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M E D E D E L I N G E N  van de 

V E R E N I G I N G  "OUD-WAGENINGEN"
S e c r e t a r i a a t :  G e e r t j e s w e g . 21 - W a g e n i n g e n

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal
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Ter g e l e g en he id  van het M o n u m e n t e n j a a r  

nodigen wij u uit voor een diaserie, getiteld

MONUMENTEN in GELDERLAND
door de heer F .N .M .H A T T I N K  uit B uurmalsen 

op DONDERDAG 17 A PR IL  1975 

in Restaurant d'Avondwake, Van Uvenweg 217 

aanvang 20.00 uur

Deze pr achtige di aserie toont u wat beschermd 

kan worden en hoe dit gebeurt. Hierbij zal ook 

één van onze W a g e n i n g s e  m o n u m e n t e n  ter sprake 

komen. Vele facetten van het 'bouwvak' wo r d e n  

afzo nd erl ij k belicht.

Bovendien zal het boeie nd e verhaal dat de heer 

Hattink hierbij vertelt deze avond tot een zeer 

bijzonder e v e ne me nt maken.

Op deze avond zijn oo k n ie t- l e d e n  h a r t eli jk  

wel kom.

Het bestuur
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FEITEN en DATA
Op donderdag 30 januari werd in Restaurant d'Avondwake de eerste A lge
mene Ledenvergadering van "Oud-W ageningen" gehouden. Op de agenda 
stond een bestuursverkiezing m et daam a een lezing. Ongeveer 45 leden g a 
ven blijk van hun belangstelling. Van het voorlopige bestuur waren de se 
cretaris en de penningmeester wegens ziekte verhinderd.
Het voorlopige bestuur werd zonder enige m oeite gekozen en uitgebreid met 
een 2e secretaris in de persoon van mevrouw L .B .A .J .  Elders-Vonk, die 
hartelijk welkom werd geheten.
Eveneens bijzonder welkom zijn de leden van de kascom m issie, de heren 
L.Hartgerink, C .Postm a en als reservelid de heer P .H ollem an. Voor een 
samen te stellen redactie stelden zich o .a . beschikbaar de heren C .Postm a 
en E.van Rees V ellinga.
Na het huishoudelijke gedeelte volgde een lezing over 'V olks- en bijgeloof 
in Wageningen en omgeving in vroeger jaren ". Wegens ziekte van de heer 
Steenbergen werd de lezing gehouden door ons lid  W. M. Straatm an, gevolgd 
door Jan J .d e  Goede met de vertelling "Vaar, vaar . . . naar de overkant", 
spelend in de omgeving van het Lexkesveer.

Over het "protest tegen de plaats van het nieuwe politiebureau" hebt u o .a . 
kunnen lezen in de Veluwepost van 14 februari. Aan BenW  en aan de Raad 
m aakte het bestuur van "Oud-Wageningen" haar bezwaren in een tw eetal 
brieven bekend. Ook tijdens de raadsvergadering van 17 februari waren het 
bestuur en enige leden aanwezig. Van de gelegenheid vanaf de publieke 
tribune het woord te voeren werd door de voorzitter gebruik gem aakt. Hij 
verzocht de raadsleden een persoonlijke beslissing te nemen en geen p o li
tieke. Doch ondanks de persoonlijke voorkeur van enige raadsleden om tegen 
te stemmen werd het voorstel van B en W tóch m et 11 tegen 10 stemmen 
aangenomen.
Omdat het pand Bowlespark la  (het tegenwoordige politiebureau) op de 
Monumentenlijst voorkomt, hebben wij onm iddellijk contact opgenomen 
met Monumentenzorg. De kwestie is daar thans in beraad. Bovendien heb
ben we Heemschut in kennis gesteld van het plan van B en W. Het bestuur 
is er nam elijk van overtuigd dat het afbreken van het huidige politiebureau 
een daad zal zijn waarvan men later spijt krijgt. Bovendien past een modem 
gebouw van drie verdiepingen in het geheel niet in deze om geving.

Er is antwoord binnengekomen van B en W op ons schrijven betreffende de 
bestemming en restauratie van het pand Heerenstraat 1. Daaruit blijkt dat 
ook het College het pand gerestaureerd wenst te zien.
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Tot slot een toelichting waarom u slechts een nummer van 4bladzijden ont
vangt. Aangezien het vorige nummer 12 bladzijden telde, la a t  de financiële 
draagkracht van de vereniging niet toe een omvangrijker nummer te laten 
verschijnen.

kü je hum?
BONGERS
Inde tijd  van de eerste vrachtauto's waren er veldwach
ters, die er een genoegen in hadden de enkele auto die 

hun dorp passeerde aan te houden en naarde papieren te vragen. In een b e 
paald dorp werd Bongers steevast aangehouden. Had de veldwachter succes, 
danm oest h ijzijn  naam opgeven, waarbij de ambtenaar de eerste m aal vroeg 

/ —hoe de naam werdgespeld. "Bongers, m et de beginletters van: Boer Ongeluk 
Nul Gek Ezel Rotzak Sufferd", hoorde de ontstelde veldwachter zich toevoegen 1

s o e f ip k a k je g
U ziet hier enkele foto's afgebeeld van plekjes in Wageningen, waarvan u 
mag gaan vertellen waar ze zijn gem aakt. Wanneer u niet helem aal zeker 
bent waar een foto gem aakt is, gaat u dan eens op dat plekje kijken, dan 
leert u Wageningen nóg beter kennen 1
Oplossingen graag o p een  b r i e f k a a r t  of gewoon een kaartje in de bus 
van het secretariaat, Geertjesweg 21. Onder de goede oplossers worden als 
prijzen enige prenten en foto's van Wageningen verloot.
De termijn van inzending sluit 31 augustus 1975.
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Nee, deze keer niet omdat 1975 ook het "Jaar van de Vrouw" is, m aar g e 
woon omdat we het zo'n leuke prent vinden. De kraam van "Vrouwenkies
recht" moet omstreeks 1910 ergens in Wageningen hebben gestaan, m aar 
we weten niet ter gelegenheid van welk fe it . Wie van onze leden kan ons 
daarover inlichten? Gaarne een telefoontje aan Jan J .d e  Goede, 13617.

CONTRIBUTIE
Reeds vele leden gaven gehoor aan de oproep in het vorige nummer 
en betaalden hun contributie voor 1975.
Wanneer u daar nog niet bij was, doet u het dan per omgaande De 
financiële positie van onze vereniging laa t niet toe dat deze gelden 
gedurende het gehele jaar binnenkomen.
Dus: gelijk  afrekenen alstublieft op postrekening nummer 294 61 25 
t.n .v . W .M. Straatman te Wageningen, m et de vermelding "Contri
butie 1975", Hier nog eens de bedragen:

individueel lid ƒ 5 ,—
echtpaar ƒ 7,50
bejaarde desgewenst ƒ 2,50 

Deze contributie is een m inimum . Wanneer u het gebaar van ver
scheidene leden wilt volgen en daarboven een extra bedrag w ilt over- 
maken, verm eldt u dan bij de overschrijving: contributie ƒ xxx en 
donatie ƒ xxx, De vereniging zal u dankbaar z ijn !
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3e jaargang - nr. 2 
juni 1975

M E D E D E L I N G E N  van de 

VER EN I G I N G  "OUD-WAGENINGEN"
S e c r e t a r i a a t :  G e e r t j e s w e g  21 - W a g e n i n g e n

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

Van de bestuurstafel
Donderdag 17 april hebben vele leden en belangstellenden genoten van de 
lezing met dia's "Monumenten in Gelderland". De heer F .M . N.Hattink uit 
Buurmalsen, die deze avond in restaurant d'Avondwake voor ons verzorgde, 
is niet alleen een goed spreker, m aar ook een voortreffelijk fotograaf. Op 
verzoek van het bestuur van "Oud-W ageningen" besteedde hij ook enige 
aandacht aan het herenhuis Heerenstraat 1, dat gerestaureerd gaat worden. 
Tot onze verbazing volgden er m eer dia's van onze stad m et een deskundige 
toelichting.
Het was een zeer geslaagde avond, door uw bestuur georganiseerd in het 
kader van het Monumentenjaar. Er waren dan ook speciale uitnodigingen 
gezonden naar B en W, Com m issie Openbare Werken, Dienst Gem eentewer
ken, Raad der Gemeente Wageningen, Culturele Raad en de redacties van 
de diverse couranten. Van de Dienst Gemeentewerken, de Gem eenteraad 
en de Culturele Raad waren enkele personen aanwezig, de rest zond bericht 
van verhindering of bleef zonder m eer weg.
Van het bestuur van de Stichting Beheer Verenigingsgebouw te Bennekom 
ontving uw bestuur een uitnodiging voor de officiële  heropening op zaterdag 
26 april van het "K ijk en Luister Museum". Dit museum is ondergebracht 
in het Verenigingsgebouw, Kerkstraat 1, en herbergt de collectie  m echa
nische muziekinstrumenten van de M r.M ax Moltzerstichting én de histori
sche verzameling van de Vereniging "O ud-Bennekom ". De opening g e 
schiedde door de burgemeester van Ede in het gebouw "De Brink". De se 
cretaris van "Oud-Wageningen" enhet bestuurslid A .R ietveld  waren hierbij 
aanwezig. Een keur van soms voortreffelijke toespraken rolde over ons heen, 
waarbij - naar onze bescheiden mening - de historische verzameling van 
"Oud-Bennekom" wel erg ver op de achtergrond stond. Niettemin wensen 
wij "Oud-Bennekom" van harte geluk m et de heropening. Het is beslist de 
moeite waard een kijkje te gaan nemen.
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Op donderdag 15 m ei verzorgde de secretaris eendiam iddag voor een groepje 
bejaarden van Pomona. Het was bijzonder gezellig.
U hebt op 5 m ei of op één der volgende dagen beslist een kijkje genomen 
in Hotel "De W ereld", waar in de capitulatiezaal een expositie over 1940- 
1945 was ingericht m et de tafe l en de stoelen en papieren van de cap itu la
tie op 5 m ei 1945. Wat een prachtverzameling m ateriaal over deze periode 
bezit ons lid Huib de Leeuw !
Ongetwijfeld hebt u ook gebladerd in het boekje "Wageningen 1940-1945". 
Terecht verscheen hierover com m entaar inde Veluwepost. Het had veel en 
veel beter én nauwkeuriger gekund. We hebben contact opgenomen m et de 
schrijver van deze com mentaar met als resultaat (we hopen m et succes _ 
dat in de nabije toekomst gewerkt gaat worden aan een serieus onderzoek 
naar de gebeurtenissen in Wereldoorlog II in Wageningen, m ogelijk  gevolgd 
door publikaties.
In het weekeinde van 20/21 september hoopt de katholieke gemeenschap 
van Wageningen het 50-jarig  bestaan van de kerk in de Bergstraat te gaan 
vieren. Er wordt naar aanleiding hiervan achter in de kerk een tentoonstel
ling van oude foto's e .d . ingericht. Belangstellende leden van "Oud-W agen- 
ingen" zijn zeer zeker welkom. De toegang is gratis I 
Rest ons u van harte een goede en zonnige vakantie toe te wensen.

Het bestuur

Voor wie het aangaat. . .
De eerste helft van dit jaar 1975 is alweer om i Wat gaat dat hard, vindt 
u ook niet?
M aar hoe snel die tijd  ook gaat, u hebt zes maanden de tijd  gehad om 
uw contributie over te m aken. Het is voor u weliswaar slechts een klein 
bedrag, m aar wanneer de penningmeester nog tientallen m alen dit b e 
drag m oet ontvangen, dan begrijpt u wel dat dit niet gaat.

Dus: nu m eteen doen:

contributie ƒ 5 ,—
echtpaar ƒ 7,50
65+ desgewenst ƒ 2,50

op postrekening 294 61 25 t.n .v . W .M . Straatman te Wageningen.

Het bestuur zal u dankbaar zijn



t jv o n a e ïu M a t
SLAGERU ELINGS

Op 21 augustus 1875 dienen Cornelis Elings, winkelier, en Evert Elings, 
slagersknecht, een verzoek in bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Wageningen. Zij vragen hierin de Welmogende Heeren of zij toestemming 
willen verlenen tot het oprichten van "eene spekslagerij". Het verzoek 

r~~ wordt ingewilligd en in de Wageningsche Courant van 23 september 1875 
lezen wij dat de Gebroeders Elings een spekslagerij hebben opgericht tegen
over Hotel Steuk (Hotel De Wereld) en dat zij zich 'in ieders gunst beleefd 
aanbevelen'.
Cornelis Elings, de oudste van de twee broers, werd geboren te Hemmen op 
20 februari 1848. Hij huwt (waarschijnlijk) te Wageningen op 5 augustus 
1881 met W illempje van Grootheest, die geboren werd te Ede op 27 juni 
1854. Evert Elings werd eveneens geboren te Hemmen en wel op 23 m aart 
1853. Everdina Ponsen, geboren te Wageningen op 14 augustus 1851, zou 
hem op 1 oktober 1880 in haar geboorteplaats het 'jawoord' geven.
Tussen 1875 en 1880 verhuist de slagerij naar de Kapelstraat A512. Het 
compagnonschap tussen de twee broers wordt echter opgeheven en Cornelis 
wordt brievenbesteller, terwijl Evert samen m etzijn  vrouw het slagersbedrijf 
voortzet. Everdina Elings stond in die tijd  al bekend als m aakster van u it
stekende rookworst. Kwam de rookwordt van de vrouw, de man daarentegen 
leverde de kracht: Evert Elings m oet volgens overlevering enorm sterk zijn 
geweest. In die dagen werden de geslachte dieren gewogen aan een balans. 
Aan de ene kant hing b .v . een koe en aan de andere kant werden er g e 
wichten gehangen, die aan de bovenkant voorzien waren van een ring. De 
slagersknechten wedijverden er om wie m et het m eeste gewicht aan zijn 
pink, zijn naam kaarsrecht op de muur kon schrijven. De meesten kwamen 
niet verder dan 10 kg. Evert Elings echter schreef zijn naam kaarsrecht op 
de muur met aan zijn pink een gewicht van 25 kg 1
De zoon van Evert Elings en Everdina Ponden, Evert Elings jr, volgde zijn 
vader op. Hij huwde de latere mevrouw S.E lings-de Vries. Hun zoon, Henk 
Elings, drijft nog steeds de slagerij aan de Kapelstraat,
Vóór de Tweede Wereldoorlog was één van de buren van slager Elings de 
Joodse slager Van Thijn. De verhouding tussen deze twee slagers was altijd  
goed te noemen, een enkel concurrentiegeschil daargelaten . De heer H. 
Elings weet zich nog te herinneren dat er altijd  kosjer geslacht werd. Dit 
werd gedaan door een rabbijn of voorganger verm oedelijk uit Arnhem. De
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slagerij van Van Thijn werd al vóór de oorlog opgeheven: het pand werd 
verkocht aan kruidenier N agel,
In de m eidagen van 1940 evacueerde de fam ilie Elings naar Langerak. Na 
14 dagen volgde de terugkeer naar een gehavend huis. "Het puin lag m ans
hoog op de binnenplaats", volgens de heer Elings. In 1943 werden de ge-^^y 
havende panden door de gemeente Wageningen onteigend en afgebroken.
De fam ilie Elings betrok toen samen m et kruidenier Van V eelen het pand 
van de heer Plantinga, die een distilleerderij had op de plaats waar nu de 
firma Ponsen en Looijen is gevestigd,
In 1944 was de bouw van de panden aan de Kapelstraat al aardig gevorderd, 
toen de tweede evacuatie zich aankondigde. Renswoude was ditm aal het 
toevluchtsoord. Bij de terugkeer in 1945 betrok men het nog niet helem aal 
afgebouwde pand aan de Kapelstraat, omdat de vroegere distilleerderij van 
Plantinga totaal verwoest was. De slagerij werdzolang elders inW ageningen 
ondergebracht, m aar in 1946 weer geopend op het vanouds bekende adres: 
Kapelstraat 12.

1



Tenslotte nog een anecdote, die de heer Elings m ij vertelde: Als de slagers 
vroeger een tijd  hadden datze weinig verkochten, werden de slagersknechten 
toch op pad gestuurd met hun bestelm anden. Er zaten echter gewichten in, 
inplaats van vlees. Vervolgens liepen de slagersknechten langs alle slagers 
als het even kon, om te laten zien dat ze flinke zware manden droegen. Ze 
wilden zo de indruk wekken dat ze het erg druk hadden. . .  over m isleiding 
gesproken 1

W .H. Straatman
Thorbeckestraat 258

Deze foto's zijn genomen bij de Onafhankelijkheidsfeesten in 1913. De éne 
voor Slagerij Elings en de andere vooraan inde Kapelstraat. Op beide foto's 
is de zwaargebouwde figuur slager Evert Elings. En laten de oude W agenin- 
gers m aar eens zien wie ze verder nog herkennen I
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Ontwerp 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vereniging „Oud-Wageningen”

ARTIKEL 1

De jaarlijkse bijdrage, te betalen door de gewone leden, de leden van ver
dienste en de jeugdleden, wordt vastgesteld door een algemene vergadering.

ARTIKEL 2 

1.
Jaarlijks wordt vóór 1 juni een algemene vergadering gehouden, jaarverga
dering geheten, waarin in elk geval de volgende punten aan de orde komen:
a . verkiezing van bestuursleden;
b. verslag van de secretaris over het laatstverlopen verenigingsjaar;
c . verslag van de penningmeester over het laatstverlopen verenigingsjaar;
d. begroting voor het lopende jaar:
e. verslag van de kascom m issie:
f. vaststelling der rekening over het laatstverlopen verenigingsjaar;
g . benoeming van een kascommissie voor de volgende jaarrekening.

2 .
Het jaarverslag van de penningmeester wordt tevoren door de kascommissie 
aan de administratie van de penningmeester getoetst. Vaststelling ener 
jaarrekening strekt de penningmeester tot décharge voor zijn beheer over 
het betrokken jaar ,

ARTIKEL 3

1.
Gewone leden, ereleden en leden van verdienste, die de leeftijd  van 70 
jaren nog niet hebben bereikt, zijn (her)benoem baar tot bestuurslid.

2.
De bestuursleden hebben drie jaren zitting en zijn, behoudens het in het 
eerste lid  van dit artikel bepaalde, terstond herkiesbaar. Zij treden af in de 
jaarvergadering, die wordt gehouden in het jaar van aftreding, volgens een 
door het bestuur vastte stellen rooster van aftreding. Een tussentijds benoemd 
bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij g e 
komen is, zou zijn afgetreden. In afwijking van de in de eerste zin van dit 
lid bepaalde is voorde eerste m aal na de totstandkoming van dit reglement,
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de zittingsduur van twee bij het lot aan te wijzen bestuursleden één jaar en 
de zittingsduur van twee andere bij het lot aan te wijzen bestuursleden twee 
jaren.

3.
De door het bestuur gestelde candidaten voor een bestuursfunctie worden in 
de agenda voor de jaarvergadering genoemd.
Tot éénweek voorde algemene vergadering, waarin de verkiezing zal p laats
vinden, kunnen tegencandidaten worden gesteld door schriftelijke indiening, 
welk voorstel door ten minste 10 leden ondertekend en vergezeld dient te 
zijn van een verklaring van de candidaat dat hij bereid is een eventuele 
benoeming te aanvaarden.

4.
Men houdt op bestuurslid te zijn door bedanken of door beëindiging van het 
lidmaatschap der vereniging.

ARTIKEL 4 

1.
De voorzitter leidt de vergaderingen.

2 .
De secretaris roept, m et vermelding der agenda, op een term ijn van ten 
minste een week de algem ene vergaderingen bijeen, voert de briefwisseling 
en brengt in de jaarvergadering het in artikel 2 genoemde verslag uit.

3.
De penningmeester beheert de geldm iddelen der vereniging en brengt in de 
jaarvergadering het in artikel 2 genoemde verslag uit.

4.
— De tweede secretaris voert de ledenadministratie en houdt notulen van de 

vergaderingen, die aan dezelfde of de volgende vergadering ter goedkeuring 
worden voorgelegd.

ARTIKEL 5 

1.
Behoudens het in de artikelen 12 en 13 der Statuten bepaalde, worden alle 
besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige 
stemmen. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. Bij staking van 
stemmen over personen beslist het lo t. Bij staking van stemmen over zaken 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
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Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. 

3.
Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid b e
haalt, wordt herstemming gehouden tussen de twee personen, die de m eeste 
stemmen verwierven, of - zo dit ,iiet m ogelijk  is - tussen twee bij loting 
aan te wijzen personen onder hen, die de m eeste stemmen verwierven.

ARTIKEL 6

Dit reglement kan door een algemene vergadering worden gewijzigd, mits 
de agenda der vergadering reglementswijziging verm eldt.

2.

Aan de leden,

Bovenstaand ontwerp voor een Huishoudelijk Reglem ent werd op ons verzoek 
samengesteld door ons lid m r.A .C .v an  den Brand. Het wordt u hierbij ter 
lezing voorgelegd. In het najaar zal in een algem ene vergadering dit regle
ment moeten worden goedgekeurd.
De secretaris zal uw eventuele aanmerkingen of aanvullingen gaarne schrif
telijk  ontvangen vóór 1 september 1975.

Het bestuur

Nu de
Hoogstraat P rom en ades.
bijna klaar is,
willen we u
nog even laten zien
hoe deze straat
er uitzag
aan het eind van de 
vorige eeuw.
Om u te oriënteren; 
links het
Oranje Hotel, thans 
Matsers Warenhuis.
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3e jaargang - nr. 3 
september 1975

3 M E D E D E L I N G E N  van de

V E R E N I G I N G  " O U D - W A G E N I N G E N 1'
R ed .: Jagerskam p 72 - Wageningen

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

Even 
voorstellen:

Met dit nummer van "W agenwegen" is de eerste redactie van dit b lad  g e -  
installeerd. Reeds enige tijd  zocht het bestuur naar candidaten hiervoor, 
omdat naar haar oordeel de inhoud teveel door bestuursleden werd verzorgd. 
Thans zijn wij zo gelukkig u de leden van de redactie te kunnen voorstellen. 
Het redactie-adres berust b ij de heer C.POSTM A, Jagerskam p 72. De heer 
Postma is werkzaam geweest als statisticus op het voorm alige PAW en was 
12 jaar lid van de Wageningse gem eenteraad.
Voorts heeft zitting in de redactie de heer E.VAN REES VELLINGA, Ben- 
nekomseweg 152, H ij is werkzaam op een van de Wageningse instituten en 
heeft ervaring in het persklaar maken van kopij.
Als derde een 'oude bekende' (al is hij het jongste redactielid), nam elijk 
WILLEM STRAATMAN, Thorbeckestraat 258. Hij is werkzaam op de biblio
theek van het IMAG en is een echte 'vorser' in de geschiedenis van onze 
woonplaats. Van zijn hand verschenen reeds verscheidene artikelen in dit

Ieder in onze vereniging die in staat is een artikel voor ons blad te leveren 
verzoeken wij contact op te nemen m et één van deze redactieleden. Op deze 
wijze hopen wij van "W agenwegen" ook inde toekomst een prettig leesbaar 
blad te maken m et goede artikelen.
Tot slot: redactie, heel veel succes m et uw werkzaamheden 1

Stukken voor de redactie te zenden aan: Jagerskam p 72 -  Wageningen

blad.

Jan J .  de Goede, voorzitter

13



Met groot leedwezen namen wij kennis van het heengaan op 26 augustus 
j l .  van ons lid

MEVROUW ALEID W. VAN DE BUNT

Bij de oprichting van onze vereniging, drie jaar  geleden, en ook daar
na heeft zij ons steeds m et haar grote kennis terzijde gestaan.
Nog in het voorjaar hield zij voor ons een lezing over de 18e eeuwse 
burgemeester van Wageningen, Lubbert Adolph baron Torck, die zij 
'kende' als geen ander.
Wij zullen haar en haar raadgevingen in onze vereniging heel erg m is
sen. Wij verwachten dat zij door haar geschriften nog lang in onze her
innering zal blijven.

H et bestuur

Van de bestuurstafel
Er is deze keer weinig, m aar zeer belangrijk nieuws te m elden. In de voor
bije maanden hebben de plaatselijke kranten weer vol gestaan m et informatie 
over het nieuw te bouwen politiebureau aan het Bowlespark, op de plaats 
van het huidige. Ook het bestuur van de Vereniging "Oud-W ageningen" en 
m et name de voorzitter, heeft deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om 
te protesteren tegen de voorgenomen bouw op deze historische grond èn in 
deze omgeving m et de laat 19e eeuwse bebouwing. In de eerste plaats ver
scheen er een artikel in de Veluwepost van vrijdag 29 augustus onder de titel 
"Monumentenjaar, vergeet het m aar!" Vóór de aanvang van de raadsverga
dering heeft de voorzitter als bezoeker van de publieke tribune namens onze 
vereniging een protest uitgesproken. Uiteraard heeft het bestuur haar acties 
rondde bouw van het gewraakte pand b u i t e n  de  p o l i t i e k e  s f e e r  
gehouden.
Intensief contact is er geweest, zowel mondeling als schriftelijk, tussen uw 
bestuur en Monumentenzorg, Hierbij ging het vooral om de omschrijving op 
de Monumentenlijst; "Het pand Bowlespark l a  vanwege een inde tuin aan
wezige ruime middeleeuwse kelder". Volgens Monumentenzorg betekent het, 
dat a l l e e n  de middeleeuwse kelder beschermd is en niet o o k  h e t  
p a n d .  Dit laatste leest hetbestuur en m ethaar vele anderen kennelijk an
ders, Bovendien achtm en bij Monumentenzorg geen reden aanwezig het pand 
alsnog op de lijst te plaatsen. Onlangs hebben wij de minister van CRM in 
kennis gesteld van deze feiten en een onderzoek gevraagd.



De Bond Heemschut, door ons v ia  haar correspondent op deze ernstige zaak 
gewezen, heeft ook in een protestschrijven aan B en W en de Raad haar 
verontrusting uitgesproken (zie Veluwepost 10 september).
Ons lid  Fr.Verwoert protesteerde op zijn m anier door m iddel van een in ge
zonden stuk in de plaatselijke krant.

Een voorstel van Fr.Verwoert aan Be nW gedaan, om de in zandsteen u itge
voerde 18eeeuwse stadswapens van de voorm alige Bergpoort te plaatsen aan 
de Hoogstraat Promenade, werd aangenom en. Een mooi succes.

Bij gelegenheid van de opening van de Hoogstraat Promenade werd een mini- 
krant uitgegeven, waarin aan de hand van oude foto's een overzicht wordt 
gegeven van de Hoogstraat in vroeger jaren. De keuze der foto's en de tekst 

^  werden verzorgd door de voorzitter.

Uw voorzitter trad ook op als reisleider bij een rondrit m et een autobus m et 
bejaarden en nieuwe studenten in en om W ageningen. Deze tocht werd g e 
organiseerd door de Com missie Introduktiedagen van SSR op woensdag 3 
september en werd een groot succes.
Op woensdag 17 september werd voor de nieuwe leden van Ceres een lezing 
m et dia's over de Monumenten van Wageningen gehouden m et daam a een 
gesprek m et de nieuwkomers, het geheel eveneens verzorgd door de voor
zitter.

Tot slot een mededeling over de eerstvolgende bijeenkom st. Datum en plaats 
worden in ieder geval tijd ig  bekend gem aakt,
De in Renkum geboren Ja c . Tersteeg, woonachtig in Winsum bij Groningen, 
heeft zich bereid verklaard een lezing te houden over "H et Wageningse 
Convent was een Renkumse aangelegenheid". U kent toch de le  en 2e 
Kloostersteeg bij de H eerenstraat? Het belooft een interessante lezing te 
worden.

A .G . Steenbergen 
secretaris

VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"
Opgericht 17 april 1973 -  goedgekeurd b ij KB dd. 24 september 1974 

Secretariaat: Geertjesweg 21, Wageningen 
Ledensecretariaat: Ericalaan 3, Wageningen
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DE WERELD üu
Onderstaand overzicht "Logem ent DeW aereld 1814" vond ik inde Wagening- 
sche Courant van 15 ju li 1914. Het lijkt m ij zinvol, vooral nu de restauratie 
van het op,5;m ei 1945 zo bekend geworden hotel in volle gang is, deze in 
teressante bijzonderheden in ons blad af te drukken. In de vorm van noten 
heb ik verschillende gegevens nader toegelicht, vooral m et betrekking tot 
de eigenaren.
Merkwaardig is het, dat de naam  Steuk in de provincie Gelderland geheel 
verdwenen is (zie: Nederlands repertorium van fam ilienam en; deel 8, G el
derland. Assen 1971).

LOGEMENT "DE WAERELD" 1814

"Het tegenwoordige hotel De Wereld te Wageningen bestaat reeds langer 
dan een eeuw» ') Als curiosum deelt ons de heer J .  G . Snackers, exploitant - 
eigenaar 2), m ee dat het hotel den 19en Juli a .s . 100 jaren in het bezit z ij
ner fam ilie zal zijn; immers den 19en Juli 1814 werd het logem ent "De 

'Waereld"', blijkens nog bestaande akte van publieke veiling, aangekocht 
door de heer Gérrit Steuk 3), grootvader der kinderen Steuk, uit het eerste 
huwelijk zijner Echtgenoote 4).
Na "De W aereld" eenige jaren verhuurd te hebben 5), zijn de Gebr, en Zus-
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ters Steuk 6) (kinderen van genoemden Gerrit Steuk) er zelf ingegaan en is 
de zaak voom aam lijk door hen en ooknog door den tegenwoordigen eigenaar 
veranderd en uitgebreid als volgt: in 1852 is het oude woonhuis achter de 
boomen verbouwd, zooals het lage gedeelte van het tegenwoordige gebouw 
aanwijst; doch de Geldersche in - of doorrit nog behouden gebleven 7). In

1872 verviel de doorrit m et schuur en kwam het hooge gedeelte van 2 ver
diepingen met platdak tot stand. Toen werden ook de koetshuizen m et paar
den- en veestallen achter het hotel gebouwd, zooals zij nu zijn 8). In 1880 
nam de heer J.G .Sn ackers de exploitatie over 9). In 1886 is het hooge g e 
deelte met een nieuwe eetzaal (ook 2 verdiepingen, waarin badinrichting) 
naar achteren uitgebouwd.
In 1911 heeft de heer J.G .Sn ackers de nieuwe m eer moderne waranda's en 
toiletten aangebracht l0). De steenen pomp, te zien op het schilderij van 
het oude gebouw, in de koffiekam er van het Hotel aanwezig, bestaat nog 
als monument en dateert van het jaar 1611 " ) .
Het hotel "De W ereld" is tegenwoordig, voor zoover in een provinciestad 
m ogelijk, van moderne inrichtingen voorzien als: waterleiding, electr. 
licht, badinrichting, moderne toiletten en waranda's, autogarage en toonen 
aan, dat de hotelindustrie ook in deze provincie een hooge vlucht heeft g e 
nomen."

T oelichting:

') Reeds in 1707 is er a l  sprake van  de herberg "D e W aereld". H et is zeker, dat er in  de 17e 
eeuw een pleisterplaats was vóór de Bergpoort.
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2) Joannes Godefridus Snackers trouwde op 15 juni 1880 m et de Weduwe G .S teu k , Berendina 
Johanna S to tte laar (1" 16 au g . 1894, 46 ja a r  oud). Snackers was afkom stig u it Roerm ond. 
H ij vestigde zich in 1878 in W ageningen. V an af 1891 was hij lid  van de gem eenteraad  en 
wethouder, lid  van P rovinciale Staten  van G elderland . H ij was tevens secretaris van het 
r. k. kerkbestuur. H ij overleed  4 februari 1925.

3) Van wie is (nog) n ie t bekend. Gerrit of Gradus Steuk kwam in 1805 naar W ageningen. Hij 
was afkom stig u it B am eveld , w aar hij om streeks 1749 werd geboren. Zijn beroep w as koop
m an. C irca 1810 trad hij in het huw elijk m et W ilhelm ina Berendsen ( t  4 m aart 1866, 82 
ja a r  oud). U it d it huw elijk werden 8 kinderen geboren, 5 zoons en 3 dochters).

4) Zie 2.
5) In 1829 waren herbergiers: Hendrik van Esveld u it Bam eveld  en Jan  W illem  R eijers uit 

Herwen. Beiden r .k .  In 1840 a lleen  J.W . R e ije rs, die gehuwd was m et M argaretha Holtus 
u it Lakem ond.

6) In 1850 is Jan  W illem  Steuk (geb . 1814) logem enthouder. H ij stierf ongehuwd op 12 m aart 
1878. Zijn zuster A le ijd a  (geb . 1810) woonde eveneens in "De W ereld ". Zij stierf ongehuwd 
in 1851. In 1860 beheerde de reeds genoem de Jan W illem  het hotel m et zijn broer H er- 
manus (geb . 19 d ec . 1811), die akkerbouwer w as. Deze was lid  van de gem eenteraad , 
kerkm eester en lid  van vele  veren igingen. H ij overleed  op 12 m aart 1878. W aarschijn lijk  
oefende hij tevens het beroep van zadelm aker u it . M et hun nog n iet genoem de broer Ber- 
nardus werden ze de 'dikke gebroeders Steuk' genoem d. Jan W illem , de herbergier, stond 
vaak op de stoep van "De W ereld" m et zijn lange Gouw enaar in zijn mond de kom st van de 
diligences af te w achten. Hoorde hij tw eem aal het w ijsje  van de postiljon , dan wist hij 
dat er een volgkoets w as. H ij ga f een schreeuw naar de keuken: "K aat, w ater bij de so e p !"  
en m aakte zich gereed  de reizigers te verw elkom en. In 1864 werd bij beslu it van de m inister 
van Binnenlandse Zaken aan J.W . Steuk en C ie  vergunning verleend voor een w agendienst 
tussen W ageningen en Arnhem tot vervoer van reizigers en  goederen .

7) Zie b ijgaande fo to . Zo'n schuur stond evenw ijdig aan de w eg.
8) In 1925 nog aanw ezig. V elen zullen zich een  en ander nog wel herinneren.
9) In 1888 deed J .G .S n a c k e rs  het hotel, tevens koffiehuis, m et uitzondering van de stalh ou

derij, over aan F .H .A ren d s. Blijkens een bericht in de W ageningsche Courant van 3 d ec . 
1902 werd J .G .S n a c k e rs  door aankoop w eer e igen aar van het h ote l. Teruggekocht van 
Arends ?

,0) De overdekte w aranda's werden na 1945 vanwege oorlogsschade afgebroken . Voor zover 
bekend worden ze b ij  de huidige restauratie n iet herbouwd.
In 1914 deed Snackers een ged ee lte  van de stalh oud erij-in ven taris van de hand. De s ta l
houderij werd later voortgezet voor G .A lb ers.
In hetzelfde ja a r  vond de aanbesteding p laats van het blok van vier herenhuizen naast het 
hotel aan de Grindw eg. A rchitect was G .J .M .H o f ,  d ie  op 15 april 1908 in het huwelijk 
was getreden m et A le id a  Steuk, dochter van Gerard Steuk en Johanna Berendina S to tte laar. 
De laatste  hertrouwde in 1880 m et J .G .S n a c k e r s .
In 1915 nam  Hendricus J .F .  Snackers het hotel van zijn vader over. D at was in het ja a r  na 
zijn huw elijk. H ij was o .m . kerkm eester. Hij verkocht na 1945 het hotel aan het R ijk . Op 
3 ju li 1955 stierf h ij.

" )  M oet 1724 zijn . Deze pomp werd in d e  jaren v ijft ig  van deze eeuw op la st van h et gem e en 
tebestuur gesloopt.
Het schilderij m et "Logem ent 'de W aerelt' 1814" is thans in bezit van mevrouw N ota- 
Snackers. In 1937 werd door leden van de schildersvereniging "G erard D ou" het origineel 
gecopieerd  en o .a .  a ls  prentbriefkaart in de handel gebrach t.

A . G. Steenbergen
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De groei van de Wageningse bevolking 
inlOOjaar

In het tijdvak 1870 - 1970 nam het aantal inwoners van Wageningen regel
m atig toe, zodat einde 1970 de bevolking 4,7 keer zo groot was als een 
eeuw daarvoor. Dit komt neer op een gem iddelde toeneming m et 213 in 
woners perjaar. Indien ieder jaar van deze eeuw de bevolking m et eenzelfde 
percentage was aangegroeid, zou dit 1,56% per jaar  hebben bedragen.
In bijgaande tabel zijn de aantallen inwoners aan de einden van de tienja
rige perioden verm eld en daarnaast de gem iddelde toeneming per jaar . De 
laatste kolom geeft de gem iddelde jaarlijkse groei in procenten per tijdvak 
weer, waarbij wederom is verondersteld, dat deze percentages ieder jaar 
gedurende de desbetreffende tien jaren dezelfde bleven. Uit deze aantallen 
personen en ook uit de percentages blijken er verschillen in bevolkingsgroei 
tussen de perioden te hebben bestaan. Zo blijkt o .a . de groei tot 1910 trager 
te zijn geweest dan in de perioden daarna en vooral na 1940. M aar ook 
binnen de tienjarige tijdvakken was niet alle  jaren de bevolkingstoename 
even sterk. Er zijn zelfs jaren voorgekomen, waarin van een - m eestal g e 
ringe - afneming van het aantal inwoners sprake is geweest, nam elijk in 
1890, 1906, 1908, 1912, 1929 en 1968.
Uit de gemiddelde groeicijfers is te zien, dat er ook perioden waren m et 
minder aanwas dan in voorafgaande en volgende decennia. De oorzaken 
hiervan zijn - afgezien van de natuurlijke groei -  m eestal gelegen in de 
ontwikkeling van werkgelegenheid en huisvestingsmogelijkheden, terwijl 
ook de variatie in aantal studenten een rol speelde. Daarop willen wij hier 
nu niet nader ingaan. » .

BEVOLKING VAN WAGENINGEN

Gemiddelde toeneming 
Inwoners per jaar

Jaar op 31 dec. ------------- -----------------
aantal 

personen in

1870 5753
1880 6370
1890 7648
1900 9131
1910 97S8
1920 11930
1930 13167
1940 14778
1950 18645
1960 22904
1970 27050

62 1,02
128 1,85 15
148 1,79

63 0,67
163 1,56
178 1,46 10

161 1,16
387 2,35
426 2,08 5
415 1,68

INWONERS VAN 
WAGENINGEN - 
in 10 0 0 -tallen

1870 '80  '90 1900 '10 '20  '30 '40 '50 '60 '70
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Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

3e jaargang - nr. 4 
. november 1975
3 M E D E D E L I N G E N  van de 

7 V E R E N I G I N G  " O U D - W A G E N I N G E N U
R ed .: Jagerskam p 72 -  Wageningen

op DONDERDAG 20 NO VE MBE R 1975 om  20.00 uur 

zal in het

Kerkelijk Centr um  " V R E D E H O R S T " , Ta r t h o r s t  1,

een bijeen ko ms t 

w el ke  uits lu it en d voor

w o r d e n  gehouden, 

leden t oe ga n k e l i j k  is.

Het p r o gr amm a is:

1. Kort h u i s h o u d e l i j k  g e 

deelte, w a a r o n d e r  de 

go e d k e u r i n g  van het 

Hui shoudel ijk Reglement 

en v e r ho gi ng van de 

c o n t r i b u t i e  voor 1976.

2. LEZING

door J A C .T E R S T E E G  

uit W i n s u m  (Gr) 

over  o.a.

" W A G E N I N G S E  CONVENT 

EEN RENKUMSE 

A A N G E L E G E N H E I D ? "

Wij ve rw a c h t e n  dat weer 

vele leden deze b i j e e n 

komst zullen bezoeken.

Zie oo k v ol ge n d e  pagina.

Het bestuur

21



Van de bestuurstafel
Namens de vereniging "Oud-W ageningen" heeft het bestuur op 18 oktober 
wederom een veizoek gericht aan B en W om het gedeelte Bowlespark vanaf 
de Heerenstraat tot aan de brug naar Rustenburg, te vernoemen naar burge
meester Torck. Bennekom heeft reeds een Torckstraat, daar er in dit dorp 
bezittingen van hem lagen . Voor Wageningen was hij een zeer zorgzame 
burgemeester . . .
In het septembernummer hebben wij er melding van gem aakt, dat er een 
brief naar de minister van CRM gezonden is over het pand Bowlespark la  
(politiebureau). De omschrijving op de M onumentenlijst: "H et pand Bow
lespark l a  v a n w e g e  enz." m oet zo gelezen worden dat alleen de m id - 
deleeuwse kelder erop geplaatst is . Aldus het antwoord van het m inisterie, 
Op de bijeenkomst van donderdag 20 november zal dit antwoord aan de or
de komen.
De eerste bijeenkomst in dit winterseizoen staat inhet teken van R e n k u m  
- W a g e n i n g e n .  Wij kennen allen de le  en 2e Kloostersteeg in de H ee
renstraat. Over het klooster, dat daar in de buurt stond, was tot dusver niets 
bekend. Er bestaat alleen een 18e eeuwse copie van een afbeelding van het 
Convent uit 1611 en op de bekende kaart van Van Geelkerken (ca . 1650) 
komt eveneens dit Convent voor (zie afbeelding op de voorpagina).
De in Renkum geboren en getogen Jac .T ersteeg  hoopt hierover iets m eer te 
vertellen. Op het einde van de 16e eeuw vluchtten n l. de kloosterzusters 
van Renkum naar Wageningen, waar zij in armoedige omstandigheden le e f
den. M et aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is hun verblijfplaats 
het Convent geweest. Zie ook de aankondiging op de voorpagina.

A . G . Steenbergen, secretaris

VAN DE REDACTIE

De redacteuren zullen het zeer op prijs stellen, indien iedereen die iets aar
digs uit Wageningens verleden weet te vertellen, dit -  hetzij schriftelijk, 
hetzij mondeling (te l. 12143) -  aan hen willen m ededelen. Er zijn zeker 
nog veel interessante verhalen te vertellen, iets waar onze lezers zeker b e 
lang in stellen.

VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"
Opgericht 17 april 1973 - goedgekeurd b ij KB dd. 24 september 1974 

Secretariaat: Geertjesweg 21, Wageningen 
Ledensecretariaat: Ericalaan 3, Wageningen
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Een Suikerfabriek in Wageningen
Sinds het jaar 1795 veranderde de economische situatie in ons land volko
m en. De Franse tijd  was aangebroken en wij werden op den duur ingelijfd  
bij het Keizerrijk. Napoleon duldde geenhandel m et niet-continentale mo
gendheden, wat voor ons land zeer nadelige gevolgen had. Aanvankelijk 
kon men onder neutrale vlag en m et behulp van de neutrale handel en 
scheepvaart van de Amerikanen nog doorgaan op kleine schaal m et de zo
genaamde sluikhandel. Frankrijk echter onderdrukte m eer en m eer deze 
vorm van handel, wat u iteindelijk  resulteerde in het Continentaal Stelsel 
(1806), dat een groot deel van de handel (o .a . m et Engeland) onm ogelijk 

^  m aakte. Als tegenzet kondigde Engeland een contra-blokkade af, zodat het 
m et de overzeese handelsactiviteiten definitief gebeurd was.
De koloniale rietsuiker kwam gewoonlijk in ruwe toestand in de Europese 
havensteden aan, waar zij door raffinage voor consumptie werd gereedge
m aakt. De bovenvermelde gebeurtenissen brachten de invoer en dus de 
raffinage tot stilstand. Men werd gedwongen om te zien naar een vervan
gingsmiddel en dat was e r l  Het geluk wilde nam elijk , dat in deze tijd  de 
ontdekking van de Berlijnse apotheker Marggraf, die in 1747 suiker in beet
wortelen had gevonden, produktief gem aakt werd. In Silezië (1802) en later 
in Frankrijk werden kleine suikerfabriekjes gebouwd.
De Napoleontische administratie zette zich in 1811 in beweging, teneinde 
in het Keizerrijk 32.000 ha m et beetwortelen te doen bebouwen, waarvan 
een zeker deel ten laste van de Nederlandse departementen kwam.
Terstond togen de prefecten van de departementen aan het werk. Zij noem 
den de bietsuikerfabricage "une brillante spéculation" en bevalen de ver
bouw van suikerbieten aan op bij elkaar gelegen velden, opdat temidden 
van die velden een suikerfabriek kon verrijzen. Al snel ontstonden er tussen 
1811 en 1812 in ons land een aantal suikerfabrieken, o .a . te Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Oosterbeek en Wageningen. Deze laatste 
zullen wij eens nader onder de loep nemen.
Evenals de andere werd ook de Wageningse suikerfabriek opgericht tussen 
1811 en 1812. Een nauwkeuriger datum is m ij niet bekend. De lijst van 
'de schuuren onder Wageningen' uit die tijd  vertelt ons dat de suikerfabriek 
verm oedelijk heeft gestaan in de wijk C (Boven- en Benedenbuurt). Ook 
hier ontbreken nadere gegevens.
Wel weten we metzekerheid de eigenaar. Wilde m en in die tijd  een fabriek 
beginnen of een beroep uitoefenen, dan m oest men ingeschreven zijn in het 
Patentregister, dit in verband m et te betalen belastingen. In het Patent
register van Wageningen uit 1813 staat verm eld onder nummer 80: Linden 
van Hemmen.

23



ff.0

Tatentei . Qtti ttances.

d e s  

P a t e n t e  s.

otk . _  

p r o f e a i i O t t .

(p c

. i9 J ,  

<2.2...

/ / M -

J  J  a v/  * C

/ /  '  ' / £  'r
CV  CCs fL  (J  C ̂ ^  ^

t  -  - -  - 
•J* ro/u4? /«/ * '• 1
?{" f  rt
• « /iSmv fC*
•ft*< t e >  r ^a  —

9*1*7 i-S/a «-•> ,̂  rr-0- f

jxjkJUL/jLA j 1 ________—  ,

t i i /? J C ' 1 i  ü.V’-t / / *  { cS ' J Z  rj f , ^ ï  c  •  />■ _ _  --------

Uit andere acten blijk t dat dit de heer F. G .van  Lijnden van Hemmen is. In 
het register staat verder dat hij eigenaar is van 'de bateaux pour le  passage 
du Rhin (verm oedelijk het Lexkesveer, daat dit lange tijd  in handen is g e 
weest van de fam ilie  Van Lijnden van Hemmen) et d'un établissem ent pour 
la  fabrication du sucre pour la  fabrique'. Deze en nog een andere aanw ij
zing (waar ik straks op terugkom) bewijzen dat de heer F . G .van  Lijnden van 
Hemmen inderdaad eigenaar is geweest van de suikerfabriek.
Enige m eer gedetailleerde gegevens vinden we in het Franse Archief van 
het "Département Issel Supérieur", waar Wageningen destijds onder ressor
teerde. In dit archief bevindt zich nam elijk een "Statistique industrielle et 
manufacturière Année 1812". Volgens deze statistiek werkten er zestien ar
beiders in de fabriek, die gem iddeld tw aalf sous verdienden, terwijl de 
bruto waarde van het produkt 9 a 10.000 frans per jaar  bedroeg.
Met betrekking tot de arbeiders vond ik de volgende kanttekening: "Ils 
demeurent tous dans la  commune, 14 travaillent un demi - an et les deux 
autres tout 1 'année". V ertaald: Zij wonen allen in Wageningen, veertien 
werken slechts een half jaar, de twee anderen werken het gehele jaar .
De veertien arbeiders werkten slechts een gedeelte van het jaar, om dat er 
alleen veel werk was nadat de bieten geoogst waren. Het kwam er dan op 
aan de bieten zo snel m ogelijk  te verwerken, daar anders het suikergehalte 
terug zou lopen. Met betrekking tot de bieten stond verm eld: "Les bettera- 
ves qui sont employé sont pour la plus part cultivé dans la  com m une" (De 
bieten die verwerkt worden, zijn voor het grootste gedeelte verbouwd in 
Wageningen). In een brief van 3 september 1812, behorende bij deze statis
tiek, schrijft de heer R .I.Bouricius, hoofd van het arrondissement Arnhem 
aan de Préfect van het Département Issel-Supérieur, dat nummer 92 voor
komende op de statistiek, als eigenaar van de suikerfabriek, de heer F .G . 
van Lijnden van Hemmen is !
In de Burgerlijke Stand van Wageningen vond ik nog een aantal gegevens 
over arbeiders die in de suikerfabriek hebben gewerkt. Zo verschijnt in de 
maand april van het jaar  1811 voorde Maire der stad en jurisdictie vanW a- 
geningen, Aart van Rennes, arbeider op de stroopfabriek van de heer F .G . 
van Lijnden van Hemmen, die verklaart dat zijn huisvrouw A altje van den
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Brink verlost is van een zoon, waarvan hij erkent de vader te zijn en w aar
aan hij de voornaam Gerrit wenst te geven.
Ook een aantekening uit het Bevolkingsregister uit die tijd  is de m oeite 
waard. Hierin staat ene Gerrit Lijsen verm eld. Hij werd geboren te Wa- 
geningen op 30 juli 1794, was ongehuwd en had als beroep 'opziender in de 
zuikerfabriek'. Zijn vader heette Hendrik Jan Lijsen en zijn m oeder was 
Hendrica van Rennes. Opmerkelijk is dat in beide gevallen een "Van R en- 
nes" voorkomt, die relatie heeft m et de suikerfabriek. T oeval?
Als laatste: Nadat het Keizerrijk was uiteengevallen verdwenen ook na 1814 

de suikerfabrieken. Rietsuiker importeren was blijkbaar toch 
goedkoper dan suiker vervaardigen uit bieten. Alleen het vee 
had erna 1814 nog profijt van, omdat de biet een gewaardeerd 
veevoeder b leef 1

W .M . Straatman 
Thorbeckestraat 258

FEESTLIED voor REBBE COZIJN
Twee jaar geleden kwam ik in het bezit van een merkwaardig gelegenheids
gedicht, vervaardigd naar aanleiding van het 2 5 -ja r ig  ambtsjubileum in 
1895 van Mozes Abraham Cozijn, voorganger van de Joodse Gemeente van 
Wageningen. Uit de slotregels valt op te m aken, dat het werd sam engesteld 
door zijn kinderen.
Een oude Wageningse dame onthield dit lied en stelde het opschrift. In haar 
jeugd - zo'n 60 jaar geleden - werkte zij enige tijd  op het naaiatelier van 
de dames Van Embden aan de Hoogstraat, nichtjes van de eerste echtgenote 
van Cozijn. Op dit atelier heerste een prettige sfeer, vooral om dat er veel 
gezongen werd, ook dit feestlied . Voor de eerste twee coupletten werd de 
melodie van het "Zonnelied" van Catharina van Rennes gebruikt.

_ Ziehier het betreffende feestlied, een 'k reupelrijm 'm et verschillende g e 
gevens uit het leven en werk van de Wageningse rebbe, voorzien van een 
enkele verklarende voetnoot.

Gij waart nog slechts m aar «en  jongeling, ') 
toen Gij Uw ambt hebt aanvaard.
Telkens weer m oest Gij als loteling 
dienst doen voor Land en voor S taat. 2)
't G eestelijk  kleed werd geruild voor tuniek.
Ge kleedt U van godsdienst als m ilita ir chique. 

Rebbe Toch hebt Ge Uw plicht steeds volbracht,
Cozijn hulde aan Uw werkzame kracht I
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Ongetrouwd en zonder kosthuis 
kwaamt g ij in Wageningen a a n .3)
't Zoeken al naar een geschikt tehuis 
bracht niet veel zorg U toch aan.
't Was b ij Van Embden waar men U toen bood, 
plaats aan hun tafe l als hun huisgenoot.'1)
Gij had daarvan geen berouw,
want g ij kreeg een dochter tot vrouw .5)

Maar niet heel lang mocht g ij U verblijden 
in het bezit van Uw brave vrouw.
Zij schonk U zeven flinke kinderen, 6) 
daarna bracht zij U in rouw. 7)
M aar steeds hield gij 't hoofd opgeheven.
't Bezit Uwer kinderen was U tot troost.
Gij zocht U een leidsvrouw voor U zelf 8) 
en eene m oeder voor Uw kroost.

Een tijd  lang hebt g ij ons ook onderwezen 
als leraar in het godsdienstonderwijs. 9)
Waar vaak  werd ons de les dan voorgelezen, 
want kinderen zijn toch m eestal eigenw ijs.
En wilden wij dan niet naar U horen, 
dan droeg de stok het zijne er toe b ij.
En vaak kreeg men 'n tikje om de ooren 
of honderd regels strafwerk op de le i.

M aar in andere tijden, 
kunnen wij ons verblijden.
En zien wij 't voordeel van Uw strengheid in. 
Na al die lessen kunnen wij beseffen, 
dat g ij ons leidde in den waren zin.

Leeft gij nu nog tal van jaren .10)
Steeds gelukkig en tevrêe.
Dat geen leed U wedervare, 
dat is onzer aller bêe.
Dat U in Uw verder leven 
steeds gelukkig moge zijn.
Dat is de wensch van al Uw kinderen, ") 
dat is de wensch voor U, Cozijn 1



') Mozes Abraham Cozijn werd 21 oktober 1849 te A m sterdam  geboren, w aar hij tevens de 
opleiding volgde aan het N ederlandsch Israe lietisch  S em in arie . H ij verkeerde v e e l ten huize 
van Rebbe Je sa ja  K leerekoper, wiens vrouw een zuster was van Vrouwtje van E m bden-H irsch 
te W ageningen. Op 2 2 - ja r ig e  le e ftijd  behaalde hij de ac te  van Joods godsdienstonderw ijzer.

2) Bij zijn huwelijk werd het bew ijs van zijn 'voldoening aan de N ation ale  M ilit ie ' o verlegegd .
3) In decem ber 1870 werd hij benoem d te  W ageningen als voorzanger, godsdienstonderw ijzer 

en ritueel slach ter. H ij liep  daarvoor korte tijd  stage in de Joodse G em eente van Ommen 
en die van Beek (L).

4) De fam ilie  V an Embden woonde in de H oogstraat, w aar nu kapper R ijsem u s zijn zaak h eeft. 
M eijer van Embden (gehuwd m et Vrouwtje Hirsch) was boekbinder. Ook kon m en toen al 
loten van de S taatslo terij b ij hem kopen.

5) H ij trouwt op 21 april 1876 m et A a lt je , geboren in 1849 te W ageningen. Zij was de derde 
dochter. De fa m ilie  Cozijn  vestigde zich Boterstraat A 405, vanaf de H oogstraat links. De 
Boterstraat was aan beide zijden bebouwd en het huis van Cozijn was tussen de H oogstraat en 
het steeg je  naar het Kerkplein ge leg e n .

6) Annaatje (1 5 .4 .1 8 7 7 ), M e ije r  Izak (1 9 .5 .1 8 7 8 ), Abraham  Jaco b  (2 6 .8 .1 8 7 9 ) ,  Frederike 
(1 5 .1 1 .1 8 8 0 ), Betsy (2 3 .4 .1 8 8 2 ), Rebekka (16 . 7 .1883 ) en Debora (2 3 .1 .1 8 8 6 ) .

7) A a ltje  C ozijn -van  Embden stierf op 2 oktober 1886 aan kanker.
8) In 1889 m et R osalin a Frankfort u it Arnhem.
9) Op zondag werd aan de Joodse kinderen Joods onderwijs gegeven , w aaronder godsd ienst

onderricht. De Israelietische G em eente had hiervoor een k la slo kaa l in de openbare school 
(de zgn. W alschool) gehuurd van de gem eente W ageningen.

10) Hij stierf op 31 augustus 1912 te W ageningen op b ijna 6 3 - ja r ig e  le e ft i jd .  H ij lig t begraven 
op de oude Joodse begraafp laats in  de V eerstraat. Z ijn  weduwe vertrok in decem ber 1912 
naar Am sterdam .

") Zie 5.

A . G. Steenbergen

I X • I *1  Onder deze titel, vrij vertaald "ken je  h em ?", volgt
K U  IC n U i n  •  hier weer een Wagenings verhaaltje

Willem Bongers, de in 1959 overleden verhuizer en transporteur, kon m et 
dieren en auto's erg goed overweg en daarover zijn vele verhalen te ver
tellen.

'H ij had een hond, T jip  genaam d, die vanaf de Markt naar huis gestuurd, de 
juiste mand ging halen: "H aal de aardappelmand, de vismand of de groen- 
tem and" werd stipt opgevolgd.
Toen een nieuwe politiecom m issaris hem langs de weg vroeg: "Is dat nu 
die hond waarover ik zoveel heb gehoord?", zei Bongers: "T jip , politie I " 
En de hond, die los onder de kar liep  en m et zijn borst tegen de wagenas 
duwde (met plezier en energie), rende naar de Rouwenhofstraat. "G aat u 
m aar kijken, hij lig t dan in zijn mand te slapen", zei Bongers. De verbaas
de commissaris vroeg wat dat te betekenen had. "W el", antwoordde Bon
gers, "deze hond heeft niet de vereiste schofthoogte en m ag daarom niet als 
'trek-' of 'duw '-dier fungeren."
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A f )  \nrtf ligt er tussen deze twee o p na me n 
J rondom de Grote Kerk op de Markt.

En u ziet zelf dat het stukje kerk het e n ig e is dat 

op beide foto's staat. Er is heel wat v e r dw en en in 

Wageningen. Daar om  mo et e n  we zuinig zijn op het 

wein ig e o ude dat nog over is!
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