanleg van de Grindweg Wageningen-Bennekom, 1837-1849' vertelt de heer
C.D. Gast, verbonden aan het gemeentearchief, ons uitvoerig. Het werd een aanleg
met hindernissen.
De dames Wijnterp-Klaassen en J.J. van Dodewaard-Rijksen en de heer C. Nab schre
ven een aantal herinneringen over de Boven- en de Benedenbuurt.
Samen met de heer W.M. Straatman onderzocht ik in 1974 de lotgevallen van de
'Afgescheiden kerk' in de Bovenbuurt. Het resultaat van dit onderzoek, aangevuld
met archiefgegevens, kunt u in deze bundel lezen.
Een schets van het vroegere Lombok, een arbeiderswijkje in Wageningen,zal zeker
ook uw aandacht krijgen.
Het geheel is verduidelijkt met een aantal kaartjes, terwijl een serie foto's de
tekst ondersteunt.
Het boekje zal tijdens de tentoonstelling en ook daarna te koop zijn. Het bestuur
en de Tentoonstellingscommissie hopen dat deze derde uitgave van de Historische
Reeks zijn weg naar de belangstellende lezer mag vinden.

★

28

HERDENKINGSRAAM BEVRIJDING 1 9 4 0 - 1 9 4 5
Tijdens de bijeenkomst van onze vereniging op 19 februari 1985 vertelde ons lid,
mevrouw H.J. de Leeuw-Seine, over haar initiatief om, in het kader van de veertigste
herdenking van de bevrijding van Nederland, een geldinzameling te houden voor een
herdenkingsraam. Dit raam, gevuld met gebrandschilderd glas en oorlogsgebeurte
nissen in Wageningen weergevend, zou een plaats moeten
krijgen in de Grote kerk te Wageningen. Vanuit cultuur
historisch oogpunt èn omdat deze kerk in mei 1940 als
gevolg van gevechtshandelingen totaal uitbrandde en in
april 1945 weer gedeeltelijk verwoest werd als gevolg
van het opblazen van de toren, is deze kerk dè aange
wezen plaats voor dit Herdenkingsraam.
Om een en ander te verwezenlijken is, na de goedkeu
ring van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente,
eigenaresse van het gebouw, het comité 'Herdenkings
raam Bevrijding 1940-1945' opgericht. Morele steun
krijgt men daarbij van de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' en het '4 en 5 mei comité'.
Dit comité bestaat uit:
- mevrouw H.J. de Leeuw-Seine, Aug. Faliseweg 1, Wageningen, tel. 08370-12879
- P. Holleman, Molenbeekstraat 33, Renkum. Beiden zijn lid van onze vereniging
- J.C. van de Nagel, Tarthorst 971, Wageningen. Kerkvoogd van de Ned. Herv. kerk
- mevrouw W. Looijen-Veldhuizen, Diedenweg la, Wageningen. Algemeen lid
Wij doen hierbij een vriendelijk beroep op u allen deze actie te steunen. U kunt
uw bijdrage storten op rek. nr 39.70.30.010 t.n.v. Herdenkingsraam 1940-1945 bij
de RABObank Wageningen-Rhenen. Een eerste financiële toezegging heeft het comité
reeds van de RABObank gekregen. Voorlopige richtprijs is ƒ 60 000,-.
Zoals uit bovenstaande blijkt is niet de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen'
de initiatiefneemster, zoals de Veluwepost van woensdag 13 maart j.1. schrijft,
doch mevrouw H.J. de Leeuw-Seine.
Secretaris

★
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DE G A S T H U Y S S T R A A T TE W A G E N I N G E N

A.C. Zeven

In het Rijksarchief te Arnhem bevinden zich de protocollen van de Rechterlijke
Archieven van Wageningen. Men zal bij 'rechterlijk' al gauw denken aan rechter
lijke vonnissen, maar dat is onjuist. Deze protocollen bevatten voomamelijke
akten van overdracht, dat wil zeggen koop/verkoopakten van huizen, land en derge
lijke. Deze worden nu door notarissen gemaakt, maar die waren er toen nog niet in
Gelderland.
In het archiefstuk Rechterlijk Archief inv. nr. 173 vinden wij op folio (bladzij)
4 een akte), gedateerd op 24 april 1649. We lezen in deze akte dat Wouter Jansen
en zijn vrouw Jeimeken Henricksdr de ene helft en Wilhelm Laurense Smit, gemach
tigde van zijn moeder Aeltgen Willemsdr de andere helft van een huis met alles
wat er bijhoort, gelegen binnen Wageningen, verkopen aan Harmannus Backer en zijn
vrouw Martgen Janssdr. Het huis lag aan 'de Hooghstraet bij den Ratelput staende
streckende aen de Hooghstraet uutgaende de Gasthuysstraet'. Ten noorden van dit
huis stond het huis waar apotheker Peter van Amerongen woonde en ten zuiden het
huis van Evert van Qnmeren.
In deze akte valt ons de straatnaam Gasthuysstraet op, want deze kenden wij nog
niet. Volgens een kaart uit eind 17e eeuw stonden in Wageningen aan, wat nu het
Straatje-zonder-naam heet, naast elkaar de School, het Weeshuis en het Gasthuis
(afb. 1).

Afb. 1. Detail van een vogelvluchtkaart van Wageningen, eind 17e eeuw en
uitgegeven door F. de Wit, te Amsterdam

30

Zij stonden op de plaats waar enige tijd geleden een café/slijterij was
gevestigd, later een broodjeszaak en nu een textielzaak. Een tekening uit 1611
toont deze gebouwen (afb. 2). Een gasthuis is een soort ziekenhuis.
Het bovengenoemde huis zal gelegen hebben in een groepje huizen (zie afb. 1), dat
begrensd werd door de Kapelstraat, de Hoogstraat, de Kerkstraat en de Gasthuis
straat. Apotheker Van Amerongen woonde dichtbij het gasthuis.
Kennelijk heette in 1649 het Straatje-zonder-naam Gasthuisstraat, een straatnaam
die men ook in andere steden tegenkomt. Hoewel mijn historisch gevoel zegt dat
de naam Gasthuisstraat weer gebruikt zou kunnen worden, gaat mijn voorkeur toch
uit naar Straatje-zonder-naam, omdat dat zo heerlijk onlogisch klinkt en in tegen
spraak met zichzelf is. Wellicht dat de textielzaak 'Het Gasthuis' kan gaan heten.

Afb. 2

De School, het Weeshuis en het Gasthuis in 1611
Copie door vermoedelijk Jacobus Stellingwerf, naar verloren gegane
origineel van J. Berkhuys. Gemeentemuseum Arnhem GM 9881
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DE W A G E N I N G S E T A B A K IN 1 9 0 3
I.C. Rauws
In 1903 kwam de toenmalige Minister van Financiën met een 'Ontwerp tot herziening
van het Tarief van Invoerrechten', onder andere op de tabak. De Wageningse Kamer
van Koophandel en Fabrieken ontraadde de minister in een brief van 6 juni 1903
deze invoerrechten te verhogen. Deze brief geeft een interessante beschrijving
van de Wageningse tabak en de verwerking daarvan, dewelke ik hierbij in gewijzig
de vorm laat volgen:
'De fabricage van tabak en sigaren spelen in deze gemeente een voorname rol.
Enige honderden arbeiders vinden daarbij over 't algemeen een goed bestaan met
hun huisgezinnen. Deze industrie werkt voor het binnenlands verbruik, maar ook
voor de uitvoer naar onze koloniën en naar andere landen. In deze gemeente

wor

den belangrijke hoeveelheden buitenlandse tabak aangevoerd en bewerkt voor de
Engelse markt. Deze bewerking, strippen genoemd, geschiedt uitsluitend in huis
arbeid. Twee of drie maal per week halen de arbeiders of hun vrouwen aan het
pakhuis 100 of 200 1/2 kg tabak (al naar het gezin groot is). Vochten die tabak in
en ontdoen ze daarna van de stelen. Dan worden de bladen zorgvuldig uitgestreken,
in twee soorten gesorteerd, binnengoed en omblad, en daarna gebundeld. De nu
geprepareerde tabak wordt naar het pakhuis teruggebracht, in de droogkamers opge
hangen en gedroogd, om tenslotte in kurkdrogen toestand verpakt te worden en
naar Engeland te worden uitgevoerd, waar men deze tabak alleen in deze vorm kan
gebruiken, wegens de hoge rechten, die circa ƒ 2,- per 1/2 kg bedragen. Qn de
tabak uit het entrepot te nemen en aan huis van de strippers te laten strippen,
moet zij in consumptie worden gedeclareerd en het invoerrecht worden betaald.
Bij het tegenwoordige lage recht van 70 cent per 100 kg levert dit geen bezwaar.
Maar het is duidelijk, dat bij een verhoging van ƒ 20,- per 100 kg dit een onmo
gelijkheid zou zijn en de huisindustrie totaal zou worden vernietigd. Van deze
huisindustrie leven hier geheel of gedeeltelijk 150 tot 200 huisgezinnen, die in
de laatste jaren gemiddeld 750 000 tot 1 000 000 1/2 kg tabak verwerkten en daarna
tussen de ƒ 30 000,- en ƒ 40 000,- aan arbeidsloon verdienden. Hierbij is niet
in rekening gebracht het arbeidsloon dat het pakhuispersoneel verdient, voor het
verder bewerken van de tabak in het pakhuis. Dit is het drogen en verpakken, dat
op circa ƒ 8000,- a ƒ 10 000,- gesteld kan worden. Behalve hier te Wageningen
geschiedt het strippen van tabak ook nog in Slijk-Ewijk, Druten en Eindhoven.
Het daar verwerkte quantum is ons slechts bij benadering bekend. Doch veilig kan
aangenomen worden, dat dit van die drie plaatsen bijeengenomen minstens 501 meer
bedraagt dan hier. Alles bijeengenomen dus een niet onbelangrijke industrie
waardoor honderden arbeidersgezinnen een nevenverdienste hebben, daar de man ge
woonlijk op de steenfabriek of op het land werkt en het strippen door vrouwen en
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de kinderen in hun vrije uren geschiedt. Maar er zijn ook gezinnen, die er geheel
van bestaan en die door het ophouden der tabaksstripperij geheel brodeloos zouden
worden. Bij een recht van ƒ 20,- per 100 kg zou het strippen van tabak uitslui
tend in entrepot moeten geschieden. Dezelfde mensen, die nu huisarbeid verrichten
zouden dan echter in de pakhuizen niet gebruikt kunnen worden, aangezien de
hoofdpersoon, de huisvrouw haar huishoudelijke bezigheden heeft en dus geen
fabrieksarbeid kan verrichten. Aannemende dat er voldoende arbeidskrachten te
krijgen zijn om het werk, 't welk nu in huis geschiedt, in entrepot te laten doen,
dan nog zou het strippen voor de Engelse markt onmogelijk worden en wel om de
volgende reden. Van elke 100 1/2 kg ingevoerde tabak blijven na het strippen en
drogen slechts 65 1/2 kg over. Deze worden uit gevoerd en daarvoor wordt afschrijving
van het invoerrecht verkregen. Voor het overblijvende, 35 1/2 kg aan stelen en
gewichtsverlies, is bij een invoerrecht van ƒ 20,- per 100 kg een recht van
10 cent per 1/2 kilo te betalen. Dit zou het gestripte 1/2 kg tabak 5 cent duur
der maken, wat een tabak, die een gemiddelde waarde van 30 à 40 cent heeft, niet
kan verdragen. De strijd tegen de concurrentie der Amerikanen is reeds nu zwaar.
In Amerika wordt ook veel tabak voor de Engelse markt geprepareerd. Men is daar
in een veel gunstiger positie; betaalt in 't geheel geen rechten, spaart veel
aan vracht uit, doordat het product direct van Amerika naar Engeland gaat, ter
wijl de tabak eerst via Rotterdam of Antwerpen van Amerika naar hier moet komen,
en van hier weer naar Engeland moet worden verzonden. Slechts omdat de lonen hier
lager zijn dan in Amerika, is dit mogelijk, maar ook niet meer dan even mogelijk'.
Om fraude te voorkomen stelde de minister voor om de binnenlandse tabak met een
ongeveer gelijk recht te belasten als de buitenlandse tabak. De Wag. K.v.K. en
Fabr. antwoordde hierop het volgende:
'De Kamer behoeft u niet te zeggen, dat deze cultuur, welke sedert de laatste
jaren reeds met zoveel moeilijkheden te kampen heeft, daardoor geheel teniet zou
gaan, daar de veelal onvermogende tabaksplanter dan genoodzaakt zou worden om
cautie te stellen (is een borgtocht of een geldelijke zekerheidsstelling - Sj.R.)
en in zijn bewerking van de tabak op het veld, zowel als in de schuur onder con
trole zou staan van de belastingambtenaren, die hem precies de wet zouden voor
schrijven, hoeveel planten hij op een akker mag plaatsen, hoeveel bladen hij aan
een spijl mag rijgen, hoeveel bladen hij in een bos mag bundelen. Bij niet na 
koming natuurlijk te straffen met boeten en mogelijk met verbeurdverklaring van
de tabak. Redenen dus te over, om, wil men de binnenlandse tabakscultuur niet
geheel te gronde richten, deze belasting ten sterkste te ontraden'.
Bron: Gemeentearchief. Versl. Kamer v. K. en Fabr. 1903 - p. 184-186
Nieuw Archief. Inv. No. 1092

33

HOE MEN V R O E G E R EEN PAD O V E R DE RIJN M A A K T E
J. van de Peppel
Deur iemand verteld op du meuledag 1984. As 't nie woar is, dan is 't 'n mooie
leuge.
In du winter, bij zwoare vors, ging t'r vroege veul drijfijs deur du Rijn. Mi 'n
roeiboot zette ze dan stake in die Rijn, die moste zowa 'n mete of vijf lang zin.
Umdat t'r 'n stroom ston van zo'n vij kilemete pur uur, dreef du boot 'n bietje
af. Doarum kwam t'r 'n boch in da pad op 't ijs as du Rijn dich zat (zie plaotje).
Dit verhaal werd verteld op du meuledag.

Het pad over de Rijn ter hoogte van het Lexkesveer

Maar nu het verhaal van de veerbaas Spijker:
Wanneer t'r veul ijs in du Rijn dreef, zoda de gierpont d'r nie meer deur kon,
ginge de bochake en du pont d'r uut en in un inham opgeburge ('n gierpont ku je
nog zien bij 't veer noar Opheusde). Die voar nog, zij 't mi 'n hulpmotor d'r noas.
D o a m o a wachtte m'n tö de Rijn dich dreef. Aste Rijn zat (dat is de goeie uit
drukking) en 't bleef vrieze, prebeerde de veerlui 'n pad ove du Rijn te make.
Ove du dikste brokke. Die wedde 'n bietje gelijk gehakke. Du dunne plekke mi
waote opgiete of planke d'r ove legge, as 't nie te vertrouwe was.
Dan takke langs 't pad zette en koolas ove 't ijs stroje. Op die menier kwam 't
pad ove du Rijn.
Knap link werk veur du minse die da boantje opknapte.
De Betuwe is sê is wêke lang geiseleerd gewis. Allinnig per spoor via Rhene en
öostebeek was t'r nog verbinding
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OP O.L.S. - 1 IN W . O . - 1

G. Geelhuysen

De titel van dit artikel lijkt op een letterraadsel, maar is het niet. De ont
sluiering is: Herinneringen aan mijn kinderjaren op de lagere school nr 1 in de
Eerste Wereldoorlog. De grenzen kunnen niet nauw getrokken worden. Zij zullen af
en toe wel eens overschreden worden, ook al omdat de schrijver van deze herinne
ringen uit een bijkans grijs verleden uitsluitend op zijn geheugen moet afgaan,
niets zwart op wit ter beschikking hebbend.
In een vorig artikel, Wageningen en de tabak*, hebt u kunnen lezen dat hij in
1935 Wageningen al definitief heeft verlaten. Waarom na 50 jaar nog belangstelling
voor het Wagenings verleden? Laten we het gemakshalve maar houden op de tegen
woordig nogal gangbare term: nostalgie.
Om bij het begin te beginnen, de schrijver - in het vervolg gewoon 'ik' - werd
als één van een tweeling op 25 december 1906 geboren bij de Bergpoort in de
woning boven kapper Scheerder

die in het begin van de Hoogstraat woonde. Een

foto van dit straatgedeelte staat afgedrukt op de omslag van de 2e druk van
'Wageningen in oude ansichten'. De andere helft van de tweeling was een meisje
dat ook nog in leven is. Later verhuisden we naar het andere einde van de
Hoogstraat-noordzij de: weer aan een brug en weer bij een poort: de Nudepoort.
Hier hebben we slechts korte tijd gewoond, want op mijn 6e verjaardag woonden we
al in de Lawickse Allee, in het huis met het torentje niet ver van de Lijnbaanstraat.
Twee herinneringen uit de tijd dat we aan de Nudepoort woonachtig waren, heb ik
nog bewaard. Ik zal een kind van een jaar of drie, vier zijn geweest, toen ik de
eerste a u t o

zag. Geen echte, maar een groot reclamebord van een houten auto

model,dat geplaatst was bij de dijkoprit naar de haven. Dat 'wereldwonder' kan
ik me nog voor de geest halen. In werkelijke zin 'tastbaarder' is de tweede
herinnering: een lidteken op mijn neus dat steeds zichtbaar is gebleven. Dit
ontstond door een tweede 'wereldwonder': de vliegmachine. Het zal omstreeks 1910
geweest zijn, dat ik hoorde vertellen over een vliegende machine die boven
Wageningen vertoond zou gaan worden door de Belg Jan Olieslagers. Eindelijk was
de grote dag aangebroken. Op de slaapkamer van mijn ouders stond ik 's morgens
vroeg al op mijn tenen voor het geopende schuifraam. Plotseling gleed ik onder
uit en kwam met mijn neus op de vuilwater emmer. Het sanitair bestond toen niet
niet uit een vaste wastafel, maar uit een waskom waarin een lampetkan met water
stond. Het gebruikte water kon je kwijt in de naast de wastafel geplaatste emaille emmer. Ik viel dus op de vuilwater emmer. Bloeden! Dokter Vinkenborg moest er
aan te pas komen. Over hem volgt later nog een herinnering.
In deze periode ging de tweeling naar de Nuts-Bewaarschool in de Rouwenhofstraat
op de hoek van het Plantsoen tegenover de Christelijke school. In de vroegere

*Oud-Wageningen 10 (1982) nr 2, mei, blz. 26 e.v.
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bewaarschool is sedert 1945 het Leger des Heils ondergebracht. M e j . Kruijt was
toen het hoofd van het bewaarschooltje.
Zoals reeds vermeld, zijn we vóór of in 1912 in de Lawickse Allee gaan wonen.
Daar kreeg ik op mijn 16e verjaardag van mijn Amsterdamse grootvader een Vliegende
Hollander. Ik was daar niet weinig trots op, want deze had, in tegenstelling tot
die van andere bezitters, een tandwiel-overbrenging: een echte racer!
Ten behoeve van de gecostumeerde optocht die in 1913 werd gehouden ten gevolge van
de 100e verjaardag van de bevrijding van het Franse juk, werd een verhoogde
tweede zitplaats gebouwd, waarop de fraai uitgedoste tweeling in de optocht mee
kon rijden. Mijn moeder

die vlot was met naald en draad, had de pakjes zelf

gemaakt. Het resultaat kunt u op bijgaande foto zien.

100-jaar Onafhankelijkheidsfeesten
de schrijver met zijn zusje
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Na de Onafhaiikelijkheidsfeesten begon voor ons tweeën de 'ernst des levens'. We
moesten naar school. Dat was de Openbare School 1, die tussen de Dijkstraat en
de toenmalige Parkstraat (nu Niemeijerstraat) stond. In het boekje 'Kent u ze
nog —

de Wageningers' vindt u op foto 8 een klas met schooljuffrouw Stolberg,

die ik tussen 1913 en 1919 heb meegemaakt. Ik heb meerdere onderwijskrachten
leren kennen, echter niet meer wetend of ze ook 'mijn' meester of juffrouw waren.
Veel namen en meestal ook hun uiterlijk zijn in mijn herinnering blijven hangen.
Juffrouw Arentz, een Zeeuwse, meester Van Hees

die menig belhamel ten aanzien

van de hele klas over de knie gelegd heeft en een pak voor de broek gaf. Meester
Bëarda, een Fries, met de bijnaam 'de bierbuik'. Deze bijnaam had hij niet van
wege het bier maar vanwege zijn dikke buik. Meester Van den Abeelen

die achter

het politiebureau tussen het Kerkplein en de Markt woonde, herinner ik mij even
eens. Van hem kreeg ik bijles Frans voor mijn vertrek naar Amsterdam voor een
verdere schoolopleiding. Deze meester droeg een baard en zijn bijnaam werd dus
'de sik'. Het schoolhoofd, Piet Hoestra, woonde in een huis op het schoolterrein
aan de Dijkstraat. Deze woning met zijn fraai gesneden dakrand staat er nog
steeds. Meester Schophuys was, indien ik mij goed herinner, als onderwijzer uit
Nederlands Oost-Indië gekomen. Hij had uitsluitend de hoogste klas. Tenslotte
wil ik juffrouw Brutel de la Rivière noemen, die op een driewieler fiets dage
lijks uit Bennekom kwam gereden. Zij was mank. Zij woonde tussen Bennekom en Ede.
Een behoorlijke afstand voor een gehandicapte.
In mijn schooltijd moet ze toen amper van de Kweekschool zijn gekomen. Ze staat
me echter voor de geest als minstens 40 jaar. (Zij werd 26 mei 1861 geboren! St.).
Zij gaf les aan de MULO, die later aan de Openbare Lagere School werd toegevoegd.
Van mijn klasgenoten weet ik me nog een 25-tal te herinneren. Doch voor ik u
over hen ga vertellen en over het schoolleven van toen, moet ik even op adem
komen. Het vervolg van mijn jeugdherinneringen komt dus in de volgende afleve
ringen van 'Oud-Wageningen'. Ik hoop, behalve over het schoolleven, ook te ver
tellen over de vrijetijdsbesteding van de jeugd van toen, de moeilijkheden van
het dagelijks leven tijds de Wereldoorlog I, de omgeving van Wageningen in mijn
jeugd, herinneringen aan mensen in die jaren en waarschijnlijk nog veel meer.
Over een en ander zou ik u een hele dag kunnen vertellen, maar 'in de beperking
toont zich de meester' (vrij vertaald naar Goethe). Dus ... tot weder-lezens.

★
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SE R V IE S V A N H O T E L 'D E W A G E N I N G S E BE RG '

A.C. Zeven

Velen van onze leden zullen weten dat wat nu het Opleidingscentrum 'De Wageningse
Berg' is, vroeger het hotel 'De Wageningse Berg' was. Dit hotel is al oud. Het
werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en na 1951 werd het in zijn huidige vorm
opnieuw gebouwd.
Dankzij twee gulle gevers bezit de vereniging enig servies van dit hotel. De heer
H. Lamers schonk ons een vooroorlogs bord, waarop het hotel tegen de Wageningse
Berg is afgebeeld. De initialen staan voor Hotel Wageningsche Berg. Mevrouw C.E.
van Drunen-Treffers verzamelde enkele stukken van het naoorlogse servies. Ook
hierop staat het hotel afgebeeld. De plaatjes op het servies beelden wij hier
af.
Misschien dat ooit in het Wageningse Capitulatie- en Stadsmuseum het servies zelf
kan worden tentoongesteld.
Wij danken beide schenkers voor hun giften*

Afb. 1. Een afbeelding van het vooroorlogse hotel

Afb. 2. Een afbeelding van het naoorlogse hotel
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WAG ENINGEN IN DE LITER ATU UR

A.C. Zeven

Dat Wageningen in de literatuur niet altijd op juiste waarde wordt geschat, blijkt
uit de volgende literatuuraanhalingen.
Laurillard wist in 1901 niet precies waar de Wageningse Berg lag, immers op blz.
100 van zijn boek (1) schrijft hij: 'Aan de westzijde van het stadje verheft zich
een heuvel, die de Wageningsche Berg heet'. Recentelijk wordt Wageningen nog voor
dorp uitgemaakt. Zo zegt Kolks in 1978 op blz. 34 van zijn boek (2) over de kerken
van de Veluwe: 'De Ned. Herv. kerk te Wageningen, ons volgende reisdoel, ligt in
het lage gedeelte van het dorp'.
Het akeligste wat ik in een boek over Wageningen las, was het volgende vraag
gesprek :
'Vraag

: Wat verder?

Antwoord: Weinig verder toont u een paal, waar het land van Utrecht eindigt, en
gij komt in Gelderland, in het Schependom van Wageningen, naar welke
stad men in een uur kan wandelen.
Vraag

~ : Is Wageningen niet het oude Vada der Romeinen?

Antwoord: Neen, dat heeft over de Rhijn gelegen. Wageningen is een klein welge
legen Steedje. Het is werkelijk verfraaid, door een reeks schoone
huizen, die zeker Heer van Rozendaal, daar, voor omtrent een halve
eeuw, heeft doen bouwen, en die doorgaands van gegoede lieden bewoond
worden, dat voor de plaats zeer voordeelig is.
Vraag

: Is hier iets aanmerkelijks te zien?

Antwoord: Niets dat mij invalt. Raadhuizen en Kerken vindt men overal. De kerk
van deze stad heeft niet eens een orgel'.
Er wordt nog iets gezegd over de tabaksteelt en -handel. De vragensteller conclu
deert vragende: 'Ik behoef mij dus hier niet lang op te houden'?
BRONNEN:
1. LAURILLARD, E . , 1901. Op u w stoel door uw land. Arnhem/Nijmegen. 193 blz.
2. KOLKS, Z., 1978. Langs de Oude Gelderse Kerken - De Veluwe. B a a m .
3. BERG, A. VAN DEN, 1796. Geografie van Veluwe. Heruitgegeven en bewerkt door
B. Paasman, 1974. Veluws Verleden. Zutphen. 114 blz.

★
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F. van der Have, voorzitter, Otto van Gelreweg 16, tel. 13468
A.C. Zeven, vide-voorzitter, Dassenboslaan 6, tel. 10156
A.G. Steenbergen, secretaris, Abersonlaan 13", tel. 16675
Mw. E.M. van Beenen, penningmeesteresse, Asterstraat 351, tel. 15341
W.J.P. Steenbergen, leden-secretariaat, Tarthorst 22, tel. 14959
A.L.N. Rietveld, lid en foto- en prentenarchief, Tarthorst 54, tel. 15477
REDACTIE

'OUD-WAGENINGEN':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477
B I B L I O T H E E K EN D O C U MENTATIE:
A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675
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H. Dobbe, H am j e s w e g 56, tel. 18120
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE:
W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486
BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:
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WOENSDAG 2 OKTOBER 1985
AANVANG 20.00 UUR
DE WERELD, GEN. FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

Lezing door ir. H. A. v. d. Meiden, Wageningen, over:
DE GREBBEDIJK EN DE GELDERSE VALLEI

DE GREBBEDIJK EN DE GELDERSE VALLEI
H.A. van der Meiden
Wie het over de Grebbedijk heeft, heeft het over de Gelderse Vallei.
Het verleden en het heden van beide is nadrukkelijk met elkaar verbonden. Daarbij
hebben de verveningen in de Vallei, die al in de Middeleeuwen begonnen en waaraan
Veenendaal zijn ontstaan te danken heeft, een grote rol gespeeld.
Het dijkschap Grebbedijk bestaat nog niet zo lang; het is van 1948. Daarvoor werd de
dijk beheerd door twee dijkstoelen: die van de 'Rhenense Nude en Achterbergse Hooi
landen' en die van 'Wageningen en Bennekom', een Utrechtse en een Gelderse polder.
De dijk zelf is van 1595. Toen werd de Rijn tussen twee 'echte' dijken geband. De
Betuwse bedijking werd namelijk al in de 14e eeuw voltooid, maar aan de noordelijke
kant van de Rijn lag toen slechts een kade. Als de Grebbedijk doorbrak, kon de hele
Gelderse Vallei overstromen. Dat is onder meer in 1595, 1643, 1651, 1711, maar ook
nog in 1855 gebeurd. Dat heeft heel wat herrie over onderhoud en verbetering van de
dijk opgeleverd tussen 'Stichtschen' en de 'Gelderschen'. Dit leidde ertoe dat in
1651 de Staten van Utrecht aan de Stichtse belanghebbende

'octrooi' verleenden om

in de Vallei een slaperdijk aan te leggen om het water na een doorbraak van de Grebbe
dijk te kunnen keren. Dat versterkte alleen maar de ruzies, want het gaf afwateringsproblemen voor de zuidelijk van de slaperdijk gelegen gronden, de 'Exonererende Land
den' .
Ook het aanbrengen van waterdoorlaten, heulen, door de slaperdijk bij de Roode Haan
gaf geen oplossing, want die werden meestal gesloten juist als de nood van de Exone
rerende Landen het hoogst was, namelijk bij veel water. In 1816 moesten er zelfs
kurassiers bij te pas konen om de Gelderschen te verhinderen de heulen met geweld
open te breken!
De Grebbedijk en de Gelderse Vallei: een relatie die tot op de huidige dag duurt en
die nu opnieuw onderwerp van discussie uitmaakt.
Over die relatie en over het wel en wee van de Grebbedijk zelf is veel te vertellen.
Daarover meer op 2 oktober a.s.

★
UIT HET TROUWBOEK VAN PARAMARIBO
1725

25 May: ondertrouwt Dirk de Swier J, M. geb. te Wageningen in Gelderland Met

Francina de la Lieu J.D. geb. in Para. den XI Junij bevestigt Abm . AEgid. Engel
Bron: PARAMARIBO enz. Ned. Ger. Gem. (D. 1688-1730, T. 1687-1730, L. 1692-1730).
Microfiches Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage
R.V.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Over de tentoonstelling 'Brinken en Buurten in Wageningen', gehouden in het voorjaar
in De Wereld, kunt u elders lezen in dit nummer. Het bestuur kan niet anders dan
uiterst tevreden zijn over de kwaliteit van deze tentoonstelling èn over de zeer
grote belangstelling die er voor deze expositie is geweest. Een bijzonder woord van
waardering voor de initiatiefnemer en zijn helpsters en helpers is zeker op zijn
plaats. Ditzelfde geldt ook voor de dames en heren van de surveillancedienst.
Op de uitgave van nr 3 van de Historische reeks met de titel 'Brinken en Buurten in
Wageningen' kunnen we gerust een beetje trots zijn. Voor ƒ 10,- kunt u nog een exem
plaar kopen, maar de voorraad slinkt.
Op dinsdag 23 april j.1. vond de jaarvergadering plaats met aansluitend daarop een
lezing over 'Aanleg en milieu' door C.M. Plomp, oud-hoofd van de Buurtse school. Voor
deze bijeenkomst in De Wereld bestond goede belangstelling.
Het belangrijkste nieuws betreft het 'Museum' (zie elders in dit nummer).
Wij wensen de Museumcommissie veel succes met haar werkzaamheden en vooral met het
krijgen van een eigen expositieruimte.
Zoals u reeds weet is het bestuur overgegaan tot de vorming van een Museumfonds. De
collectebus op de tentoonstelling heeft reeds een aardig bedrag ontvangen. Na verkre
gen toestemning van mevr. P. de Goede-Olie is aan dit fonds de naam van 'Jan J. de
Goede-fonds' gegeven. Op deze wijze blijft de naam van de mede-oprichter en eerste
voorzitter van onze vereniging voortleven.
Voor het seizoen 1985/'86 zijn de volgende vier bijeenkomsten in De Wereld gepland,
waarvan de laatste tevens de jaarvergadering zal zijn.
- woensdag 1 oktober

- ir. H.A. v.d. Meiden: De geschiedenis van de Grebbedijk en

- dinsdag 19 november

- C. Gast, gemeentearchivaris: Het gemeentearchief en de

omgeving;
geschiedschrijving van Wageningen;
- februari 1986

- ir. J.A. Stender: Muntvondsten in Wageningen;

- april

- jaarvergadering, gevolgd door de vertoning van dia's van

1986

nieuwe aanwinsten. Presentatie en toelichting door A.L.N.
Rietveld en A.G. Steenbergen.
De juiste data van deze twee bijeenkomsten volgen nog
secretaris

★
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NOG EVEN 'BRINKEN EN BUURTEN IN WAGENINGEN'
Met het plaatsen van haar handtekening op de eerste bladzijde van het receptieboek
opende mevr. C. Haagsman-Van Eekelen, oud-Buurtbewoonster, op de avond van donderdag
11 april j.1. de tentoonstelling. Maar voor het zover was, sprak de plv. voorzitter
van de Tentoonstellingsconriissie een welkomstgroet en een dankwoord en presenteerde
hij het boek 'Brinken en Buurten in Wageningen', waarvan de eerste exemplaren aan
geboden werden aan de heer H. Bik, secretaris van de Monumentencommissie en de heer
F. van der Have, voorzitter van onze vereniging. De burgemeester en wethouder
Merkelijn waren plotseling verhinderd in verband met de Schimmelpenninckaffaire. De
heer Vervloet van Stiboka hield daarna een boeiende lezing over de Nederzettingsgeschiedenis van de Veluwe en met name van Wageningen. Op het scherm werd een en
ander met kaartjes toegelicht.
Na de opening konden de aanwezigen onder het genot van een kopje koffie en een
glaasje met inhoud, aangeboden door het Studium Generale, de tentoonstelling bekijken.
En er was veel te zien. Prachtig kaartmateriaal met verklarende teksten gaven een
beeld van de wordingsgeschiedenis van de Brinken en Buurten. Vooral de reliëfkaart
van Wageningen en omgeving, vervaardigd door commissielid J. Bieleman, trok belang
stelling. Dankzij de medewerking van vele leden konden 150 foto's - oude en zeldzame van de Boven- en Benedenbuurt worden tentoongesteld. De teksten onder de foto's in
het fraaie handschrift van P. Holleman gaven veel toelichting. Aan de hand van lijs
ten konden de bezoekers deze gegevens aanvullen of verbeteren. Hiervan is goed
gebruik gemaakt. De vereniging Oud-Bennekom en met name de fa. Gijsbertsen plaatste
een vitrine met mutsen en bijbehoren en klompenmakersgereedschap. Ons lid, mevr.
A. de Vries, zorgde voor de kleurrijke bloemen en bloeiende takken.
Tot en met vrijdag 26 april heeft deze expositie talrijke bezoekers getrokken. Totaal
1023 handtekeningen - met twee in Japanse karakters uit Tokyo - in het gastenboek
met wellicht enkele honderden die vergaten te tekenen, gaven na afloop een opgelucht
gevoel: de tentoonstelling is meer dan geslaagd geweest. Bovendien waren er vele
positieve reacties.
- De Historische reeks 1, 2 en 3, de getekende prentbriefkaarten, de koepeltekening
en de reproduktie 'Gezicht op Wageningen' werden goed verkocht.
- Onze fotograaf J. v.d. Peppel kreeg opdracht om zo'n 250 foto's bij te maken!
Voor hen die het verslag van de opening enz. niet in de krant hebben kunnen lezen,
meenden wij nog een en ander te moeten memoreren.
De initiatiefnemer van deze tentoonstelling en de voorzitter van de Comnissie, de
heer P.C. Schroeder, heeft vanuit Kameroen zeer meegeleefd met het verloop van deze
tentoonstelling. U begrijpt dat wij hem uitvoerig op de hoogte hebben gesteld en de
nodige knipsels hebben toegezonden.
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Voor de dames

en heren van de surveillancedienst hebben bestuur en commissie een

gezellige praatavond gehouden in het zaaltje van de Verrijzeniskerk aan de
Geertjesweg.
Tenslotte, iedereen heel veel dank voor de hulp en medewerking, vooral het Studium
Generale in de persoon van de heer J. Meulenbroek.
A.G. Steenbergen
plv. voorzitter Tentoonstellingscommissie

★

REACTIE VAN KEETJE
Met het plaatsen van haar handtekening in het Gastenboek opende de 85-jarige
oud-Buurtbewoonster, mevr. C. Haagsman-Van Eekelen, op donderdagavond 11 april j.1
de tentoonstelling 'Brinken en Buurten in Wageningen' in De Wereld. Reeds de vol
gende morgen (7 uur!) pakte zij pen en papier en uitte in een 'gedicht' haar dank
baarheid, dat ze dit beleven mocht.
'Ik was echt, ja echt voldaan
en ben dankbaar naar huis gegaan,
doch nam een goed besluit
in een gedicht dan toch geuit.
Met blij gevoel en ook fatsoen,
dat moest ik dan maar even doen.
Ja, er zijn nog vele, die dit mee mochten beleven
en ons tot steun zijn gebleven
nu ik op leeftijd gekomen ben.
Daar vóór kon ik aardig sjouwen en lopen
en blij gelukkig nog wat eten kon kopen.
Dat heeft mij nog geen kwaad gedaan,
zodat ik bij dit alles nog zitten kan en staan.
Maar nu is het nog heerlijk vroeg
en ben ik nu ook lekker fit en 'tijd genoeg'.
Zo zie je dan ook nu weer,
ga je dan met zon en slecht weer,
door storm en regen wordt je gehard,
ik ben met een gedicht dan toch gestart,
kijk ik blij en dankbaar aan de avond terug,
zet ik mijn naam maar gauw en vlug,
C. Haagsman, zoals 'Keetje' beter gekend,
nu op Rustenburg wordt ik erg verwend'.

WAT DEED DE MUSEUMWERKGROEP EIGENLIJK ?
A.C. Zeven
Zo'n zes jaar geleden werd onverwacht en tegen de mondelinge toezeggingen van de
Gemeente in, een deel van de fundamenten van de oude stadsmuur weggebroken. Hoewel
'Oud-Wageningen1 beseft dat niet al het oude bewaard kan worden, meende zij dat de
afbraak vooraf gegaan had moeten worden door een wetenschappelijk onderzoek. Mis
schien was onze muur een gewone muur, maar misschien ook niet en was voor de bouw
een andere techniek toegepast.
Het toenmalige bestuur was over de gang van zaken zeer verbolgen en heeft een klacht
in briefvorm in de Veluwepost gepubliceerd. Hierop werd onder andere gereageerd
door de toenmalige

wethouder Giessen die vertegenwoordigers van het bestuur van

'Oud-Wageningen' voor een gesprek uitnodigde. Door overleg moest worden voorkomen,
dat er weer spanningen tussen de vereniging en het gemeentebestuur ontstonden.
Giessen, wijlen Jan de Goede en ik waren bij dit onderhoud waarbij drie punten naar
voren kwamen. Het eerste was regelmatig overleg te plegen, het tweede was dat de
gemeente onze archeoloog zou waarschuwen vóórdat de spa de grond inging en vóórdat
iets werd afgebroken, en het derde was het stadsmuseum. De eerste twee punten werden
geregeld en d a a m a bleef punt drie over. Inmiddels was het aantal gesprekspartners
met Bik en Huisman uitgebreid; later werd wijlen Jan de Goede door Frans van der
Have opgevolgd, en wethouder Giessen door wethouder Merkelijn, en archeoloog Huisman
door archeoloog Sombroek vervangen. In een brief van 31 mei 1980 - nu alweer 5 jaar
geleden - heeft het bestuur van 'Oud-Wageningen' aangegeven hoe een museum ingericht zou
zou kunnen worden. Tevens toonde het bestuur aan, dat er voldoende materiaal bij
de gemeente, bij 'Oud-Wageningen' en bij particulieren aanwezig was om een interes
sant museum in te richten.
Als onofficiële werkgroep bezochten wij het stadsmuseum van Doesburg, omdat wij
meenden dat dit museum soortgelijk was aan wat wij voor ogen hadden, en een tentoon
stelling in Zutphen, waar getoond werd hoe een museum

in te richten. Wij vroegen

advies aan de Gelderse museumadviseur Trijsburg en verkregen financiële overzichten
van andere middelgrote musea in de omgeving.
Aan het eind van onze tocht naar Doesburg en Zutphen stelde wethouder Merkelijn aan
Van der Have en mij de vraag of de oude Cuneraschool wellicht geschikt was voor het
museum. Wij hebben hierop positief gereageerd en op haar verzoek een plan van
inrichting ingediend. Dit gebeurde in 1983. D a a m a bleek dat het gebouw ongeschikt
zou zijn. Later bleek dat het wel geschikt was voor een andere Wageningse Groepe
ring. Dit heeft Van der Have en mij grotelijks verbaasd en daarom hebben wij het
punt museum onder de aandacht van de Gemeenteraad gebracht. Bij de gemeenteraad
bestond hiervoor grote belangstelling, groter dan bij B en W. Hierna kwam alles in
een snellere vaart terecht en daarom leek het beter om de werkgroep te vervangen
door een bestuur - in - oprichting.
De vereniging 'Oud-Wageningen' heeft altijd op het standpunt gestaan, dat het museum
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een stadsmuseum of een gemeentemuseum moest worden. Dus niet het museum van 'Oud-Wageningen', maar van de gehele Wageningse gemeenschap. Helaas bleek dat vooral de
pers dit niet als zodanig heeft opgevat.
Om een museum aantrekkelijk te maken moet het een eigen karakter hebben, en moeten
er wisseltentoonstellingen georganiseerd worden. Het eigen karakter kan het museum
krijgen door aandacht te geven aan de Capitulatie, aan de tabaksteelt, aan de
tabaksindustrie, aan de steenbakkerij, ook aan het landbouwonderwijs en -onderzoek.
In Wageningen is een landbouwmechanisatiemuseum, maar dit heeft slechts betrekking
op een klein facet van de landbouw. Het vele dat dit museum niet vertoont, kan in
het stadsmuseum een plaats vinden.
Nu de werkgroep haar taak heeft overgedragen aan het museumbestuur i.o. wens ik dit
bestuur veel succes toe. Het gemeentemuseum zal er komen en zal dan een onmisbaar
element in Wageningen worden.

★
AANWINSTEN
De vereniging mocht enkele schenkingen ontvangen:
- twee kaarten (uit 1845 en ca. 1920) (fam. Kruitwagen, Wageningen);
- een met potlood getekend portret van marktmeester Hannes Weijers (Th. Driever,
Rotterdam);
- 5 prentbriefkaarten in bruine uitvoering (L. Hartgerink);
- copieën van een artikel van K. Heitink: 'De Leemkuil jubileert' (Ver. 'Oud-Bennekom');
- 4 kleurenfoto's van de sloop van de stadsmuur in de Schoolstraat (H.C. van den Bos,
Wageningen-Hoog);
- 2 schoolschriften met oude en zeer oude liedjes;
3 kledingstukken, w.o. een klepbroek (mevr. N. de Leeuw-Hendriksen).
Schenksters en schenkers onze oprechte dank!
Over de klepbroek werd vroeger in Wageningen een (ondeugend?) liedje gezongen, waar
van het refrein luidde:
'Van voren was tie open,
van achteren was tie dicht'
Wie kent het hele lied nog? Gaarne reacties.

★
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OVER DE OPRICHTING VAN EEN MUSEUMCOMMISSIE
W. Steenbergen

EN ALLES DAAROMHEEN

Op dinsdag 11 juni 1985 kwam te 20.00 uur een aantal mensen op uitnodiging bijeen
in het zaaltje van de Verrijzeniskerk aan de Geertjesweg. De uitnodiging was uitge
gaan namens het bestuur van ’
Oud-Wageningen'. De opzet was, uitvoering te geven aan
het bestuursbesluit van 17 april (een historische datum !) 1985: De oprichting van
een museumcommissie, waaruit een stichtingsbestuur zou kunnen worden gevormd.
De bedoeling was deze commissie meer stootkracht te geven, zodat - nu het er toch
op gaat lijken, dat de oprichting en huisvesting van een museum in zicht komen krachtdadig op deze omstandigheden zal kunnen worden ingespeeld.
Namens de vereniging waren voor bovengenoemde avond afgevaardigd W.G. Sombroek en
W.J.P. Steenbergen.
De keus waar het bestuur voor stond was: wachten met deze avond tot na de vakantie
- dat zou twee tot drie maanden kosten - of op korte termijn, nog voor de vakantie.
Besloten werd tot de laatste mogelijkheid, vandaar 11 juni. Dit blad verschijnt
pas nu, wellicht heeft u in de pers al een berichtje er over gelezen.
Inmiddels is er een museumcommissie opgericht, bestaande uit:
H. Veenman (voorzitter); W.J.P. Steenbergen (secretaris); D.J. Hissink, L. Razoux
Schultz en mevr. H. Hellinga (leden).
Tevens is er een aantal mensen die een 'Raad van Advies' vormen:
mevr. M. Bouman-Sweers; W.G. Barten; F. v.d. Have; G.H.V.J. Meier; M. de Ruiter;
J.M.G. v.d. Poel; G. Slettenhaar en W.G. Sombroek.
Zoals u ziet is het bestuur nog niet geheel compleet. Wij hopen nog op een vertegen
woordiger namens de gemeente Wageningen en er zal nog een penningmeester moeten
komen. Vooralsnog moet aan rechtspersoonlijkheid worden gewerkt, willen wij even
tuele penningen kunnen beheren. Er wordt gewerkt aan een Stichting Historisch
Museum Wageningen; statuten zijn in voorbereiding.
Plannen voor indeling en inrichting van een gebouw zijn gemaakt. In overleg met de
gemeente wordt - nog steeds - naar een passende huisvesting gezocht.
Wanneer rechtspersoonlijkheid is verkregen, zal het 'Jan J. de Goede - Museumfonds'
in eigen beheer kanen. Wij bevelen dat nu reeds bij u aan, voorlopig nog via giro
nummer 2946125 van de penningmeester van de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen'

★
OPROEP F O T O - EN PRENTENARCHIEF
KIEK UW STRAATJE, ZENDT ONS DAT PLAATJE !
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KERKEPAD NAAR DE 6 0 - J A R IG E ST. JAN
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september a.s. viert de Katholieke gemeenschap
van Wageningen het 60-jarig bestaan van de St. Jan in de Bergstraat. Ter gelegenheid
hiervan zal onder andere een jubileumboekje verschijnen. De heer P. Holleman, oud-parochiaan, heeft een fraaie gewassen tekening van deze kerk anno 1985 vervaardigd.
Afdrukken van deze prent zullen voor ƒ 10,- te koop zijn.
Op zaterdagmiddag 21 september zal er weer een 'kerkepad' georganiseerd worden naar
deze kerk. Vanaf 2 uur zal de St. Jan voor bezichtiging geopend zijn. Evenals vorig
jaar zal er een korte inleiding zijn over de geschiedenis van deze kerk en een toe
lichting op hetgeen er te zien is aan gebrandschilderde ramen, muurschilderingen,
beelden enz. Het geheel zal met orgelspel worden opgeluisterd. Bovendien hopen we
een expositie van de kerkschatten in te richten.
U bent van harte welkom.
Namens het Comité 60 jaar St. Jan
A.G. Steenbergen
Parochi earchivar is

★
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CURSUS GENEALOGIE WAGENINGEN
De Volksuniversiteit Wageningen organiseert een cursus Genealogie/Op zoek naar mijn
voorouders. Cursusleider is de bekende genealoog N.A. Hamers uit Walden. Er zullen
9 lessen worden gegeven, waarvan de eerste op 26 september 1985 plaats vindt. De
lessen worden gegeven in het Gemeentehuis, waar ook het Gemeentearchief gevestigd
is, en zullen van 14.00 tot 16.00 uur duren. Cursusprijs ƒ 117,-.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Volksuniversiteit Wageningen,
tel. 08370-15234.

*

CORTENBERGH
A. Rietveld
Wie de 'Renkumse Hucht' - voor de Renkummers de 'Wageningse Berg' - afgaat, ziet
onderaan die hucht aan de linkerkant de 'Grote Laan'. Links en rechts van de ingang
van die laan staan twee inrijposten met op de ene post het wapen van Oranje-Nassau
en op de andere het wapen van Waldeck-Pyrmont.
Tussen deze twee posten doorgaande betreedt men het landgoed 'Oranje-Naussau's Oord',
in de volksmond '0 en 0' genoemd. En men betreedt tevens het terrein waar ik mijn
jeugd heb doorgebracht.
De meeste mensen hebben er geen erg in, maar 0 en 0 behoort bij Wageningen en niet
bij Renkum. Het is echter wel geheel georiënteerd op Renkum, wat niet zo verwonder
lijk is, gezien de ligging vlak bij het dorp Renkum. Zo ben ik in mijn lagere school
tijd in Renkum op school geweest en werden de boodschappen ook daar gedaan. De
meeste leveranties voor O en O kwamen ook uit dit dorp. Maar het landgoed is en
blijft Wagenings grondgebied, al lijkt het meer een buitengewest van onze stad. En
daarom wil ik u - met wat forse schreden - door de geschiedenis van dit stukje
Wageningen leiden, waarna aandacht zal worden gegeven aan de omgeving van het land
goed.
1. Enkele historische aantekeningen
Van oudsher is de naam 'Cortenbergh'. We zien dat deze naam al in 1357 voorkomt op
een lijst van tiengoederen van de abt van het Abdinghofklooster te Paderbom. Niet
meer te achterhalen is wie het eerste huis bouwde en hoe het er uitzag. Voor het
eerst is er sprake van Cortenbergh op een kaart van de Moft gemaakt door de Gebroe
ders Geelkerken in 1649. Daarop heet

het 'Jonker Raesfelts Huis'.

Jonker Willem van Raesfelt had het landgoed gekocht van de Staten van het Kwartier
van de Veluwe in het jaar 1639. Deze ambtsjonker van de Veluwe was eens burgemeester
van Arnhem en in latere tijd ook kerkmeester van de Gereformeerde kerk te Renkum.
49

Vanuit zijn woning kon hij het kerkje aan de overkant van 'Het Broek' (de weilanden
langs de Bokkedijk) zien staan. Als kerkmeester toonde hij zich een vrijgevig man
voor zijn gemeente

omstreeks 1650 schonk hij namelijk een uurwerk voor de toren.

Later bleek dit te klein te zijn en zien we dat in 1654 de Gedeputeerde Staten
honderdvijftig gulden betaalden om het uurwerk te vergroten.
Na zijn dood in 1702 verkochten zijn dochters de Cortenbergh aan Anthonie van Lijnden,
Heer van Grunsfoort. Hierdoor vloeiden de naast elkaar liggende landgoederen, het
Wageningse Cortenbergh en het Renkumse Grunsfoort, samen. Maar Anthonie van Lijnden
raakte in de schulden en het gevolg daarvan was dat Grunsfoort - zoals het geheel
nu heette - weer in twee lenen werd gesplitst.
Door het steeds wisselen van eigenaar raakte het kasteel Grunsfoort in verval en
het grondbezit versnipperd, voornamelijk aan de eigenaars van de Cortenbergh.
Daarna kreeg de Cortenbergh achter elkaar een hele serie eigenaars. Een dorre opsom
ming van namen en data wil ik u onthouden, tot we aan Mr. Reinhard Crcmmelin toe
komen. Deze liet het huis omstreeks 1860 totaal afbreken en er een prachtig buiten
huis met 30 kamers voor in de plaats bouwen, en hij gaf het de naam 'Kortenburg1.
Mr. Cromnelin overleed in het jaar 1871. Bij de boedelscheiding viel het bezit in
verschillende stukken uiteen.
Mr. Godard Willem Graaf van Rechteren, Heer van Appeltem kocht het grootste gedeel
te, bestaande uit ongeveer 200 ha. Hij gaf het landgoed de naam 'Grunsfoort'.
Onze graaf had nogal goede contacten met het Koninklijk Huis en men zegt dat Willem
III tijdens een jachtpartij op Cortenbergh zó werd bekoord door het fraaie landgoed,
dat hij probeerde het te kopen voor zijn echtgenote, koningin Emma.
Dat viel hem niet mee. De familie van Rechteren wilde er in eerste instantie geen
afstand van doen. Pas nadat de koning de graaf had benoemd tot kamerheer in buiten
gewone dienst, ging hij toch door de knieën en verkocht het bezit op 30 augustus
1881 aan koning Willem III. Hiermee was het landgoed Grunsfoort, voorheen Cortenbergh,
een koninklijke residentie geworden.
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De volgende dag werd prinses Wilhelmina één jaar oud. Daarom was het oorspronkelijk
zijn voornemen het goed 'Wilhelmina's Oord' te noemen. Later is hij kennelijk van
dat idee afgestapt en werd het bezit herdoopt

met de nieuwe naam 'Koninklijk Par

ticulier Domein Oranje-Nassau's Oord'.
Op 15 september 1881 kwam de koning samen met koningin Emna naar Grunsfoort om het
landgoed te bezichtigen.
In de daarop volgende twee jaren werden verschillende werkzaamheden aan het gebouw
verricht. Zo kwam er een extra verdieping op, werd het interieur gerestaureerd en er
werden een koetshuis en stallen bijgebouwd. Voor prinses Wilhelmina werd in het
park een vogelhuis gebouwd. Ook het park en de tuinen kregen een grondige beurt wat
de omgeving van het huis een totaal ander aanzien gaf. De koning kwam in die tijd
persoonlijk verschillende malen poolshoogte nemen.
In de zomer van 1883 was het karwei klaar en kon de koninklijke familie het zomer
verblijf op zaterdag 28 juli betrekken. Afgezien van enkele korte bezoeken heeft
koningin Emna echter maar enkele zomers op 0 en 0 doorgebracht. Na de dood van de
koning in de winter van 1890, werd zij Regentes en deze taak heeft waarschijnlijk
zóveel van haar tijd in beslag genomen dat zij nog maar hoogst zelden op 0 en O kwam.
Op 31 augustus 1898 werd prinses Wilhelmina meerderjarig en ingehuldigd als koningin,
waarbij koningin Enma aftrad als regerend vorstin. Bij deze gelegenheid had het
Nederlandse volk een, voor die tijd, zeer groot bedrag ingezameld als nationaal
geschenk, namelijk ƒ 300 000,- voor een door de koningin-moeder aan te wijzen goed
doel.
Het was een welkom geschenk, want een al lang door haar gekoesterde wens kon zij in
vervulling doen gaan: zij bestemde haar landgoed 0 en 0 tot een sanatorium voor
longlijders, deed daar de ƒ 300 000,- van het nationaal geschenk bij en uit eigen
middelen nog eens ƒ 200 000,-. De acte tot de stichting 'Sanatorium Oranje-Nassau's
Oord' werd getekend op 10 april 1899 en tevens werd toen het 'Emmafonds' gesticht.
Het is begrijpelijk dat er heel wat wijzigingen en verbouwingen moesten plaatsvinden
om het paleis om te vormen tot een sanatorium. Ondanks alle problemen werd uiteinde
lijk op zaterdag 26 oktober 1901 om 2 uur 's middags de opening plechtig verricht
door de jonge koningin Wilhelmina in bijzijn van koningin moeder Emma, prins Hendrik
en vele ministers.
Er was toen nog niet één patiënt aanwezig. De eerste kwam pas op 18 november daar
aanvolgend.
In het paleis zelf werden de eerste jaren de 1e-klasse patiënten ondergebracht. Door
het verminderen van deze categorie was het later niet verantwoord deze afdeling
langer te handhaven, en werd het paleis ingericht als vrouwen-afdeling.
Tijdens de oorlogshandeling van 1944-1945 is het paleis verwoest, en na de Tweede
Wereldoorlog werd het geheel afgebroken.
2. Enkele veld- en wegnamen
De bezittingen van het landgoed 'De Cortenberg' waren grotendeels gelegen in het
Mofftbos.

De Mofft (of Moffet, Moefte, Mofhegge) was het bosgebied dat zich uitstrekt van de
Rijn over de Wageningse berg tot aan het Edese bos.
De Cortenbergh komt al vroeg in acte voor, evenals de Moft. Reeds in het
jaar 996 wordt het in een acte, over een schenking van Graaf Wichmann van het Mofftbos aan het klooster van Elten, al vermeld. Men mag hieruit dus wel concluderen
dat we met een oud bosgebied te maken hebben.
Maar als bos stelde het toendertijd niet veel meer voor. Ook in de 16e en 17e eeuw
niet. Want wie de kaarten van Witteroos en Passavante bekijkt, ziet de Mofft als
een gebied dat weinig is voorzien van bomen.
Het voornaamste dat de bossen moesten leveren was brandhout. Mede daardoor kregen
bonen geen kans om groot en dik te worden. Zo was het ook met de Mofft. Het was
immers omgeven door een groot aantal buurschappen. Daarnaast werd het gebruikt door
deze buurschappen en boeren als weidegebied. Het vee, schapen, koeien, varkens enz.,
liet de jonge aanplant weinig kans on op te groeien.
Ook de bosmeesters, beheerders, waren tegen het planten van opgaande bossen. Zij
waren v6ór het instand houden van het akkermaalshout waarvan regelmatig verkopingen
werden gehouden. Ook bracht het eikenhakhout goed geld op door de vraag naar eiken
schors als looimiddel voor de leerindustrie. Bij opgaande bossen moesten de bos
meesters te lang op profijt wachten. Zij mopperden dan ook vaak op de boeren die
gebruiksrechten, voor het vee, in het bos hadden. Later, door de vraag naar mijnhout,
zijn veel hakhoutpercelen, vanwege de hogere geldelijke opbrengst, ingeplant met
dennen.
De enige oude opgaande bomen die er stonden, meestal eiken, waren de scheibomen,
bomen die grenzen moesten aangeven. Ze werden meestal zeer oud. De oorlogsbehandelingen van 1944-1945 hebben veel van deze oude bomen doen verdwijnen.
Het behoud van het Mofftbos is ongetwijfeld te danken geweest aan de grootgrond
bezitters. Zij beschermden bijvoorbeeld hun gebied tegen het binnendringende vee.
En waar zij konden, probeerden zij door het zaaien en planten hun bezit te ver
fraaien. Ook beperkten zij de houtkap.
En nu met de opkomst van de moderne bosbouw zal het Mofftbos nog een lang leven
beschoren zijn.
Zoals reeds gezegd lag het landgoed Cortenbergh, nu Oranje Nassau's Oord geheten,
grotendeels in het Mofftbos. Op een door mij gereproduceerde kaart van het landgoed
van omstreeks 1910, heb ik het aantal toponymen, perceelsnamen van verschillende
stukken grond vermeld, die mij tot op dit moment bekend zijn.
Op de kaart is aan een aantal namen te zien, dat het landgoed in het bezit is geweest
van de koninklijke familie. De meeste namen spreken voor zich maar enkele behoeven
misschien een nadere uitleg.
Zo zien we de naam 1Schraaljammer1. Schraal betekent onder andere dor, droog, arme
lijk, door droogte gebarsten of gescheurd. Voegt men daaraan toe het tweede gedeelte,
namelijk Jammer dat staat voor leed of ellende. Dan krijgen we te doen met een slecht
stuk grond waar niet veel mee te beginnen is en de eigenaar veel leed bezorgt.
Het 'Schotstuk'. Onder schot verstond men een schaapskooi of een varkenshok, maar ook
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Landgoed "Oranje Nassau's
Afb. 2. Veld- en wegnamen op Oranje-Nassau's Oord

Oord"

een afgesloten terrein of afgesloten ruimte voor zwervend vee, zoals schapen, koeien
of varkens. We hebben hier dus te doen met een afsluitbaar stuk grond waar het zwer
vend aangetroffen vee in kon worden opgesloten.
Het groene weiland tussen de bossen en onder de bonen in Renkum is het 'Broek', een
beekdal. In vroeger jaren, toen de Bokkedijk nog niet bestond, stond het vaak en
lang onder water en was als zodanig een soort moerasland. Broek betekend namelijk
moerasland.
'Huchtbos' is verklaarbaar als een bos op hoger terrein gelegen. Huchte betekent
hoogte.
'Essenplantage' heeft in dit geval niets met essenhout te maken maar is ooit eigen
dom geweest van Hendrik van Essen, Ambtsjonker van de Veluwe en eens eigenaar van
het naastliggende 'Harten'.
De 'Molenweg' herinnert ons aan de weg van Wageningen naar de Hartense Oliemolen.
Die stond ongeveer waar nu de oude papierfabriek van Van Gelder staat.
Het 'Papenpad' werd gebruikt door een priester, pape, of door Katholieke gelovigen.
Dat is niet zo verwonderlijk als men weet dat Kasteel Grunsfoort jarenlang de woon
plaats van de pastoor van Wageningen en Renkum was, die van daaruit in de wijde
omgeving doopte. Hij zal dus vaak van dit pad gebruik hebben gemaakt.
Degene die zich interesseert voor de geschiedenis van dit stukje Wageningen en dan
niet alleen Cortenbergh maar ook Harten dat een tijd bij Wageningen heeft behoord, en
het naastliggende Kasteel Grunsfoort, leze daarover Goossen's geschiedening van
Wageningen. Men kan er jaren plezier aan beleven.
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UIT HET DOOPBOEK VAN WAGENINGEN
3 january 1667 gedoopt het kindt van Hinrick in de wandelinge den kleinen Hinrick
genaemt, en is genaemt Geertruyt
9 january 1690 (gedoopt het kind van) Peter Jansen, (en is genaemt) Jacob, een
schamel kindt
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GEEVACUEERD IN HALLUM ( JANUARI - JUNI 1945)
P. Holleman
Op 1 januari 1945 kwamen we per boot vanuit Leeuwarden met vele andere geëvacueerde
gezinnen aan in Hallum. Ons gezin bestond toen uit vader en moeder met 6 kinderen,
waarvan ik met ruim 10 jaar de oudste was. Voordien hadden we al enkele omzwervingen
gemaakt.
Het begon allemaal op zondag 1 oktober 1944 in Wageningen waar we vandaan kwamen. Op
die bewuste zondag moest héél Wageningen voor zes uur 's avonds ontruimd zijn. Sinds
de luchtlandingen van zondag 17 september 1944 in de directe omgeving werd het steeds
gevaarlijker voor ons. Zo kwamen we in Harskamp op de Veluwe, dat ons eerste evacuatieadres was. Na amper twee weken trokken we verder om via het evacuatiebureau
geplaatst te worden op een boerderij in Eemnes. Ook daar konden we niet blijven, en
zo gingen we op 31 december 1944 op transport naar Leeuwarden. Na een lange dag rei
zen kwamen we daar in de avonduren aan om voor één nacht te worden ondergebracht in
de Leeuwardense Harmonie.
De volgende dag gingen we op de boot met bestemming Hallum. Het was erg koud en het
vroor behoorlijk. De boot die ons wegbracht, moest hulp hebben van een ijsbreker,
want de Dokkumer Ee zat dicht met ijs. Zo kwamen wij op nieuwjaarsdag 1945 aan in
Hallum. Hier werden we eerst naar een school gebracht en vandaaruit zouden we naar
ons evacuatieadres worden gebracht. Ons gezin werd hier verdeeld en zo kwamen mijn
twee jaar jongere broer en ik terecht bij de fam. Meinsma. Onze ouders kregen met
het jongste broertje onderdak op de boerderij van de fam. De Beer, terwijl twee zus
jes in het gezin van dokter Stevens kwamen. Tenslotte kwam nog een broertje terecht
bij meester Beekjes. Vanwege het heimwee dat hij daar kreeg, ging hij naar onze
ouders, terwijl het daar aanwezige jongste broertje naar de familie Spekman ging. Zo
was ons gezin verdeeld in het dorp. Spoedig gingen mijn broer en ik naar de openbare
lagere school en leerden we de jeugd in het dorp kennen. We speelden mee en maakten
kennis met de Friese taal, wat ons altijd een beetje is bijgebleven. Voor de Katho
lieke evacuees, waartoe ook wij behoorden, werd er al spoedig 's zondags een kerk
dienst gehouden in het pand waar de familie Hienstra woonde. In dat pand was een
bovenruimte met een podium, die dienst deed voor toneeluitvoeringen. De priester was
iemand van een dominicaanse kloosterorde en elke zondag kwam hij vanuit Leeuwarden
naar Hallum, om voor ons de mis op te dragen. Ik mocht daar als misdienaar fungeren,
wat ik vanaf mijn achtste jaar was in een klooster in Wageningen.
De herinneringen en de op latere leeftijd beseffende dankbaarheid aan Hallum hebben
ons nooit helemaal losgelaten. Onze ouders hadden jaren na de oorlog niet de moge
lijkheid en misschien zelfs niet de moed om nog eens terug te keren naar het dorp
dat ze in juni 1945 met ons verlaten hadden. Totdat mijn broer en ik er in 1982 weer
terugkeerden. Merkwaardig genoeg niet direct bij de familie Meinsma, maar bij de
fam. Bakker, waarvan Douwe Bakker zijn vrouw, Baukje van de Schaaf, voor ons een
jeugdherinnering was.
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Met een daaraan voorafgaande correspondentie kwamen we zo in Hallum. Veel kenden we
terug dat we in 1945 verlaten hadden. Op 4 en 5 mei van dit jaar waren we er weer
samen met onze vrouwen. We hebben 4 mei de herdenkingsdienst bijgewoond in de
Hervormde Kerk, en zondag 5 mei hebben we meegedaan aan de bevrijdingsfietstocht.
Dit korte verhaal willen we graag opdragen aan Hallum en zijn bewoners, en aan de
mensen die ons gezin en andere evacuees (misschien wel verplicht) in hun huis moesten
opnemen.

★

DE BLAUWE EN DE BLAAUWE KAMER
I.C. Rauws
Wat is het verschil tussen de Rhenense- en de Wageningse Blauwe Kamer? Antwoord:
'Eén A ' . Aldus een oud grapje, waarmee men maar wil aangeven dat de Rhenense
Blauwe Kamer met één A , en de Wageningse met twee AA's wordt geschreven. Er moet
tenslotte toch ergens een verschil zijn, niet waar?
In de 'Buitenwaarden' - begrensd door de Grebbe of Grift aan de voet van de
Grebbeberg, de Grebbedijk, de weg naar het Opheusdense Veer en de Rijn - liggen,
gescheiden door een landweg, in het noordwesten de Grebse-, en in het zuidoosten
de Bla(a)uwe Kamerse Uiterwaarden.
De provinciale grens verdeelt het gebied in een Gelders- en Utrechts territorium.
Als men op de Grebbedijk voor de landweg bij het waterschapshuisje gaat staan, ligt
de grens ca. 200 meter verder naar links, daar waar het weiland aan de teen van de
dijk met de vele greppeltjes en de voor de plassen staande rij oude wilgen ophoudt.
Van hieruit loopt zij vanaf de dijk naar de Rijn. Links is Wagenings- en rechts is
Rhenens grondgebied. Het Rhenense deel vormt de uiterste zuidoosthoek van de
provincie Utrecht.
Dit ruime Uiterwaardengebied met zijn stilte en rust is één groot vogelparadijs,
mede door de aanwezigheid van de Blauwe Kamerse plassen (resten van oude kleiputten),
moerassen, wilgenbossen, de Rijn en de Grebbeberg. Het wemelt er dan ook van de
vele soorten weide- en watervogels.
Bij zeer hoog water komen de toegangswegen van beide 'Kamers' onder water te staan
en is het dus voor de bewoners roeien geblazen.
Vanaf de Grebbedijk, maar ook vooral vanaf de Grebbeberg (de 'Koningstafel') heeft
men een prachtig uitzicht over deze Uiterwaarden.
- De Rhenense 'Blauwe Kamer' - De Rhenense (niet openbare) weg van de Blauwe Kamer
is de landweg die loopt vanaf het waterschapshuisje (Afweg) aan de Grebbedijk naar
de terp met boerderij aan de Rijn. Rechts van de landweg liggen de twee grootste
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plassen, waarvan de eerste met het eilandje 's-winters als ijsbaan dient en waar
dan ook druk geschaatst wordt. De links gelegen plas(jes) met moeras en wilgen
bosjes is een vogelreservaat. Aan het einde van de landweg ligt op de eerder
genoemde terp de oude witte boerderij met de geschoren lindebomen met als adres:
Blauwe Kamer nr 2 - oftewel 'de boerderij op de Grebbewaard' van de heer
A. Klaassen. Het is de enige buitendijkse boerderij van Rhenen! Enige tijd geleden
stond bij deze boerderij nog een grote schuur met een zogenaamde 'oversteekgevel',
waaronder de te lossen hooiwagens konden worden gereden zodat het hooi bij slecht
weer droog bleef (afb. 1).Helaas is deze schuur gesloopt. Het was de enige in zijn
soort in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei.
De heer Klaassen is 'Waardsman'. Dit wil zeggen dat hij opzichter is over de

Afb. 1. Boerderij met oversteekgevel-Blauwe Kamer nr 2

Uiterwaarden aan de Rijn en het toezicht heeft over het onderhoud en het inscharen
van het vee op het buitendijkse land van Rhenen. Ook regelt hij de jaarlijkse ver
koop van hooigras 'wassende op de Grebse- en Blauwe Kamerse Uiterwaarden in 31
percelen, in grootte variërend van 600 tot 650 rijnlandse roeden'.
Verder vinden wij hier nog aan de zuidzijde van de Grebbe of Grift de oude verdedi
gingswerken van de Grebbelinie, de zogenaamde 'Batterijen', en de Grebbesluis die
thans als zodanig is verdwenen. Vanaf september 1979-half 1980 werd op last van
Rijkswaterstaat een nieuwe afsluitbare betonnen waterdoorlaat door de oude sluis
aangelegd, waarna deze met zand en klei werd volgestort en weggewerkt. Ook werd
een reconstructie van de over de sluis lopende verkeersweg uitgevoerd.
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Over 200 of 300 jaar kan men dus een archeologische opgraving tegemoet zien naar
een antiek sluiscomplex:
- De Wageningse 'Blaauwe Kamer' - De Wageningse weg de 'Blaauwe Kamer' loopt vanaf
de Grebbedijk over een dam naar de gelijknamige terp aan de Rijn en de veerstoep
van het Opheusdense Veer. Het is een betonnen 'defensie' weg. Links van de met
hoge populieren beplante weg ligt een natuurgebied met vele plassen, weilandjes,
knotwilgen en wilgenbosjes. Ook dit is een vogelreservaat.
Op de terp vinden wij de voormalige steenfabriek 'de Blaauwe Kamer' met een rijtje
huizen van het vroegere fabriekspersoneel èn een hertenkamp. Tussen de vervallen
fabrieksgebouwen staat een zeer fraaie boerderij met dezelfde naam. Op de nok een
gevelteken, maar of er een magische gedachte uit de Saksische denkwereld achter
zit zou ik niet weten. Aan de zijgevel nog een overdekt droogrek waarop de uitge
spoelde melkbussen konden uitlekken.
'La chambre bleue', noemen de hier wonende studenten de terp, die vroeger ooit
eens is uitgebreid met eigen dijkjes.
Vanaf de terp, oever en zomerdijk heeft men een prachtig gezicht over de rivier
vanaf de Maneswaard tot aan de Cuneratoren, maar ook over de buitenwaarden met de
Grebbeberg.

★
BIJEENKOMSTEN VAN ONZE BUREN
Vereniging 'Oud-Bennekom'
dinsdag 7 november 1985; lezing door K. Boeder: 'Boerderijtypen omgeving Bennekom'.
Plaats en tijd: De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom; aanvang 20.00 uur.
Donderdag 30 januari 1986; Jaarvergadering, gevolgd door (Xidbennekomse filmavond
(zelfde plaats en tijd).

★
OP BEZOEK BIJ ONZE BUREN
Amerongs Historisch Museum,
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 46
Amerongen
Tot 1 november a.s. tentoonstelling '350 jaar tabaksteelt'.
Dagelijks

van 10.00-17.00 uur

's zondags

van 13.00-17.00

's maandags

gesloten.

Hebt u al een bezoek gebracht aan het Streekmuseum Het Rondeel, Kerkstraat 1 te
Rhenen? Het is beslist de moeite waard!

Ook zondagmiddag geopend.

A D R E S S E N OM TE WETEN
BE STUUR:
F. van der Have, voorzitter, Otto van Gelreweg 16, tel. 13468
A.C. Zeven, vide-voorzitter, Dassenboslaan 6, tel. 10156
A.G. Steenbergen, secretaris, Abersonlaan 13", tel. 16675
Mw. E.M. van Beenen, penningmeesteresse, Asterstraat 351, tel. 15341
W.J.P. Steenbergen, leden-secretariaat, Tarthorst 22, tel. 14959
A.L.N. Rietveld, lid en foto- en prentenarchief, Tarthorst 54, tel. 15477
REDACTIE

'O U D - W A G E N I N G E N ':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477
B I B L I OTHEEK EN DOCUMENTATIE:
A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675
WERKGROEP MOLENS:

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET
VOLGENDE NUMMER VÓÓR

H. Dobbe, Hamje s we g 56, tel. 18120

12 OKTOBER A . S .

WERKGROEP ARCHEOLOGIE:
W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486
BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:
A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675
C O R R E S P O N D E N T R . O . B. :
J. Huisman, Goudsbloemstraat 1, Renkum, tel. 08373-13448

C O N T R I B U T I E 1 985 : individueel lid ƒ 15,echtparen
- 17,50

Giro 29 46 125
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OUD
WAGENINGEN

MEDEDELINGEN van de H I ST OR IS CH E
V ER EN IGI NG "OUD-WAGEN I N C E N "

Redactie:
Bennekomseweg 152

Verschi jnt tenminste
eenmaal per kwartaal

6704 AK Wageningen

V

MAANDAG 18 NOVEMBER 1985
AANVANG 20.00 UUR
DE WERELD, GEN. FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

LEZING DOOR C. GAST, GEMEENTEARCHIVARIS, WAGENINGEN OVER:
HET GEMEENTEARCHIEF EN DE GESCHIEDSCHRIJVING VAN WAGENINGEN

BIJ DEZE LEZING ZULLEN DIA'S VERTOOND WORDEN
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HET GEMEENTEARCHIEF VAN WAGENINGEN , WAT DOE JE ERMEE
C.D. Gast
In 1662 brandde het stadhuis van Wageningen, dat toen nog in de Kapelstraat stond,
tot de grond toe af en ging een groot deel van het stadsarchief in vlammen op. Een
klein deel bleef echter gespaard: een aantal ingekomen brieven vanaf 1489, enkele
stadsrekeningen vanaf 1588 en een aantal gezegelde oorkonden van ouder datum. Sinds
dien is het archief weer aangegroeid en het groeit nog steeds, want het stadsbestuur,
nu gemeentebestuur genoemd, ontvangt nog dagel ij ks post en bewaart deze samen met de
afschriften van haar eigen stukken in het archief. Het oudste stuk dateert van 1335,
het jongste wordt bij wijze van spreken gemaakt terwijl u dit leest.
Een groot deel van deze documenten is openbaar, dat wil zeggen voor een ieder koste
loos te raadplegen. Iedere burger kan dus, als hij dat wil, stukken uit het gemeente
archief in het raadhuis gratis ter inzage krijgen, zij het dat dit recht, dat uit
drukkelijk in de Archiefwet is vastgelegd, wordt beperkt tot stukken van 50 jaar en
ouder. De wet biedt echter mogelijkheden om deze termijn te bekorten. Zo omvat het
vrij raadpleegbare deel van het Wageningse gemeentelijke archiefbestand nagenoeg alle
stukken tot 1941. In de leeskamer van het archief, in het raadhuis, is gelegenheid
om onder begeleiding en toezicht van de archivaris - het gaat vaak om unieke kost
bare documenten - tijdens vaste openingsuren, van maandag tot en met vrijdag van
09.00-12.00 uur, de stukken te bestuderen.
Wat is er zoal in het gemeentearchief te vinden? Een grote hoeveelheid brieven,
rekeningen, registers

en dergelijke over alle mogelijke onderwerpen, waar het stads

bestuur zich in het verre en nabije verleden mee bezig hield, zoals bevolkingsregis
tratie, politie, brandweer, onderwijs, handel en verkeer en vele andere zaken. Het
geheel beslaat een periode van meer dan zes eeuwen - van 1335-1941 - en neemt bijna
150 strekkende meter planklengte in beslag. Om enige greep op deze massa papieren te
hebben is ordening van het aanwezige materiaal in de vorm van inventarissen, lijsten
en dergelijke onontbeerlijk. Helaas is niet alles voldoende toegankelijk gemaakt.
Daarvoor ontbreken tijd en mankracht. Gelukkig zijn die archiefbestanden die de
grootste betekenis hebben voor de geschiedenis van Wageningen, wel geïnventariseerd.
Naast de originele documenten van het stads- en gemeentearchief kan men in de lees
kamer ook nog gebruik maken van documentatie over Wageningen in de vorm van krantenleggers (1855-eenheden), een collectie van ca. 2500 foto's, een historische biblio
theek, een verzameling kranteknipsels en een aantal kaarten en plattegronden van
Wageningen. Al dit materiaal vervult een zeer nuttige aanvullende functie. Het wijst
de weg naar stukken in het archief, die anders met veel moeite zouden moeten worden
opgespoord, of het geeft informatie die in de originele documenten niet voorkomt, of
niet duidelijk is.
Velen hebben de weg naar het gemeentearchief al gevonden, anderen hebben misschien
wel
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eens met de gedachte gespeeld om bijvoorbeeld gegevens over hun voorouders op

te sporen, maar weten niet waar en hoe te beginnen. Vaak weet men dan niet, dat de
stukken die daarvoor moeten worden geraadpleegd, in de eigen woonplaats zijn te vin
den en voor het overgrote deel vrij raadpleegbaar zijn. Dit geldt niet alleen voor
familie-onderzoekers, maar ook voor geïnteresseerden in de geschiedenis van
Wageningen, die in het gemeentearchief ook veel van hun gading kunnen vinden.
De omstandigheid dat men niet onmiddellijk 'thuis' is in het opzoeken van gegevens in
het gemeentearchief, zou niemand behoeven af te schrikken. De archivaris is er om
iedere bezoeker wegwijs te maken in de mogelijkheden en beperkingen van het archief.
Ook schoolkinderen hebben met succes een bezoek aan het gemeentearchief gebracht!
Wat er zoals is te vinden en hoe een en ander gebruikt kan worden, zal, mede aan de
hand van lichtbeelden, nader uit de doeken worden gedaan op de komende lezing over
het gemeentearchief, waarvan u de aankondiging op de voorpagina kunt aantreffen.

★

ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP: VEEL RESULTAAT.GEEN GELD
Zoals enige tijd geleden was te lezen in de Veluwepost, hebben de medewerkers van de
Archeologische Werkgroep onlangs belangwekkende ontdekkingen gedaan, die samenhingen
met de reconstructie op de driesprong van de Bergstraat en de Bevrijdingsstraat. De
redactie had gehoopt dat in dit nummer van 'Oud-Wageningen' een uitvoerig verslag
zou verschijnen van de resultaten die dit groepje enthousiaste onderzoekers heeft
bereikt. Helaas, voor het afronden, en voor een juiste oriëntering in de tijd, die
voor de uiteindelijke conclusies onontbeerlijk zijn, is het noodzakelijk dat aan
enige hout- en koolstofresten in de ondergrond C^-analyse wordt verricht om de
exacte ouderdom van de aangetroffen vondsten te bepalen. Voor dergelijke zaken zijn
echter vooralsnog geen fondsen beschikbaar. Wij hopen dat leider Sombroek er toch in
zal slagen het geld hiervoor (omstreeks ƒ 1000,-) ergens te vinden, en dat in het
volgende nummer van 'Oud-Wageningen' een afgerond artikel over de opgraving zal
kunnen worden gepubliceerd.
Redactie

★
Vraagt dus de vorige geslachten, en tekent op wat hunne vaderen verzameld hebben,
want zelf zijn wij eerst van gisteren en weten niets. Job 8:8-9
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Helaas moeten we 'Van de bestuurstafel' beginnen met twee minder prettige berichten.
Onze voorzitter heeft hiervan reeds mededeling gedaan tijdens de bijeenkomst van
2 oktober j .1.
Onze penningmeester, mevr. E.M. van Beenen, ziet zich helaas genoodzaakt haar taak
te moeten neerleggen.

Dat is bijzonder jammer, m a a r .... gelukkig heeft zich al

iemand aangeboden deze taak over te nemen. Dat gebeurde na de noodkreet van de
voorzitter op 2 oktober.
Vervolgens heeft onze vice-voorzitter A.C. Zeven, die sedert 8 maart 1977 deel uit
maakt van het bestuur, te kennen gegeven dat hij, wanneer hij in april 1986 aftre
dend is, zich niet herkiesbaar stelt. Dat is heel jammer. Voor hem zien we graag een
goede opvolgster/opvolger terug. Wie? Zie ook de oproep elders in dit nunrner.
De lezing met dia's over de Grebbedijk en het achterliggende land, gehouden door
ir. H.A. van der Meiden op woensdag 2 oktober in De Wereld, trok zo'n 100 belang
stellenden. Na de pauze volgde een geanimeerde discussie.
De stand van 'Oud-Wageningen' met de trouwe medewerkers A. Rietveld, J. v.d. Peppel
en P. Holleman was weer present op de Infomarkt van de Gemeente Wageningen (5 nieuwe
leden) en op de Molenmarkt van 14 september j.1. (3 nieuwe leden en voor ƒ 146,50
verkocht).
Een klein deel van de kraam was beschikbaar gesteld aan het Comité Herdenkingsraam
1940/'45 voor de verkoop van een prent van de Markt en de Grote Kerk.
Bij de feestelijke afsluiting van de herinrichting van de Bergstraat en omgeving
stond vóór de Nederlandse Middenstands Bank de stand eveneens. Er werden daar geen
nieuwe leden genoteerd. A. Rietveld kon wel veel informatie over de vereniging kwijt
aan belangstellenden.
Mochten er onder de leden geïnteresseerden zijn voor een afdruk van de gewassen
tekening van de R.K. Kerk in de Bergstraat (60 jaar oud), dan kunt u terecht bij de
secretaris. De tekening werd gemaakt door P. Holleman uit Renkum. De prijs is ƒ 10,-.
In de februari-bijeenkomst van 1986 zal dr. H.P. Deijs spreken over: Kaarten van de
Gelderse Vallei.
Secretaris

★
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ANTIEKZAAK S. VAN DER HORST EN ZN. , VERLEDEN TIJD
A.G. Steenbergen
Op 20 oktober 1861 vestigde zich in Wageningen, komend van Lienden, koopman en winke
lier Michaël van der Horst. Hij was geboren op 29 november 1831 in Rhenen en over
leed in Wageningen in 1909. In 1863 richtte hij een antiekzaak op, die aanvankelijk
was gevestigd in de Vijzelstraat. Zijn zoon Salomon en kleinzoon Michaël zetten deze
zaak voort. Van 1880 tot 1916 was de antiekzaak in de Kapelstraat, hoek Nieuwstraat.

Afb. 1. Antiquariaat S. van der Horst en Zn., 1981
(Foto W. Angenent, Bennekom. Collectie A.G. Steenbergen)
Met het plotselinge overlijden van Michaël van der Horst, Bergstraat 22, op donderdag
23 mei 1985, kwam er een einde aan een bijna 125 jaar oude band tussen deze familie
en onze stad. De antiekzaak S. van der Horst en Zn., sedert 1916 te vinden in de
Bergstraat, bestaat niet meer. De twee zoons van de overledene hebben de zaak ont
ruimd, winkel en woonhuis laten opknappen en verhuurd.
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Mijnheer Van der Horst, die lid was van 'Oud-Wageningen, is 87 jaar geworden. Zijn
begrafenis op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diedenweg vond reeds de volgende
dag in de namiddag plaats. Aanwezig waren familie, leden van de Joodse gemeente
Wageningen en vrienden en buren. De plechtigheid werd geleid door rabbijn Han Jacobs
uit Amersfoort.
Michaël van der Horst werd geboren in Wageningen op 17 december 1898. Hij was de
enige zoon van Salomon, koopman in antiquiteiten, en Anna van Thijn uit Krommenie.
In 1927 trouwde hij met de in Wageningen geboren Anna van Crevel (overleden 1/2-1967).
Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: Siwi en Marcel. Meer dan 50 jaren was
Van der Horst secretaris-penningmeester van de kleine Joodse gemeente Wageningen en
omstreken. Over de lotgevallen van deze Joodse familie in de orlogsjaren 1940/'45
kunt u uitvoerig lezen in het boek 'Kleine Kroniek 1940-1945' van F. van der Have,
blz. 48-52. Ik wil der graag iets aan toevoegen. Veerkrachtig als Joodse mensen zijn,
heropende

Van der Horst na zijn terugkeer uit de onderduik op zaterdag (!) 1 decem

ber 1945 zijn antiquariaat, weliswaar niet op zijn oude adres Bergstraat 22. Na de
onderduik van de familie eind 1942 was dit pand ontruimd en verhuurd aan een kruide
nier. De verhuur geschiedde door de ANBO te Arnhem, na overleg van de loco-burgemeester van Wageningen met de Beauftragte* van de Rijkscommissaris in de provincie
Gelderland. Na de evacuatie was het gehavende pand provisorisch hersteld en nog be
woond door de kruidenier. Het gezin Van der Horst vond onderdak bij een bevriende
familie aan de toenmalige Rijksstraatweg. Het antiquariaat werd tijdelijk gevestigd
in een pand tegenover De Wereld naast Café Troost, Bergstraat 32. Tot ca. 1972 heeft
de woninginrichting Van Hattum en Zn. er gezeten. .
De familie Van der Horst was geheel in de Wageningse Samenleving opgenomen. Met de
bewoners van de RK pastorie waren in het verleden goede contacten. Dat de drie
fraaie renaissance bolkronen uit de oude RK kerk in de Herenstraat toch in de in
1925 in gebruik genomen nieuwe Kerk kwamen te hangen, is mede te danken aan de heer
Van der Horst. De architect vond ze niet geschikt voor de nieuwe kerk. Van der Horst
weigerde zelfs in te gaan op het aanbod van het kerkbestuur de kronen te kopen.
Pastor Van Luyk, die als buur bij de begrafenis van Michaël van der Horst aanwezig
was, heeft hem in de St. Jan herdacht. Met Pasen bestelde de pastor bij Van der Horst
wat matzes en leende enkele malen voor gebruik in de St. Jan van hem mooie schalen.
Met de heer Van der Horst had ik de laatste jaren geregeld contact. Hij heeft mij nog
veel waardevolle gegevens verstrekt over de Joodse gemeente vóór 1940. Het archief
was helaas verbrand bij de verwoesting van de Synagoge in mei 1940. Zowel zijn vader
als grootvader waren bestuurslid geweest, zodat hij goed geïnformeerd was. Ik ben hem
daar zeer dankbaar voor.

♦gevolmachtigde

★

HET STEK - AAN DE GREBBEDIJK
I.C. Rauws
In 1965-1966 werd westelijk van de Rijnhaven een industrieterrein aangelegd. Deze
werkzaamheden vielen samen met de verdere uitbouw van de Rijnhaven en het havenkanaal.
Voor dit doel werd tussen de Grebbedijk en het havenkanaal een stuk Uiterwaard opge
spoten met het vrijkomende materiaal van de haven en het kanaal en met het zand dat
van de zandplaten uit de Rijn werd opgebaggerd. Hiermede verdwenen enige percelen
weiland en teenakkers onder het zand tot aan wat nu de eerste afslag naar de jacht
haven is.
De teenakkers werde 'het stek' genoemd. Het stek bestond uit drassige, met greppel
tjes doorsneden percelen waarop dicht bij de grond afgehouwen wilgenstammetjes ston
den, waaraan de tenen (stekken) groeiden. Wanneer de tenen de vereiste lengte hadden
verkregen, kwam een hakploeg de teenakkers kaalhakken. De tenen werden gebundeld en
in mijten op het dijkje langs het kanaal gestapeld. Zo'n houtmijt kreeg dan de vorm
van een hut met een puntdak. De buigzame taaie tenen werden in hoofdzaak gebruikt
voor de fabricage van zinkstukken voor waterwerken.
Op een pentekening van 'het stek', gezien vanaf de Grebbedijk, gemaakt in augustus
1958, (afb. 1) zien wij de teenakkers liggen, waarvan de middelste is gekapt. Op het
daarachter gelegen dijkje aan het kanaal zijn een tweetal houtmijten zichtbaar. In
die tijd liep over dit dijkje een smal weggetje dat alleen bereikbaar was via de
haven en dat dood liep op het zogenaamde 'havenhoofd' bij de 'draaikom' voor schepen,

Afb. 1. Het 'stek', gezien vanaf de Grebbedijk
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die echter altijd op de Rijn zelf draaiden. Thans is de sterk vergrootte draaikom de
jachthaven. Aan de overzijde van de draaikom lag op 'de kop van de haven' het op
8 oktober 1971 opgeheven woonwagenkamp. In het kanaal dat toen nog niet als haven
dienst deed, lagen aan het dijkje een aantal woonschepen (o.a. de 'Rimpelaar') en het
bekende drijvend magazijn van de Rijkswaterstaat. Dit magazijn is in 1984 buiten
gebruik gesteld wegens nieuwbouw aan de Grebbedijk. Op het dijkje was het altijd
prettig wandelen.
Links op de tekening zien wij de aan de overzijde van de Rijn gelegen steenfabriek
'de Wolfswaard', hier nog in het bezit van de twee zo kenmerkende schoorstenen. Na
een eerdere grote brand werd op 4 juli 1979 de overbodig geworden rechter schoorsteen
door de Firma van 't Hof uit Wageningen opgeblazen.
De hoogspanningsmast rechts staat nu op het terrein van de groothandel in aardolieprodukten Gelko B.V., Grebbedijk 19. Het gezichtspunt vanaf de Grebbedijk is gelegen
voor het hekwerk van het garagebedrijf Kirpestein aan de Grebbedijk 17.
Een gedeelte van 'het stek' is nog bewaard gebleven en ligt ten westen aan de tweede
afslag naar de jachthaven langs de Grebbedijk. De alhier gelegen voormalige teenakkers
zijn uitgegroeid tot een wildernis van wilgenstruiken en bomen.

★

BLUSWATER OF VUURWATER
A.C. Zeven
In het Gemeentearchief onder inv. nr 668 van het Oud-Archief vinden wij de volgende
rekening:
29 augustus 1805 - Ten diensten van de Stad Wageningen heeft H.J. van Doeveren
gelevert vier vlessen genever ten gebruijken van Brandmesteren en Supoosten bij 't
exameeren der Brand Spuijten - 13 st par vies ƒ 2-12-.. Fiat Betaling
Voldaan H.J. van Doeveren
Wageningen den 3 Sept 1805
G. Wessels President
De brandmeesters en hun helpers hadden kennelijk vuurwater nodig om de brand in het
lichaam te blussen. En dat voor 13 stuivers per fles.

Het ondervolgende verslag van de hand van ons aktieve en produktieve lid Rauws lag
reeds geruime tijd bij de redactie. Door plaatsgebrek was het niet mogelijk het eer
der in ons blad te publiceren.

VERSLAG BETREFFENDE DE VERZAMELING WAGENINGSE DAKPANNEN
OVER DE JAREN 1982 EN 1983
I.C. Rauws
ALGEMEEN
In juli 1982 werd door ondergetekende een begin gemaakt met het verzamelen van dak
pannen met Wageningse fabrieksstempels, afkomstig uit de voormalige dakpannenfabriek
te Wageningen.
De reden hiervoor was het feit dat deze dakpannen steeds zeldzamer worden en mede
daardoor ook steeds moeilijker te vinden zijn. De laatste dakpannenfabriek (aan de
Nude) sloot immers in 1938,dus thans 45 jaar geleden,zijn poorten!
Bovendien is het van belang om deze dakpannen voor het nageslacht te bewaren als
zijnde een onderdeel van de geschiedenis van de Wageningse dakpannen-industrie.
KORT HISTORISCH OVERZICHI 1851-1938
In 1851 had Wageningen 2 pannen-, estrikken- of plavuizenfabrieken. Eén stond er in
het Nieuwland aan het Nieuwe-kanaal en was tot ongeveer 1875 in bedrijf. Een tweede
was gevestigd in de Nude en waarschijnlijk opgericht tussen de jaren 1845 en 1850 en
was in bedrijf tot 1938. De eigenaren van deze fabriek waren van 1845 ? - ca. 1876
de heren Beek & Van Rijn. Deze Beek was Peel Beek, van beroep koopman, in 1858 admi
nistrateur, geboren te Wageningen op 20 maart 1820, zoon van Dirk Beek, notaris, en
van Willemina Elisabeth van Ommeren. Peel Beek huwde te Wageningen op 27 april 1843
Janna Anthonia Theodora van Rijn, geboren te Wageningen op 27 december 1819, dochter
van Jan van Rijn, ontvanger der Directe Belastingen van Opheusden en Hemmen, en van
Johanna Frederika Boekelman.
Mogelijk was compagnon Van Rijn een zwager van Peel Beek ? Genealogisch onderzoek
zou dit kunnen uitwijzen.
In 1876 is de zoon van Peel Beek, Dirk Beek,zijn vader opgevolgd als directeur-eigenaar en van compagnon Van Rijn is dan geen sprake meer. Mogelijk heeft hij zijn aan
deel in de fabriek aan de familie Beek overgedragen.
Dirk Beek werd te Wageningen geboren op 6 maart 1844 en overleed aldaar op 28 septem
ber 1893. Hij huwde te Wageningen op 23 mei 1872 Sara Susanna Annette Wunder, geboren
te Uithoorn op 12 januari 1847, overleden te Wageningen op 3.juni 1915, als dochter
van Hendrik Jan Willem Wunder en van Maria Vos Uijterlimmege.
Na de dood van Dirk Beek in 1893 staat de pannenfabriek in de gemeenteverslagen ver
meld als 'Pannenfabriek Wed. D. Beek' tot mei 1904.
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In mei 1904 werd de pannenfabriek in exploitatie overgenomen door Rijk de Vries onder
de naam van 'Rijk de Vries-voorheen Beek'. Later gewoon De Vries tot 1926.
De laatste eigenaar was E.J. v.d. Berg van 1927-1929, die de dakpannenfabriek de naam
'Phoenix' gaf. Van 1929-1938 was de eigenaar van de pannenfabriek annex pottenbakkerij
'Phoenix' de N.V. voorheen S. ten Cate en Co te Hengelo. In 1938 ging de pannenfabriek
failliet.
Bron: Het Gemeentearchief te Wageningen
VERSLAG VAN DE VERZAMELING
Tot op heden werden alleen van de pannenfabriek in de Nude de dakpannen gevonden over
de jaren 1904-1938. Merkwaardig genoeg werden er geen pannen gevonden uit de 'Periode
Beek', hoewel deze er toch geweest moeten zijn. Mogelijke stempels zouden kunnen
zijn:
Beek & Van Rijn - Wageningen, Beek - Wageningen en Wed. D. Beek - Wageningen.
Uit de periode 1904-1938 werden een 8-tal exemplaren in de verzameling opgenomen.
Tevens werden hieraan toegevoegd een 4-tal 'antieke' gewone Hollandse pannen, evenwel
zonder stempels. Deze massaprodukten droegen zelden een stempel. Daar zij in de
Wageningse binnenstad zijn gevonden, zijn zij aangemerkt als zijnde 'Wagenings' en
kunnen derhalve best mogelijk in een van beide fabrieken geproduceerd zijn.
Het Wageningse deel van de verzameling bestaat zodoende uit 12 exemplaren.
Verder werden aan de verzameling toegevoegd een 4-tal Franse en Belgische dakpannen,
daar deze 'importen' staan vermeld in de Verslagen van de Wageningse Kamer van Koop
handel en Fabrieken als bijlage in de gemeenteverslagen.
Overigens zijn er op Wagenings grondgebied tientallen dakpannen te vinden met
fabrieksmerken uit vrijwel het gehele land.
Hiervan werd een 3-tal fraaie exemplaren van de dakpannenfabriek Hamer & Co te
Nijmegen opgenomen vanwege het feit dat naast het fabrieksstempel, ook een stempel
met het stadswapen aanwezig was.
Van de voormalige pannenfabriek Brunt & Co te Woerden werden 5 exemplaren en van de
N.V. Woerdensche Dakpannen- en Steenfabrieken 1 exemplaar opgenomen. De reden van
deze opname was dat door het stempel 'B & Co - W' aanvankelijk werd aangenomen dat
dit betekende

Beek & Co - Wageningen. Dit bleek achteraf helaas niet het geval te

zijn (zie onder aanwinsten).
Per 31 december 1983 bestond de gehele verzameling uit totaal 25 exemplaren, verpakt
als zijnde porcelein in kranten in 3 gemerkte dozen.
AANWINSTEN
In augustus 1983 werd door de vice-voorzitter van onze vereniging, de heer A.C. Zeven,
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de verzameling verrijkt met een exemplaar van het model 'verbeterde Hollandse Pan'
(Holle pan) met het stempel 'Phoenix Wageningen' in grote letters over de lengte van
de pan. In het midden van de pan een kogelgat (?). De pan werd door een employé van
het Instituut voor Plantenveredeling aan de Lawickse Allee gevonden bij het uitgraven
van een sloot en aan de heer Zeven voor de vereniging overgedragen.
Verder werd op aanwijzing van de heer Zeven in deze maand op het voormalige kolen-opslagterrein van Westland aan de Kasteelse Gang een 5-tal dakpannen met het stempel
'B & Co - W' en een gelijke pan met het stempel 'W D & S' gevonden en toegevoegd aan
de verzameling. Deze 6 pannen droegen tevens een datum (?) 26/11/1 tot en met
7/8/1111 (1901 t/m 1904 ?).
Mogelijk betekende B & Co - W: Beek en Co te Wageningen!
Deze dakpannen waren eerst over het hoofd gezien, doch bij opgravingen van de funda
menten van de kasteelmuur en toren door de Archeologische Werkgroep Wageningen (AWW),
werden enige stapels dakpannen verplaatst, waardoor de onderste pannen boven kwamen.
Waar een opgraving al niet nuttig voor is!
Betreffende bovengenoemde fabrieksmerken werd navraag gedaan bij de Vereniging van
Dakpannenfabrikanten 'Nedaco' te De Steeg. In zijn brief van 3 oktober 1983 deelde de
heer C. Verburg, technisch adviseur van bovengenoemde vereniging mede dat het
fabrieksmerk 'B & Co - W' afkomstig was van Brunt & Co te Woerden. Brunt & Co werd in
1928 overgenomen door de Woerdensche Dakpannen- en Steenfabrieken die het merk Brunt
tot medio 1935 bleven gebruiken. Dus géén Wageningse pannen!
Verdere navraag leerde nog dat deze dakpannen vermoedelijk afkomstig waren van sloophuizen aan de Julianastraat en omgeving.
In de loop van 1983 werden door ondergetekende enige beschadigde dakpannen vervangen
door gave(re) exemplaren en werden 'reserve' exemplaren aan de verzameling toegevoegd
voor het geval dat door breuk een exemplaar verloren zou gaan.
VINDPLAATSEN
Alle dakpannen werden aangetroffen binnen de gemeente Wageningen.
De vindplaatsen waren:
Op de erven van de voormalige boerderijen 'De Ungel' en 'Tighelhöven' in de Nude.
Verder in de sloten (de ingangen van weilanden, versterkt met afgedankte dakpannen)
langs de Zijdvang en Rijnsteeg, alsmede in een sloot van het Instituut voor Planten
veredeling aan de Lawickse Allee, voorheen de Nude geheten. Ook in de opslag van de
firma's Tiemessen, Venne & Van der Sluis en in de gemeentelijke opslagen op de Stadswerf (Marijkeweg) en de Kasteelse Gang werden enige exemplaren gevonden.
TOESTAND VAN DE DAKPANNEN
De dakpannen zijn alle gebruikte exemplaren, hetgeen dan ook goed te zien is. Ze zijn
gaaf te noemen. De ouderdom van deze pannen wordt geschat op minstens 45 jaar en
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ouder. Enkele hebben lichte oppervlakkige beschadigingen en een pan heeft een kogel
gat (?).
AANBEVELING
Het is zeer zeker aan te bevelen dat Historische Verenigingen de dakpannen, geprodu
ceerd in hun gebied, gaan verzamelen, opdat zoveel mogelijk pannen met stempels, die
nu verloren dreigen te gaan, bewaard kunnen blijven.
OPSLAG EN BEHEER
De verzameling van Wageningse dakpannen van de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen'
is in opslag en beheer bij: I.C. Rauws, Thorbeckestraat 280, 6702 CB

Wageningen,

tel. 08370-15882.

VERANTW30RDING VAN DE VERZAMELING
Aantal exemplaren
DCbCIiriJ VJJlg

vaïl

UC LUIA-PCUUICJI

aantal

reserve

totaal

WAGENINGSE DAKPANNEN
Fabrieksmerk: geen
Model
: gewone Hollandse pan (zonder kop- en
zij sluitingen)
Kleur
: zwart
rood

1
1

1
1

2
2

Fabrieksmerk: De Vries voorheen Beek Wageningen
Model
: kruispan
Kleur
: zwart

1

1

2

Fabrieksmerk: De Vries - Wageningen
Model
: kruispan
Kleur
: zwart

1

_

1

Fabrieksmerk: De Vries - Wageningen
Tuile du Nord
Model
: Tuile du Nord of platte sluitpan
Kleur
: rood

1

Fabrieksmerk: Phoenix Wageningen
Model
: Tuile du Nord
Kleur
: zwart
rood

1
1

Fabrieksmerk: Phoenix Wageningen
Model
: verbeterde Hollandse pan (met kop- en
zij sluitingen)
Kleur
: rood (afgedankt wegens kogelgat (?)

1

Totaal aantal Wageningse dakpannen

8

1

1
-

2
1

1
4

12

NIET WAGENINGSE NEDERLANDSE DAKPANNEN
Fabrieksmerk: Hamer en Co., Nijmegen
Als gedeponeerd handelsmerk het wapen
van de stad Nijmegen. Grootte van het
wapen ca. 8 bij 9 cm
Model
: Tuile du Nord
Kleur
: zwart

1

2

3

Fabrieksmerk: Holland B & Co - W
Datum/nummer: 26/11/1-rechts vermeld
Een grote 'B' van ca. 7 bij 3,5 cm.
In het bovenste oog van de B staat:
'& Co'. In het onderste oog: 'W'
(Brunt en C o ., te Woerden)
Model
: verbeterde Hollandse pan
Kleur
: rood
Datum/nummer: 27/10/11 - rechts vermeld
13/11/11 - rechts vermeld
13/11/111-rechts vermeld

1
1
1
1

-

1
1
1
1

Fabrieksmerk: Made in Holland B & Co - W
Datum/nummer: 27/12/111-links vermeld
Model
: verbeterde Hollandse pan
Kleur
: rood

1

Fabrieksmerk: Made in Holland W D & S
Data/nummer: 7/8/1111-rechts vermeld
Onder Made in Holland een W, met
daaronder D & S (N.V. Woerdensche
Dakpannen- en Steenfabrieken, Pannebakkerijen 1 te Woerden)
Model
: verbeterde Hollandse pan
Kleur
: rood

1

Totaal niet Wageningse Nederlandse dakpannen

7

1

1
2

9

BUITENLANDSE DAKPANNEN
Fabrieksmerk: Sterreberg Courtrai
Made in Belgium
Model
: Tuile du Nord
Kleur
: rood

1

1

Fabrieksmerk:: SSS Sterreberg Coutrai
Model
: Tuile du Nord
Kleur
: rood

1

1

Fabrieksmerk : Tuileries du Nord
Monopole - Made in France
Model
: Tuile du Nord
Kleur
: rood
in één pan staat: ME
in één pan staat: r*

1
1

-

1
1

Totaal buitenlandse dakpannen

4

-

4

19

6

25

TOTAAL VERZAMELING

Wageningen, 31 december 1983
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OP O.L.S. — 1 IN W . O . - 1
G. Geelhuysen
De eerste aflevering* onder bovenstaande titel eindigde ik met de opmerking dat nu
de 'ernst des levens' zou gaan beginnen. Vooraf evenwel een opmerking. Zoals vermeld
kan ik als enige 'documentatie' slechts putten uit herinneringen en u zult kunnen
begrijpen dat deze hiaten kunnen vertonen. Wanneer ik namen noem kunnen deze wellicht
niet geheel juist zijn gespeld en ik kan me vergissen in voornamen. De voorkomende
straatnamen zijn misschien inmiddels veranderd of in mijn jeugd niet de juiste
geweest, maar in hun onjuistheid in mijn herinnering blijven hangen. Clementie alstu
blieft! De opzet van mijn schrijverij heeft de bedoeling zo niet voor allen, maar
wel voor vele oude en oud-Wageningers herinneringen boven te halen. Ik hoop mijn
doel te kunnen bereiken.
In mijn eerste stukje maakte ik gewag van 25 schoolkameraadjes die ik me nog wist te
herinneren. Inmiddels zijn er nog een tiental bij gekomen. U vindt ze aan het einde
van dit verhaal vermeld.
De moord in Serajewo op 28 juni 1914 kan beschouwd worden als het begin van de 1e
wereldoorlog en de wapenstilstand op 11 november 1918 als het einde van deze oorlog,
die dus geheel in mijn jaren op de 0.L.S.-1 van zomer 1913 tot zomer 1919 viel. Als
kind sta je natuurlijk niet stil bij de beperkingen die een dergelijke situatie op
wekte. Achteraf word je je wèl bewust, hetgeen later in mijn vertelsel nog wel ter
sprake zal komen.
De schoolbanken: Ik weet me niet te herinneren dat ze mij te hard waren. Integendeel!
Het leren lezen ging met het bekende plankje 'aap-noot-mies' en de zwarte lettertjes
op bruin karton in een rond blikken doosje. De eerste schrijfoefeningen gebeurden op
een in een houten raam gevatte lei, waarop de griffels een soms door merg en been
gaand krassend geluid maakten. De leien zowel als de leesplankjes waren schooleigendom. Aan het einde van het schooljaar kregen de leien een extra schoonmaak beurt. Er
kletterde dan wel eens een stapel per ongeluk (?) tegen de grond. Voor het schrijf
gerei dienden de leerlingen zèlf te zorgen, te weten: een griffeldoos en een sponzedoos. Ik zie ze nog voor me staan. De sponzedoos legde de basis voor plantkunde door
de boon, die je op het vochtige sponsje kon laten ontkiemen. In de griffeldoos waarin
in het begin slechts griffels zaten, kwamen later een 'stuffie', potloden en kleur
potloden (I).
Rekenen: de tafels van 1 tot 10; later volgden de moeilijke sommen met veel plussen,
minnen, deeltekens, haakjes en accoladen. Veel meer weet ik me er niet van te herin
neren, alleen dat ik het een fijn vak vond. En dan natuurlijk aardrijkskunde, dictee
en opstellen maken. Of het taalonderwijs nu beter is? Ik waag het te betwijfelen. En
rekenen? Vlot hoofdrekenen kan men nu al helemaal niet meer! Gymnastiek stond in mijn
jaren op een heel laag pitje. Eenmaal per week gingen we een uurtje naar een gymnas
tieklokaal in het Emmapark. In de 5e en 6e klas kwam er dan nog Franse les b i j .
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Afb. 1. Kijkje in de Dijkstraat in de richting van de Nudestraat (1908)

Een goede zestig jaar geleden waren schoolkinderen ook geen lieverdjes. Vandalisme
bestond echter niet. De kwajongensstreken bestonden op school uit de haarstrikken van
de meisjes aftrekken of de schortebanden lostrekken. Meisjes droegen toen bijna alle
maal lange schorten. Begon het fruit te rijpen dan 'jatten' we meestal onrijpe appels
en peren. En met elkaar vechten! Vooral tegen de 'gezworen vijanden' van de Christe
lijke school die in het Noorderplantsoen stond. Maar over het algemeen was de jeugd
zeer gehoorzaam en zat in de bank braaf met de armen over elkaar. De straffen waren
mild: in de hoek staan, handen op de rug en het gezicht tegen de muur. De tijdsduur
was afhankelijk van de zwaarte van de straf, maar je werd ook wel eens vergeten.
Strafregels schrijven (m.i. zinloos) of nablijven. Dit gebeurde gewoonlijk na twaalf
uur. Juffrouw Brutel paste op. Je kreeg een briefje mee voor je ouders. In de regel
kreeg je dan thuis extra straf, want er bestond eensgezindheid tussen de ouders en
de onderwijzers. De zwaarste straf werd uitgedeeld door meester Van Hees (zie de
eerste aflevering), waarschijnlijk met De Genestet in gedachten: 'Hard is mijn hand,
maar lieflijk mijn gemoed'.
De schooltijden waren van 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. 's Morgens werden deze
onderbroken door een speelkwartier. De met een hek omgeven speelplaats op de hoek van
de Park- en Dijkstraat was dan overvol. De meisjes vermaakten zich met touwtje
springen onder andere 'de bocht-gaat-uit, de bocht-gaat-in'in diverse variaties;
hinkelen, zakdoekjeleggen en krijgertje-spelen. De jongens hadden natuurlijk naast
het krijgertje-spelen en knikkeren (deden de meisjes ook) forsere spelen, zoals bok-
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springen of 'haasje over' en 'bok sta vast'. Dit laatste spel geschiedde meestal onder
het grote afdak dat tegen één van de muren was aangebracht. Eén jongen stond tegen
de muur en vóór hem stonden vijf of zes jongens gebogen met het hoofd tussen de benen
van zijn voorman, zich met zijn handen vasthoudend aan diens knieën. Van een stel
andere jongens nam de eerste een ferme aanloop en trachtte zo ver mogelijk over de
gebogen ruggen van de jongens naar voren te komen. Daarna volgden een voor een de
anderen, terwijl iedereen trachtte met een zo zwaar mogelijke smak neer te komen.
Uiteindelijk zakte de brug

in elkaar en wisselden de ploegen. U kunt zich voorstel

len wat er zich soms afspeelde: 'vergassing' en knijpen in 'edele delen'. Al deze
spelen en ook nog andere die in mijn jeugd werden beoefend, vindt u beschreven in
'De volksvermaken' van Jan ter Gouw (1814-1894), Haarlem, De Erven F. Bohn, 1871,
709 blz. Enkele jaren geleden is hiervan een facsimile-heruitgave verschenen.
O.L.S.-1 had een in een bepaald opzicht zeer gunstige ligging: tegenover de school
woonde de weduwe Hakstege in een winkeltje met een wel-voorziene snoeptafel. Je had
het er altijd erg moeilijk, want al had je maar één cent, de keuze bezorgde je hoofd
brekens. Zoethout, toverbal, veterdrop, zoute drop, katjesdrop en nog veel meer. En
je stond dan maar te wiebelen tot je die moeilijke beslissing had genomen. Wat een
tijd!

Afb. 2. Het Emmapark in het begin van deze eeuw
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De school had nog meer attracties in de naaste omgeving zoals de uiterwaarden, het
Emmapark en de drijvende boomstammen in de gracht bij de houtzagerij van De Voogt.
Daarover een volgende maal, als u nog niet bent ingedut!
KLAS- EN SCHOOLGENOTEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE
Maalderink, Daan Rookmaker, Jan Pierron, Dick Schouten, Henny Ezendam, Jan Vinkenborg,
Greetje Waijboer, Greta Kutsch Loijenga, Willy Ham, (?) Engelsman, Piet de Vries,
Kees Westland, (?) Matser, Wim Luijenburg, Suze Wouters, Jan Poulie, Jan Sluis,
Kees Massier, (?) Bertoen, Arie Vermeer, Ferdi van Baaren, Stefanie Roes, Wim van
Heuven, Gerard Koudijs, Jacques van Haarst, Jetje Costerus, Nol Beijer, (?) Hessing,
(?) Wolda, Simon Maasland, Henk van Asperen, Wim Schroevers, Karei Koop, (?) Dieperink.

★
HERDENKINGSRAAM BEVRIJDING 1940 - 1945
Voor het herdenkingsraam werd in maart van dit jaar een actiecomité gevormd met als
initiatiefneemster ons lid mevr. De Leeuw-Seine. De bedoeling was - en is nog steeds een geldinzamelingsactie te houden voor een gebrandschilderd glas-in-lood raam, waar
in aangebracht afbeeldingen die ons zullen herinneren aan de oorlogsperiode 1940-1945:
een nationaal herdekkingsraam. Een vlugge berekening
leerde het comité dat deze actie zo'n vijftigduizend
gulden bij elkaar zou moeten brengen. Tot op heden is dit
bedrag niet gehaald en nu we in de laatste maanden van
het jaar zijn aangekomen, is er bijna twintigduizend
gulden binnen. Toch geen onverdienstelijk bedrag, vindt
het comité. Ook met dit bedrag kan er op kleinere schaal
zeker een raam komen. Wel heeft het comité besloten de
zaak af te ronden, en dat betekent, dat er geen verdere
acties meer zullen worden ondernomen. Dit neemt echter
niet weg dat giften nog steeds welkom zijn. Met nog enkele
toezeggingen in het vooruitzicht hoopt men nog iets verder
dan twintigduizend gulden te mogen komen. Zo kunt u op de komende bijeenkomst van
Oud-Wageningen op 18 november a.s. alsnog tegen de prijs van tien gulden een tekening
kopen met een afbeelding van de markt met de kerk.
En wat zal het tenslotte mooi zijn, wanneer we straks met enige trots mogen opkijken
naar een raam, geplaatst in een gebouw dat tot twee maal toe door geweld van oorlog
werd verwoest, een raam dat ons telkens opnieuw zal herinneren en tevens doen her
denken wat ons veertig jaar geleden allemaal is overkomen: een Nationaal Herdenkings
raam als monumentl
Namens het comité, P. Holleman
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BAKKERSMERKEN TE WAGENINGEN CA. 1828
A.C. Zeven
In het Nieuwe Archief inv. 2571: Stukken betreffende de broodzetting, 1826-1828, in
het Gemeentearchief van Wageningen bevindt zich onder meer een lijst van namen van
Wageningse bakkers en hun merken:
Namen der bakkers en broodverkoopers

Merken

Gerrit van Loghem HZ

GVL

Geurt Heynekamp

GH

Albert Schuil

AS

Aalbert Vermeer

AV

Albartus van Y se n d o o m

AVIJ

Jacob van Voorst

IW

Yzak van Loghem

IJVL

Geurt Vermeer

GV

Jan van Heelsum

IVH

Teunis Eimers

TE

Albertus Roest

AR

Jan Janse Az

II

Derkje Nieuwenhuizen broodverkoopster voor en met 't Merk van A. Roest
Hieruit blijkt dat toendertijd in Wageningen 12 bakkers waren. Hun broden werden
gemerkt met hun initialen, waarbij de I voor de J geldt. De Z in HZ en Az betekent
zoon. Derkje van Nieuwenhuizen verkocht brood dat door Albertus Roest was gebakken.
Het merken van het brood zal gedaan zijn om de bakker ter verantwoording te kunnen
roepen, als dit nodig mocht blijken. Deze merken waren 'bepaald door Heeren
Burgemeester en Wethouders der Stadt Wageningen voor de bakker en broodverkoopers'.
Het stuk in het Gemeentearchief

is ongedateerd. Het zal van begin 1828 dateren,

omdat het volgende stuk 22-06-1828 gedateerd is.
Al eerder werd bepaald dat de bakkers hun broden moesten merken. Zo lezen wij in
artikel III van de 'Ordre en Reglement waar na zig de Bakkers en Roggemeel-Verkopers binnen de Stad Wageningen zullen moeten reguleren1, gedrukt in Wageningen in
1776:
'De Bakkeren zullen haar opgeteekende (geregistreerde, ACZ) Merken moeten drukken
op alle haare (hun, ACZ) Tarwen, Huysbakken en Roggen Brooden, zulks dat men het
bequaamelyk kan kennen, op verbeurte van het opgeteekent Brood en de boete van 1.
goud-gulden op ieder Brood, het welk van de voorgeschreeve soorten t' eiken reise
ongeteekent bevonden zal worden, het Brood ten profyte van de Diaconie-Armen, en de
boete voor den Aanbrenger'.
Het merken van het brood moest geknoei voorkomen, en als de bakker in de fout ging
dan kon men hem terugvinden via zijn merk en als hij ongemerkt brood bezat dan kreeg
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hij per ongemerkt brood een boete en ging het brood - uiteraard zonder betaling naar de armen die door de diaconie van de Ned. Hervormde kerk werden onderhouden.
Stempels konden van metaal zijn, maar voor het taaie tarwedeeg nam men een plankje
waardoor heen spijkers werden geslagen, zodanig dat zij - wanneer in het deeg gesto
ken - de initialen van de bakker achterbleven. Ook nam men wel een houten deurknop,
schaafde die enigszins vlak waarna men het oppervlak zodanig bewerkte, dat de ini
tialen overbleven. Deze gegevens vernam ik van de directeur van het Bakkerijmuseum
te Hattem. In verscheidene musea zouden nog broodstempels te vinden zijn.
Misschien dat iemand nog een dergelijk stempel thuis bezit

zonder te weten wat het

is. Wij zouden het graag horen.

★

OPROEP.......... OPROEP.......... OPROEP..........
Het bestuur zoekt een opvolgster/opvolger voor de in april 1986 aftredende
vice-voorzitter. Bent u degene die wij zoeken? Of weet u iemand die zich kandidaat
wil stellen?
Inlichtingen/aanmeldingen bij de secretaris, telefoon 08370-16675 na 6 uur 's avonds,
en bij de voorzitter, tel. 08370-13468.

het bestuur

Na de inleiding over de Grebbedijk door de heer Van der Meiden op 2 oktober j.1. ont
spon zich onder meer een interessante discussie over de Dijkgraaf. Het blijkt niet
geheel duidelijk te zijn hoe en waar dit water vroeger heeft gelopen. Wie doet dit
eens uit de doeken in een artikeltje in Oud-lVageningen? Met een kaartje erbij?
Redactie
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A D R E S S E N OM TE WETEN
B E STUUR:
F. van der Have, voorzitter, Otto van Gelreweg 16, tel. 13468
A.C. Zeven, vice-voorzitter, Dassenboslaan 6, tel. 10156
A.G. Steenbergen, secretaris, Abersonlaan 13", tel. 16675
Mw. E.M. van Beenen, penningmeesteresse, Asterstraat 351, tel. 15341
W.J.P. Steenbergen, leden-secretariaat, Tarthorst 22, tel. 14959
A.L.N. Rietveld, lid en foto- en prentenarchief, Tarthorst 54, tel. 15477
REDACTIE

'OUD-WAGENINGEN':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477
B I B L I O T H E E K EN D O C U M E N T A T I E :
A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675
WERKGROEP MOLENS:
H. Dobbe, H amjesweg 56, tel. 18120

INLEVEREN KO PIJ VOOR HET
VOLGENDE NUMMER VOOR
10 JANUARI 1986

WERKGROEP ARCHEOLOGIE:
W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486
BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:
A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675
C O R R E S P O N D E N T R.O. B. :
J. Huisman, Goudsbloemstraat 1, Renkum, tel. 08373-13448

Publikaties van de vereniging zijn verkrijgbaar bij A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54,
tel. 08370-15477.

CONTRIBUTIE

Giro 29 46 125
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1 985 : individueel lid ƒ 15,echtparen
- 17,50

t.n.v. penningmeester Oud-Wageningen te Wageningen

