
4e jaargang -  nr. 1 
februari 1976 

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

V E R E N I G I N G  MO U D - W A G E N I N G E N U
R e d .: Jagerskamp 72 -  Wageningen

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

i i e e n / w n i . ï l

r \
op DINSDAG 9 MAART 1976 

in " V r e d e h o r s t " , Ta r t h o r s t  1 

aanvang 20.00 uur

LEZING door de heer I R . H .K . R O E SS ING H over:

"DE W A G E N I N G S E  T A B A K S T E E L T  

IN DE 17e EN 18e EEUW"

Wie herinnert zich niet de t a b a k s s c h u r e n , die in 

vroeger jaren her en der ve r s p r e i d  stonden, totdat 

de laatste een tiental jaren g e led en  ge sl o o p t  werd? 

Het waren de laatste h e r i n n e r i n g e n  aan de W a g e n i n g s e  

t a b a k s t e e l t .

Voor afg aa nd e aan deze lezing de (hopelijk korte) 

algemene ledenvergadering. V oor de agenda zie blz.2.
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A G E N D A  van de jaarvergadering van de Vereniging "Oud-W ageningen" 
op 9 m aart 1976 in "Vredehorst", Tarthorst 1, om 20 .00  uur

1 . Opening

2 . M ededelingen

3 . Jaarverslag van de secretaris over 1975

4 . Verslag van de penningmeester over 1975

5 . Verslag kascommissie

6 . Benoeming van een lid  van de kascommissie

7. Rondvraag

8. Sluiting.

JAARVERSLAG OVER 1975

Inde op 30 januari 1975 gehouden algemene ledenvergadering van onze 329 
leden tellende vereniging werd het tot dan toe fungerende 'voorlopige' b e 
stuur in zijn geheel gekozen. D it bestaat uits 

JAN J .  DE GOEDE voorzitter 
A . G . STEENBERGEN secretaris 
W .M . STRAATMAN penningme ester 
A .L .N . RIETVELD lid 

Als nieuw bestuurslid werd gekozen
M ev r.L .B .A .J.E L D E R S-V O N K , 2e secretaresse.

De kascommissie werd gevormd door de heren L.Hartgerink en C .Postm a, 
m et als reservelid de heer P .H ollem an.
In dit jaar zijn 3 bijeenkom sten gehouden, bestaande uit een kort huishou
delijk  gedeelte en een lezing, soms m et illustratie door middel van d ia's. 
De onderwerpen waren:
30 januari: 'V olks- en b ijgeloof in Wageningen en omgeving in vroeger 

ja ren " , samengesteld door A .G .Steenbergen  (wegens ziekte 
gelezen door W . Straatm an).

1 7 april: In het kader van het Monumentenjaar vertoonde de heer
F .N .M .H attin k  uit Buurmalsen de prachtige diaserie "M o
numenten in G elderland". H ierbij kwam ook Wageningen op 
het scherm .

20 november: Lezing over o .a . "Wageningse convent een Renkumse aan
gelegenheid ?" door de heer Ja c .T e rste eg  uit Winsum (Gr.). 
H ier was een ras-v erteller aan het woordI
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In deze algem ene vergadering werdhet ontwerp huishoudelijk 
reglem ent goedgekeurd. Tevens is een besluit genomen de 
contributie m .i.v . 1 januari 1976 enigszins te  verhogen om 
de kosten van de activ iteiten  van de vereniging te  kurrnen 
dekken.

Ons mededelingenblad "Wagenwegen" verscheen in  1975 vier m aal. M et 
ingang van het derde nummer (september) werd de red actie, die tot dan 
door voorzitter en secretaris werd verzoigd, oveigenomen door een drietal 
leden, de heren C .Postm a, E .van  Rees V ellinga en W illem  Straatm an.
Onze leden A .R ietveld , W .M . Straatm an en ondergetekende verzorgden in 
het afgelopen jaar de Wageningse afdeling van de artikelen "U it de Oude 
Doos" in de Veluwepost,
M et de zusterverenigingen "O ud-Bennekom ", "Oud-Renswoude", "Oud- 
Ede" en de Oudheidkundige Vereniging "Arent Thoe Boecop" te Elburg w a
ren prettige contacten. V an deze verenigingen is onze vereniging 'lid  m et 
gesloten beurs'.
Inhet kader vanhet Monum enten jaar zijn voor diverse verenigingen, in stel
lingen en scholen op verzoek onze dia's van de Wageningse Monumenten 
vertoond. En m et succes
Geen succes had het bestuur en dus de vereniging m et de actie  rond het 
politiebureau aan het Bowlespark. Over het pand Heerenstraat 1 is nog niets 
definitiefs bekend. Over de toekomst van de voorm alige Latijnse School 
(Molenstraat hoekHeerenstraat) valt niets te zeggen. Het bestuur stelde het 
gemeentebestuur voor hierin o .a . een gem eentelijkhistorischm useum  onder 
te brengen. Uiteraard na een goede deskundige restauratie van het pand. 
Hierop is van gem eentezijde nog n iet gereageerd.
Van een aantal leden werd voor "Wagenwegen" medewerking ondervonden. 
Onder andere van de fam ilie  Van Dodewaard u it Achterberg ontvingen wij 
een drietal artikelen m et bijzonder leuke herinneringen aan Wageningen 
omstreeks de eeuwwisseling. Van de heer T .A riese  ontvingen wij een lijs t  

'm et bijnam en uit W ageningen.
Het bestuur hoopt dat de redactie van "W agenwegen" in 1976 van nogm eer 
leden dergelijke medewerking zal ontvangen. Deze houdt zich b ij voortdu
ring aanbevolen voor m ededeling van historische fe iten  en herinneringen. 
Zij zijn van harte welkom !

de secretaris,
A . G. Steenbergen

HET ADRES VAN HET SECRETARIAAT 
IS MET INGANG VAN HEDEN:

VAN U V E NW EG k 2a ,  W A G E N I N G E N

3



FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Begroting 1975
In k o m  s t e n  
Saldo 1 .1 .1 9 7 5
Contributies 1 .7 9 7 ,5 0
Rente
Bijdragen enz. 22 ,50
Diversen

l i i t g a v e n
1 .8 2 0 ,—

Drukwerk 8 0 0 ,—
Onk. voorzitter 2 0 0 ,—
Onk. secretaris 1 1 0 ,—
M ateriaal 5 0 , -
Aoonn. en contr. 1 6 0 ,—
V ergaderingen 2 5 0 ,—
Porti 1 5 0 ,—
Diversen 5 0 ,—
Saldo 3 1 .1 2 .1 9 7 5 , 5 0 ,—

1 .8 2 0 ,—

MOLEN "DE VLI JT " 

WORDT G ER E S T A U R E E R D

Onderstaande hoopvolle bericht 
knipten wij uit De Nieuwe Krant 
van 21 januari 1976. 
vV anneer volgen het pand H eeren- 
straat 1, de Latijnse School en zo
veel andere panden die broodnodig 
aan restauratie toe zijn ?

DE VLIJT
In het Centraal Rapport delen B en 
W m ee dat m olenm aker W.Coppes 
uitBergharen inde tweede helft van 
1976 zal beginnen m et de restaura
tie  van de molen De V li jt .  In 1974 
verstrekte de gem eenteraad daartoe 
een crediet.

1975 Begroting 1976

816 ,77
1 .8 6 7 ,5 0  2 .6 5 0 ,—

12,19
37 ,50  2 5 ,—
31,68 __________

2 .7 6 5 .6 4  2 .6 7 5 ,—

1.235 ,26  1 .2 5 0 ,— ^
348,20 4 0 0 ,—

31,40  5 0 ,—
5 0 ,— 1 0 0 ,—
95,13 1 0 0 ,—

1 1 0 ,— 2 5 0 ,—
195,64 2 0 0 ,—

8 2 ,— 1 0 0 ,—
618,01 2 2 5 ,—

2.765 .64  2 .6 7 5 ,—
de penningmeester, 
W . M . Straatm an
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D I E V U E K E U D

L814
L914

2

In "Wagenwegen" van september 1975 publiceerde ik  een artikel onder b o - 
venstaande tite l. Ik kon toen nog n iet opgeven van wie GerritSteuk in 1814 
het Logement "De W aereld" kocht (voetnoot 2).
Enige ti jd  geleden was ik  in de gelegenheid de repertoires op het archief 
van de Wageningse notaris D .B eek, aanwezig in h et R ijksarchief te Arnhem, 
hierover na te slaan. H ieruit b lijk t dat op 19 ju li 1914 Klaas Lagerwey, 
weduwnaar van Jantje  Krijnen van D ijk, en zijn kinderen, wonende in W a- 
geningen en Opheusden, aan smid Gerrit Steuk verkochten een h u i s ,  zijn
de de h e r b e r g  "De W aereld" m et ongeveer een schepel land. Hiervoor 
moest G .Steuk betalen de som van ƒ  1 1 0 0 ,  Uiteraard geeft de ver
koopakte m eer gegevens over het verkochte.
Blijkens de "Requesten om inwoning verzoekende e .d ."  (O ud-A rchief gem . 
Wageningen, no. 1149) waren c irca  1 8 0  8 KlaasLagerw ey en Jan tje  C rijne, 
echtelieden, al eigenaren van "De W aereld",

A . G. Steenbergen

WERKGROEP "VELUWSE GESLACHTEN"

Onlangs is deze werkgroep opgericht, waardoor het onderzoek van Veluwse 
geslachten zal worden bevorderd.
Naast studie hoopt de werkgroep contact te leggen tussen hen die aan de 
genealogie van een of m eer Veluwse geslachten werken.
De uitgave van een contactorgaan is in voorbereiding. D it zal vier m aal 
per jaar verschijnen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven b ij het secretariaat:
T . van den Brink, Graaf van Lyndenstraat 53, Bameveld, te l .  0 3 4 2 0 -4 4 6 8 .

CONTRIBUTIE

W ilt u de contributie voor 1976 zo spoedig m ogelijk  overmaken, a l
thans voorzover dit nog niet is gebeurd,
De contributie bedraagt voor: individuele leden ƒ  7,50

echtparen ƒ  1 0 , - -
65+ desgewenst ƒ  3 ,—

Postrekening 294 61 25 t.n .v . Penningmeester "Oud-W ageningen" te 
Wageningen.

De penningmeester
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3tce waA Aetoc-Sca/weel...?
Opgetekend door de fam ilie  Van Dodewaard uit Achterberg

Als Opa over Wageningen van vroeger vertelt, is dat echt w el lang geleden. 
In 1892 werd h ij er geboren en h ij heeft er b ijna zijn hele leven gewoond. 
Er is n iet veel m oeite voor nodig, hem over vroeger aan het praten te krij -  
gen:
"Ja, hoe was het ook al weer . . . ?"
Ons ouderlijk huis stond in de Havenstraat. Helaas is het in de oorlog ver
woest, maar in m ijn  geheugen zie ik  alles nog voor me zoals het was.
De Havenstraat lag n iet binnen de gracht, m aar werd toch b ij 'de stad' g e 
rekend. En reken m aar, dat we in die stad de weg wisten. Voor ons als 
jongens was er ook toen veel te beleven .

Neem alleen m aar eens 
de m arkten: Woensdags 
vanouds de gewone markt 
op het plein vóór het 
stadhuis. Om de kerkwas 
n iet veel ruim te, daar 
stonden huizen die later 
verdwenen zijn .
De boerenvrouwen uit de 
buurt, som shelem aal uit 
de Betuwe of Bennekom, 
kwamen naar de markt 
m et eieren en ze lfg e- 
kamde boter. De kluiten 

boter mooi versierd m et stempels en afgedekt m et groene bladeren.
Er was ook een vaste koopman, Hollander geheten, m et slangenbalsem, een 
heilzaam m iddeltegen rheum atiek, eksterogen enkiesp ijn . Als reclam estunt 
trok h ij iemand een kies u it (die h ij van te voren al in zijn hand had). 
Verderop, vóór de deurvan C afé Van Bruggen, la ter Quint, inde V ijzelstraat, 
was de varkensmarkt, oftew el de 'keu jesm art'. Manden vol schreeuwende 
biggen I Vóór bakker Van de Hoef liepen de wat grotere 'schram m en' in 
hokken.
Eén keer in het ja a r  was er ook paardenmarkt in het Bowlespark. H et voor
draven van de paarden had natuurlijk onze grote belangstelling. En wij maar
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proberen, of we op onze klompen net zo hard konden draven als de paarden. 
Vooraan in het Bowlespark, waar nu het Kantongerecht is, was de vism arkt. 
Daar werd a ltijd  verse vis verkocht. Onder een zinken dak stond een grote 
stenen toonbank, waarop de platte mandjes m et vis werden uitgestald. Daar
omheen een ijzeren hek, waarachter het kooplustige publiek m oest b lijven . 
De vissers liepen om de toonbank om de gekochte vis aan te geven.
Boven op een hoge stoel zat m arktm eester Rem m erde. M et een lange stok 
wees h ij één van de mandjes aan en dan was h et: "Wie dat m ooie zoodje 
v is?" En dan begon h ij m et een onvoorstelbare vaart af te slaan. M et een 
stuiver of een 'vierduit' (2-| cent) te g e lijk  naar beneden, totdat iemand 
"m ijn " riep, verkocht.

/̂ "'̂ ’aling was er a ltijd . De huishoudster van de pastoor moest altijd  de mooiste 
paling van de markt hebben. Verder zoetwatervis, zoals voorn en b liek , ook 
uit de R ijn . Er woonde in de Veerstraat een fam ilie  Engelsman. D at waren 
'broodvissers1, die leefden dus van hun visvangst.
In de herfst was het a ltijd  feest, dan had je  de veem arkten, in goed W age- 
nings 'beestenm art' genoem d. Drie in oktober en drie in november, op 
woensdag. Lange rijen  'beesten' standen aan touwen gebonden langs het 
Cuneragesticht, van de W aagstraat to t de Kapelstraat. De hele morgen 
hoorde je  het kletsen van de handen b ij het loven en bieden. W ij, jongens, 
stonden natuurlijk m et de neus vooraan, zodat één keer een koe m ij een s i
naasappel uit de hand trapte, die natuurlijk net midden in een grote plak 
kledder viel . . .
Waar we vooral reikhalzend naar uitkeken, dat waren de vijfde en zesde 
beestenmart, dan kwam de kermis, hêt grote feest in die dagen. Op het 
plein voor het stadhuis stonden de kerm isattracties, o .a . de draaimolen van 
de oude Giesen, getrokken door een paard. Een rit kostte 1 cen t. Binnen in 
de molen stond een orgel. Als onze centen op waren, probeerden we zonder 
betalen stiekum op de houten paardjes te  klim m en, m aar als Giesen je  b e 
trapte, lag je  ergauw m et eenfiksetrap  weer af. De Kop van Jut vanLeander 

^ "v a s  vooral b ij de boerenjongens erg in trek. Dan had je  Krabbenbos m et zijn 
oliebollen. De goedkoopste kostte 1 cent, de duurste 5 cen t. En een vrouw 
uit Opheusden m et een kruiwagen vol 'boekendebroad' (boekweitbrood). 
Lekker was d a tj Een stuk, aan één kant m et stroop besmeerd, ook weer 
voor 1 cen t. Wat kon je  m et een cent al niet doenï We kregen er 2 of 3 
mee voor de kermis en wat was de keus m o eilijk l
Op de dag van de zesde beestenm art was de trekking van de veeverloting. 
Soms werden er wel tien vette vaarzen verloot, plus kippen, ganzen, koe -  
touwen enz. Volop spanning, wie de gelukkigen waren. En dan was het feest 
weer voor een heel jaar voorbij en moesten we weer ander vertier zoeken. 
Ja , zo was het to e n !
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In m aart wordt in Wageningen het fe it  herdacht dat 100 jaar geleden het 
Rijkslandbouw onderwijs werd gesticht. Bijgaande foto dateert u it 1886, toen 
de RLBS dus 10 jaar bestond. Op de Hoogstraat ter hoogte van de Kapelstraat 
werd een enorme erepoort gem aakt en de Wageningers stelden zich op om 
op deze foto vereeuwigd te worden.
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4e jaargang -  nr. 2 
juni 1976

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 U
R ed .: Jagerskamp 72 -  Wageningen

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

PUBLICATIE.

Hu n  h o o g  m o g e n d e ,
vertegenwoordigende het 
BATAAFSCH GEMEENE- 
BEST, allen den genen die 

deze zullen zien of hooren lezen , 
Salutl doen te weten:

Dat door ons ontvangen en goed 
gekeurd zijnde de Voordragt van den 
Raadpenfionaris, tot het arrefteeren 
eener Ordonnantie op het Middel van 
de Waag; dien tengevolge is gear 
refteerd, zoo als gearrefteerd wordt 
bij dezen, de navolgende

ORDONN ANTIE, waar 
ep, binnen de Bataaffche 

Republiek zal worden ge
heven de Impost op de 
W a a g .

Over TABAK 
WAAG en 

BOETES
W.M.STRAATMAN

Er is een tijd  geweest dat W age
ningen in het bezit was van twee 
wagen, de Grote of Stadswaag, 
waar o .a . de tabak werdgewogen, 
en de Kleine Waag teLakem ond1), 
die diende voor het wegen van 
boter, spek, varkens enz.
Een waag was een ten behoeve 
van de handel opgericht gebouw, 
waar de gem eentelijke overheid 
toezicht hield op het juiste g e 
wicht van handelsgoederen. Wie 
nu denkt dat het een soort liefda
digheidsinstelling was, vergist 
zich, want het 'recht van wage' 
was één van de oudste privileges 
en iedereen was dan ookverplicht 
om zijn goederen -  uiteraard t e 
gen betaling -  te laten wegen. 
H et spreekt voor zich dat zo'n 
waag eengroot aandeelhad inde

De aanhef van de W et op de W aag van 
13  d ecem b er 1 8 0 5 .
(O .A .W . inv . n r. 165)



stadsinkomsten. Wanneer iemand zich, om welke reden dan ook, aan deze 
verplichting onttrok, werden er voor die ti jd  flinke boetes uitgedeeld en 
werd er door de stadsoverheid nogmaals door middel van een publikatie op 
deze verplichting gewezen. Ondanks boetes en andere straffen kwam het 
toch nog voor dat m en zich aan deze regel probeerde te onttrekken, m et a l 
le gevolgen van dien.

Tijdens de "Vergadering van Burgemeesteren enR aad  derStad Wagenin- 
gen op Maandag den 15 Januarij 1816" wordt onder punt 2 het volgende in 
de notulen opgenomen:
"2e Dat heden morgen b ij Heeren Burgemeesteren een aantal voorname ta 
baksplanters zich, te kennen gegeven en verzocht hadden dat (daar er van 
tijd  tot tijd  tabaksbladeren, onder deze Gemeente gestolen worden en die 
dieven naar hun oordeel veel zoude worden voorgekomen, wanneer, g e li jk -  
zulks te voren alhier plaats had, iemand der binnen deze stad aanwezige 
kooplieden of factoors2) in tabak, g e lijk  mede geene vreemde kooplieden 
op eene andere plaats tabak mogen ontvangen, dan aan en in de publieke 
Waag dezer stad) ook weder g e lijk  voorheen binnen deze Gemeente de g e 
woonte mogt worden ingevoerd dat alle tabak, die alhier wordt afgeleverd 
op Stads-Waag ontvangen en gewogen moest worden."
H et is jam m er dat de namen van de tabaksplanters n ie t worden verm eld en 
dat deze notulen geen verdere bijzonderheden geven.

Maar goed, we gaan weer terug naar de raad:
We constateren plotseling een koortsachtige bedrijvigheid; men ziet w aar
sch ijn lijk  een gelegenheid om de inkomsten van de waag te vergroten die, 
na het beëindigen van het Franse bewind in ons land, danig waren terugge
lopen doordat niem and zich m eer stoorde aan wetten tijdens dit bewind of 
reeds daarvóór gem aakt. Men is er a llem aal van overtuigd dat hier gehan
deld dient te worden. Zelfs de burgemeesters vinden dit een zaak van de 
eerste orde en beloven dan ook om in de eerstvolgende vergadering een 
conceptverordening, m et enige voorzieningen betreffende bovenstaande, ter 
goedkeuring aan de raad voor te leggen.
Die volgende vergadering vindt plaats op maandag 29 januari 1816.
Het concept van de 'H eeren Burgemeesteren" wordtm et algem ene stemmen 
aangenomen en reeds de volgende moigen m et een begeleidende brief naar 
de Gedeputeerde Staten van Gelderland gezonden m et het verzoek deze ver
ordening goed te keuren. De griffier van de Gedeputeerde Staten van G e l
derland, J .  S . Scheidius, laa t op 15 februari 1816 weten dat ook de "E d el- 
Grootachtbare H eeren" het nut van een dergelijke verordening inzien, m aar 
dat zij overeenkomstig artikel 17  vanhet Regerings Reglem ent de zaak 'ge
heel en al aan de Stedelijken Raad overlaten '. B lijkbaar winden zij zich 
n iet zo op over deze zaakl
Burgemeesters en raad hebben dus vrij spel en maken van de verordening -
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A rt 14.
IVtglug linnen r* buiten ie  W ttg.

Ter Wage zal niemand mogen wegen d u  
de Beëedigde W egers, daar toe doar of v*n we
gens de Administratie der Finantiën gequalificeerd 
of geadmitteerd, op de Boete vanf vijfhooder4 
Gulden. Voorts.zullen geen 'tLands Prrkkec c*  
Schalen buiten de Wage gebruikt, noch eenig* 

Goederen, Waaren o f  Koopmanfchappe« daar 
op gewogen mogen worden, dan met uitdrukke
lijk Confent an Jen Ontvanger of Gaarder, op 
verbeurte van de Goederen en W aaren , voor 
dewelke geenConfisnt gegeven is en vijftig Gul de» 
Boete te betalen, even zeer bij iederen W eger, 
die daar aan geholpen of bij geadfifteerd heeft, 
als door hem die de Goederea ter Schaal faoefc 
doen prefenteren.

D e verbeurte der Goederen zal echter geea 
plaati hebben, voor zoo verre dc £jgtw arues- 
selfs ofifchuld Jua doaa blijk»».
' R *  xs£ jfe  W re -
quireerde ;Confentr  houdende, ingevolge ro r-  
mulier Lite F ,  de naam v»n_ den genen aan 
wieA Confent »erleend is , en omfchrijvin^ 
d r̂ Partij die gewogen moet worden, mitsga 
ders de (»bats waar zoox den Wegeren moeten 
tet haacl (lelllen, tot derzelver infomatie.

M r, G errit Ockerse beroept zich op dit 
artikel van de W et op de W aag.
(O .A .W . inv . nr. 165)

naar de gewoonte van die tijd  -  
een knap staaltje  van am btelijke 
volzinnen. Dit unieke stukje werk 
wil ik u n iet onthouden, hier 
volgt het:
"Burgemeesteren en Raad der 
Stad Wageningen 
In aanmerking genomen h eb 
bende
D at sedert de gelukkige om m e
keer van zaken en de afschudding 
van het fransche juk, wanneer elk 
en een iegelijk  weder de vrije 
verkoop van zijn gecultiveerde 
tabak bekomen heeft, de nade
lige gewoonte doorzommige ne- 
gocianten3) in tabakhandel drij
vende in deze gem eente is inge
voerd geworden, om de door hen 
gekochte tabak ten hunne eigen 
huizen of pakhuizen te ontvangen 
en op hun eigen schaal te doen 
wegen.

Overwegende dat die gewoonte zeer veel aanleiding heeft om het ontvreem
den of stelen van tabaksbladeren, hetwelk van tijd  to t ti jd  in deze gem eente 
heeft plaats gehad, te favoriseren en te begunstigen.
Overwegende dat daar de cultuur van tabak zoo n iet het eenigst dan voor
zeker het voornaamste middel van bestaan dezerstads In en opgezetenen uit
maakt het van groot belang is dat daarin worde voorzien.
Gelet eindelijk op het aan H .E achtb : Heeren Burgemeesteren dezer stad door 
een groot aantal der voornaamste planters gedaan verzoek, renderende om 
weder / g e lijk  zulks voorheen heeft plaats gehad: / te bepalen dat alle t a 
bak in deze gemeente wordende verkocht en afgeleverd, nergens elders dan 
op 's Lands Waag afgelevert en ontvangen mag worden. 
Hebbengoedgevonden m et voorkennis en approbatie4)van HEGrootachtbare 
Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie te  arresteren5), zoals gearres
teerd worden b ij dezen de navolgende voorzieningen 
Art. 1
Het zal aan niemand wie h ij ook zijn  moge en zonder onderscheid of h ij in 
deze Gemeente of elders woonachtig is, van nu voortaan vrij staan of g e -  
oorlooft zijn eenige tabaksbladeren Zuigers6) of lom pen7) aan zijn eigen huis, 
schuur of pakhuis te ontvangen o fte  doen wegen, m aar zal alle tabak zonder
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onderscheid die in deze Gem eente afgeleverd en ontvangen word; op 'sLands 
Waag / gehouden wordende in een stadslocaal in de W aagstraat -  afgelevert, 
gewogen en ontvangen m oeten worden
En zulks op eene boete van v ijf  en twintig Gulden welke boete n iet alleen  
door den Koopman, factoor of com missionair die bevonden zal worden e r 
gens elders dan op 's Lands Waag, tabak ontvangen te hebben zal moeten 
worden betaald, m aar zal ook ge lijke  boete door den afleveraar verbeurd 
en betaald m oeten worden.
Art. 2
Teneinde alle  verwarringen in oneenigheden, die om de voorrang te hebben 
van het eerst van de Waag, te kunnen gebruik maken tusschen Kooplieden, 
commissionairs en factoors zouden kunnen ontstaan, zoo veel m ogelijk  voor 
te komen en weg te nem en, zal elke koopman factoor of com missionair 
verpligt zijn vooraf van zijne voorgestelde ontvangst van tabak op 's Lands 
Waag, kennis te geven of te doen geven aan de W aagm eester, die verpligt 
zal zijn daar van accurate aanteekening te houden. En zal als dan a ltijd  die 
geene voorgaan die zich het eerst om tegens dien dag te ontvangen heeft 
aangegeven.
Art. 3
Ook zal het aan niemand vergunt of geoorlooft zijn zijne door hem ontvan- 
gene tabak hetzij in manden of op stapels in de Waag te  laten  staan zonder 
toestemming van de W aagmeester, die zulks na omstandigheden voor één a 
twee dagen zal kunnen vergunnen.
Art. 4
Alle verdere voorkomende gevallen waarin b ij dezen n iet is voorzien zullen 
en worden ter finale beslissing aan HEachtb: Heeren Burgemeesteren dezer 
stad gesteld.
Art. 5
De boeten wegens de overtreding in dezen bepaalt zullen ingevolge de b e 
staande wetten worden vervolgd en geiïit en ten profijte komen van de s te 
delijke kas. En op dat niemand omtrent den inhoud van voorschreven besluit 
eenige onwetendheid zal kunne voorwenden, zal deze twee m alen worden 
gepubliceerd en als naar gewoonte aan de beide Stadspoorten geaffigeerd8). 
Gedaan ten Raadhuize binnen Wageningen den 29 Januarij 1816.

Burgemeesteren en Raad voom^e 
M : A .v an  Ommeren 

Ter ordonnantie van dezelve
H .B .v an  Daalen 

prov: secretaris
Gepubliceerd den 25e Februarij en den 3e Maart en geaffigeerd den 5e Maart 1816

L .H . Streng 
Bode "
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Het gezegde "Wetten zijn er om overtreden te worden" is er b lijkbaar n iet 
voor niets, want ziet, twee dagen nadat de verordening voor de tweede m aal 
is gepubliceerd, komt er b ij de ontvanger van de judirecte belastingen een 
brief binnen van ene Mr, Gerrit Ockerse, die tijdens de Franse tijd  een aan
ta l jaren "M aire"9) van Wageningen is geweest.
H ij heeft blijkbaar nog nooit gehoord van de nieuwe verordening.
Als commissionair van de heer JanA ncher u it Amsterdam wil h ij op 5 m aart 
1816 's middags "Het weer zulks toelatende" een begin maken m et het a f -  
wegen -  in het pakhuis achter zijn huis aan de Hoogstraat -  van 23630 pond 
Wagenings bestgoed10) tabak en 1045 pond uitschot"), door hem en zijn half- 
tabakkers'2) verbouwd. Tevens 57 a 58000 pond Wagenings bestgoed en u it
schot van planters, waarvan h ij b lijkbaar niets vermoedend, in dit schrijven 
al de namen opsomt: de weduwe C .F .H ach en b erg -van  Zetten, Egbert van 
Grootveld, Lammert Wessels, Hendrik Gerritsen van Beek, Peter W ijnen, 
Lubbert van de Peppel, Evert Teunissen van den Bom, Gerrit van Loghem, 
Geurt Tijm ens, Johannes van M aanen, Gerrit Meinders, Gerrit H eijnekam p,
B.van Zadelhoff, Baron F . G .  van Lynden tot Hemmen, Hendrik van Rennes 
en als laatste de weduwe A .van  Rennes. Dat allen  blijkbaar óók nog nooit 
van de nieuwe verordening hebben gehoord, g eeft te  denken en doet tevens 
vermoeden dat men probeert, hier één of ander zelfvoordeel uit te slepen.
De heer Ockerse probeert het overigens w el op een 'leg a le ' m anier te  doen. 
H ij speelt de onschuld zelve, rept inzijn  schrijven geen woord over de n ieu 
we verordening en vraagt om een
formulier letter F, daar dit voor FO R M U L IE R  Lltt. F .
, „ ,  , De Onderpeteekende IV ) v ï ’j  ’s L n J shet afwegen van de tabak nochg Regt op de Waag M ^  verIeend
is volgens de Wet op de Waag Confent aan^c] o-n v o :  des-
van 13 december 1805! H ij b e -  ze^ s JX1. ftaande en gelegen [e j
roept zich hierbij op artikel 14 V f  ƒ ] ”  * Pf kCn Schliea
van diezelfde wet. Aftura den [g ] t 80 'f -̂j
En wat doen "Burgemeesteren en
Raad" van Wageningen? r "I n  ° VU J
Zij sturen twee personen naar het 
pakhuis om er eens een k ijk je  te

M  Ontvanger o f Gaarder.
Ï f l  P *  n a am der P laats a lw aar  h ij  fu n  •htrS. 

D e N aam  o f  F irm a  aan  wien het Cor-
nemen, te weten: Peter van ' ■ Tv1?- Wor4t± _
_ , T „ 1^1 Tïuts , P a k h u it , Zotder o f  S ch if.
Baak, waagmeester, en Jan F e r -  Ligging.
dinand, beëdigde m eter b ij de [ƒ ]  Omfchrijving der p a r t i j  met uitdruk- 
Judirecte belastingen en beëdigd king van quantiteit en quetlitett.
wagenmeter en te ller b ij de Con- !r\Jl ) en_ J a a r t a l

l_(J Underteekem/ig t'tn den Uttgever.
voyenu) en Licenten ) te  dezer
stede, van tijd  tot tijd  's Lands- H et form u lier le t te r  F w aar M r. G errit 

weger Peter van Baak assisteren- O ckerse om vraagt.

de". (O .A .W . in v . n r. 165)
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Op 11 m aart 1816 leggen beiden een verklaring af van wat zij gezien hebben 
in het pakhuis van M r. Gerrit Ockerse op 5, 7, 8 en 9 m aart van dat jaar . 
Tevens voegen zij nog een naam van een tabaksplanter aan de lijs t  to e : 
Jan Bongers.
Het bewijs is hierm ee geleverd en de president burgemeester van W agenin
gen, M r.A .van  Ommeren, gaat "in die K w aliteit van waarnemende de Po
l it ie "  tot actie  over. H ij gelast Hendrik Engelbart van Rennes (!) deurwaar
der vanhet V redegerecht vanhet Kanton Wageningen en tevens deurwaarder 
van het Politiegerecht, om zich op 12 m aart 1816 b ij M r. Gerrit Ockerse en 
alle bovengenoemde planters te vervoegen omdat zij artikel 1 van de ver
ordening van 29 januari van dat jaar hebben overtreden. Zij allen  worden 
gesommeerd om een boete van ƒ  2 5 ,- '5) binnen veertien dagen te b etalen  
aan de gemeenteontvanger Derk B eek. Zou é é n  van hen te laa t of helem aal 
niet betalen, dan zou tegen hem een proces aanhangig worden gem aakt. Ze 
hebben allem aal betaald!
De gemoederen betijden en alles hervatte weer z'n dagelijkse gang. A lleen 
de naam "W aagstraat" herinnert ons nog aan die woelige tijd en  van w eleer 
en of er ooit heksen in de waag zijn gewogen is m ij (nog) n iet bekend.

Noten:

') Lakem ond: buurtschap aan de overzijde van de R i jn . In 1539  werd h et b i j W ageningen g e 
voegd en in  181 7  w eer daarvan g esch eid en .

2) fac to o r : iem and die voor rekening van anderen handel d rijft, zaakgelastigde, v erteg en 
woordiger.

3) n eg o cian t: han delaar.
4) approbatie: goedkeuring van b i jv . een  verordening door een  hoger gezag.
5) arresteren: b i j  beslu it v aststellen .
6) zuigers: uitlopers aan  een  tabaksplant, die tabak  van m indere k w alite it op leveren .
7) lom pen: onderste h alfv errotte b lad eren  van de tabaksplant én die w elke a fg ev allen  z ijn .
8) a ffich eren : aanplakken, aanslaan.
9) m aire : Franse benam ing voor burgem eester.
,0) bestgoed: de bovenste lan cetvo rm ig e tabaksb lad eren .
") u itscho t: de onbruikbare tabak  die afgezonderd is van de goed e.
2) h a lf-ta b a k k ers: z ij verrich tten  (m et hun gezinnen) a lle  arbeid  op de tabaksveld en . De lan d

eigenaar stelde de grond en een  d eel van de m est te r beschikking en zorgde tevens voor de 
verkoop van de gedroogde blad eren . De ene h e lft  van de bruto-opbrengst was voor de lan d
eigenaar, de andere h e lft  voord e h a lf-tabak k er. D it systeem  noem t m en ook w el half-bouw . 

,3) convooien : in v oerrech ten .
'4) lice n te n : u itv oerrech ten .
15) Om een  indruk te geven h oev ee l ƒ 2 5 , -  in die ja re n  was: in  dezelfde raadsvergadering van 

15 jan uari 1816 wordt onder punt 1 een  c ip ie r  aangesteld  m et een  jaarsa laris  van ƒ  75 ,-1  
G eraadpleegd: O u d -A rch ief W ageningen, inv . nrs. 1 6 5 ,1 6 8 .

N ieu w -A rch ie f W ageningen, in v . nrs. 3 , 2 4 8 7 .
D r. D .R e g e lin g : De stad der tegen stellin g en  -  W ageningen, 1933 , blz. 27 , 83 , 84 .
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Van de bestuurstafel
Op dinsdag 9 m aart 1976 werd in "Vredehorst" de algem ene ledenvergade
ring gehouden, waarbij de secretaris, wegens ziekte van de voorzitter, een 
zestigtal belangstellenden kon verwelkomen. Zowel het jaarverslag van de 
secretaris als dat van de penningmeester werden zonder veel om haal goed
gekeurd. De kascommissie, b ij monde van de heer C .Postm a, uitte haar 
tevredenheid over het beheer van de pecunia door onze penningmeester, de 
heer W .M .Straatm an. Daar de heer Postma aftredend was als lid  van de 
kascommissie werd de heer P .H ollem an lid  van de com missie en als reser- 
velid werd gekozen de heer G . Alofs.
Na deze korte vergadering hield  ir .H . K.Roessingh een zeer interessante l e 
zing over "De Wageningse tabakscultuur inde 17e en de 18e eeuw ". Een en 
ander werd m et een aantal fraaie dia's to egelich t.
Op dinsdagavond 11 m ei vertoonde de voorzitter op een ouderavond van de 
Huishoudschool de kleurendia's van de Wageningse Monumenten. Er was 
veel interesse.
Op de op zaterdag 15 m ei door het gemeentebestuur georganiseerde "Open 
Dag" in Junushoff was ook onze vereniging weer aanwezig. D itm aal waren 
de beschermde en n iet-bescherm de Monumenten van Wageningen onder
werp voor de stand. Ons lid  Joh. van de Peppel vervaardigde de fraaie foto's 
en A .R ietveld  zorgde voor de expositie. Er was zeer v ee l belangstelling. 
Burgemeester Van Huis -  ook lid  van onze vereniging -  was zeer geïnteres
seerd. M et hem hoopt het bestuur binnenkort een onderhoud te hebben over 
de voormalige Latijnse School, waarvoor restauratieplannen bestaan, en 
over het voormalige gem eentelijk  historisch museum. Ledentoevoer voorde 
vereniging leverde deze dag nauwelijks op, m aar wel -  en dat is v ee l be -  
langrijker -  bezoekers m et vele vragen.
Het secretariaat is -  voorlopig -  ook thuis bereikbaar onder telefoonnummer 
0 8 3 70 -16675 .
Tot slot wensen wij u een fijne  vakantie to e .

A . G. Steenbergen 
secretaris

"Langzamerhand zouden w ij eene kronijk kunnen leveren van curiositeiten, 
die door onzen stadsomroeper als verloren of gevonden, den inwoners worden 
bekend gem aakt.
Donderdag avond verkondigde de m an: "Die een paar witte vrouwenkousen 
m et gevulde kuiten heeft gevonden, brengt ze weer b ij m i j"  enz.
Of ze w erkelijk verloren zijn, hetzij uit een pak, of van de leest waarom 
hare plaats was, weten w ij n iet, ook n iet of zij reeds gevonden z ijn ."

Wageningsche Courant, donderdag 12 augustus 1869.
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Wie Sr), # in
bestuurden * €ï l  1876?
Evenals tegenwoordig werd het bestuur over de gem eente in 1876 uitgeoefend 
door de gem eenteraad. Deze raad bestond in dat jaar uit de volgende e lf 
leden:

R.BOWLES
W .A . BARON DE CONSTANT REBECQUE 
J .  KNEL
M R . F .C .W .K O K E R  
A.G.J.PANNEKOEK
M R . G .W . GRAAF VAN RECHTEREN VAN APPELTERN
J .  W. VAN ROOI JEN
J .  VAN RIJN
A .H .V A N  STALBORCH
J .  VERMEER HIJNEKAMP
D.VREEDE

Burgemeester was J .  Knel, die -  anders dan tegenwoordig -  ook behoorde tot 
de leden -  of zoals men toen zei tot het 'personeel' -  van de raad. Deze 
burgemeester was trouwens uit de raadsleden benoem d. H ij was reeds lid  in 
1846, sinds 1851 wethouder en van 1857 tot 1878 burgem eester.
Wethouder waren J .  van R ijn  en D. Vreede, beiden tegen een jaarwedde van 
150 gulden, terw ijl die van de burgemeester 1200 gulden bedroeg. 
Gem eentesecretaris was H .J.H aas tegen een jaarwedde van 1000 gulden. 
Voorts was gem eente-ontvanger J.F .D ijck m e e ste r  (ƒ 750) en commissaris 
van politie D .J.v a n  Stalborch (ƒ 700). p

OUDE  NUMMERS VAN " W A G E N W E G E N "

Indien er leden zijn die geen prijs stellen op het bewaren van oude 

nummers van "W agenwegen", dan wordt het zeer op prijs gesteld als 

men deze weer ter beschikking van de vereniging wil stellen .

U kunt deze in de bus stoppen op het adres van de red actie, Jagers- 

kamp 72, of b elt u even 12143, dan worden ze b ij u afgehaald.
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4e jaargang -  nr. 3 
september 1976

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

V E R E N I G I N G  "OUD-WAGENI N G E N 1'
R ed .: Jagerskamp 72 -  Wageningen

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

m ^ È m ...

op DINSDAG 26 O KT OB ER  1976 om 20.00 uur

in "DE WERELD", Generaal F oulkesweg 1 te W a g e n i n g e n

Op deze avond zal o nze s ec re tar is  A .G .S T E E NB ER GE N 

de geschiedenis van "De W e r e l d "  toelic ht en met dia's 

onder de t i t e l :

’tWas me ’tW ER ELD JE wel!
Alle leden zijn ha r t e l i j k  welkom!
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3bce w ak Aetoc-'/e aémee'i... ?
Opgetekend door de fam ilie  Van Dodewaard uit Achterberg 2e deel

"Opa, vertel eens wat van de winkels uit uw jeugd."
"Ja, hoe was het ook al w eer?"
We moesten natuurlijk wel eens boodschappen doen voor m oeder. Zo moest 
ik iedere week op de wasplank een tien-ponds-brood wegbrengen, om te 
laten bakken. Thuis werd het van 5 pond roggem eel en 5 pond bloem  g e 
kneed en opgemaakt. En dan bracht ik het naar bakkerij Hijnekamp inde 
Hoogstraat (nu Langerak), bijgenaam d "Het gouwe klum pke". H ij bakte 
het brood voor 4 cen t.
D ich tb ij Hijnekam p, in de Junusstraat, woonde Kerkwijk, de klompenmaker. 
Als onze klompen versleten waren mochten we daar nieuwe halen voor een 
kwartje. Je v ie l er m et de deur in de huiskamer, waar in een hoek ook de 
winkelvoorraad stond. H elem aal gelukkig warenwe alswe ooknieuwe leren 
op de klompen m ochten kopen, voor een dubbeltje, want dan sloeg Kerkwijk 
die aan weerszijden vast m et 3 'gouwe tortsen '.
Nu en dan moesten we natuurlijk ook naar de kapper. N iet om b ij te knip
pen, nee, alles moest er kaal af voor schooljongens. Dat kostte 5 cen t. Die 
kapper was Hannes vanEden en woonde inde Nieuwstraat. Kwamen we daar 
in de buurt, dan zongen we steevast, op de bekende w ijs:

W ilt heden nu treden b ij Hannes van Eden,
B ij Hannes van Eden de scheerwinkel in.
H ij zal U scheren, zonder te bezeren,
H ij doet het goed en daarbij goedkoop.

Op die kale koppen van ons droegen we altijd  een pet. Je had in de Hoog
straat twee pettenwinkels, voor 'gewone mensen' Troost en dan ook nog 
Massier voor studenten en andere modebewuste lieden. B ij Massier heb ik  
m ijn  eerste baantje gehad: Iedere dag vóór en na schooltijd petten w eg- 
brengen. Loon: twee kwartjes per week en m et Sinterklaas een nieuwe pet. 
Hadden we eens een keer een nieuwe klok nodig, dan gingen we naar Prins, 
op de hoek van de Bergstraat, naast de gracht. Prins ging zo ver m et zijn 
service, dat h ij iedere zaterdagavond persoonlijk de door hem geleverde 
klokken b ij zijn klanten thuis ging opwinden.
Slagerijen waren een hoofdstuk apart, want je  had in die dagen varkens -  
slagers, o .a . Maessen in de Hoogstraat en Elings in de Kapelstraat, maar 
ook Joodse slagers, bijvoorbeeld Van Thijn  (ook inde Kapelstraat) en inde 
Heerenstraat (Achterstraat) Bachrach, die alleen  rundvlees verkochten.
Bij Bachrach keken we vaak stiekum tussen de neergelaten jaloezieën door,
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De winkels 
in de
Hoogstraat
in
Opa's jeugd

als er in de winkel (!) werd geslacht. Dam kwam de Jodenmeester m eteen  
reusachtig mes, waarmee h ij m et één haal de keel van de koe doorsneed. 
Hadden we eens b ij uitzondering een halve of een hele cen t, dan gingen we 
naar het snoepwinkeltje van vrouw Hakstege in de Havenstraat: een sliert 
drop kostte 1 cent, evenals een zuurbal of een kaneelstok.
Het postkantoor stond op de Markt, waar het tot voor enkele jaren nog was. 
Nu en dan moest ik er postzegels halen : 5 cent voor een brief en 1 cent voor 
drukwerk. Toen ikzelf verdiende b ij de pettenwinkel, m ocht ik  iedere week 
een zegel van een stuiver kopen. Twintig zegels op een kaart geplakt werden 
dan ingeleverd en plechtig bijgeschreven in het spaarbankboekje. Rente 2%. 
De spaarzin werd er zo al vroeg ingebracht.
Bakkers waren er in Wageningen omstreeks 1900 ook al v ee l. Op de Markt 
de bekende dikke bakker Van de Hoef, een man m et vele functies, o .a . in 
kerk- en schoolbestuur en ook in  de gem eenteraad.
In de Hoogstraat waren zeker 5 of 6 bakkers, o .a . De Heus, Hijnekam p, Ver
meer en De Haan. Bij Verm eer stonden inde Sinterklaastijd  ieder jaar twee 
levensgrote speculaaspoppen inde etalage, w el 4  cm  dik. Die werden verloot. 
Bakker De Heus op de hoek van de Boterstraat stookte zijn oven m et tak k e- 
bossen. Vaak heb ik daar een boer uit Achterberg m et een vracht zien aan
komen. Hij had een tw eew ielige wagen m et een os ervoor . . . 
Tabakswinkels waren er natuurlijk ook. Voor m ijn  vader moest ik nu en dan 
een zak "effezet" halen voor 5 cen t. Dat was een puntzak pruimtabak, waar
op de letters F .Z . stonden. Later pruimde h ij B ZK.
Roken deed m ijn  vader alleen  b ij het jaarlijkse feest van de Schutterij. Dat 
werd gevierd b ij vrachtrijder De Kraay in de schuur in de Riem sdijkstraat. 
Een prachtig feest, dat hoofdzakelijk bestond u it bierdrinken en tabak roken 
uit lange Goudse pijpen. Voor de muziek zorgde stucadoor Rijsemus m et 
zijn trompet.
V eel plezier voor weinig geld.
Ja , zo was het toen!
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De WATERDOKTER 
of P IS K IJK E R

In de rubriek "U it de Oude Doos" in de Veluwepost van vrijdag 20 februari
1976 heeft A .G .Steenbergen een artikel geschreven over: "W aterkijkers, 
spookplaatsen en vele andere griezelige zaken".
In dit verhaal stond ook vermeld dat er in Wageningen een 'w aterkijker' is 
geweest. Deze zou gewoond hebben in een huisje aan het Bergpad (V eer- 
straatzijde), waar later Jenneke van Hunnik, ene Van Druten en een fam ilie  
Wennekes hebben gewoond.
De reden dat ik het voorgaande nogmaals vermeld is deze: we weten nog 
steeds niet wie die W aterkijker geweest is en wat h ij voorde mensen in W a
geningen gedaan h eeft. Steenbergen noemde hem een 'w aterkijker', m aar 
e igenlijk  w erdzo'n man 'waterdokter' of 'piskijker' genoemd.
Zo'n waterdokter was dikwijls n iet m eer dan een kwakzalver, die meende 
dat hij aan iemands urine kon zien wat hem scheelde. Een zieke behoefde 
niet persoonlijk m et zijn of haar urine te kom en. Daar m en vroeger op het 
platteland niet veel m et dokters ophad, probeerde m en het eerst m et een 
huismiddeltje uit de volksgeneeskunde of men ging naar zo'n kwakzalver of 
waterdokter.
Dat er b ij de echte doktoren nogal wat verzet was tegen dit soort 'genees
heren' kan men zich goed voorstellen, tem eer daar er enkele tussen zaten 
die totaal niet kundig waren en zeker n iet de juiste geneesmiddelen konden 
voorschrijven.
Nu wordt urine door de eeuwen heen al van het grootste belang geacht voor 
het stellen van een diagnose (ook nu m oet men nog wel 'm et z'n water naar 
de dokter'). Men beweerde vroeger zelfs dat men aan de urine kon zien of 
deze van een man of van een vrouw was; óf dat het urine was van een oud of 
een jong iemand en nog vele zaken m eer.
Van 'onze' waterdokter is jam m er genoeg niets bekend, m aar tijdens m ijn  
vakantie in Zuid-Limburg heb ik m et iemand uit die streek zitten praten 
(het bloed kruipt waar het niet gaan kan) en die m ij enige anecdotische over
leveringen over waterdokters wist te vertellen . Om u nu aan te sporen na te 
gaan of er in uw herinnering nog iets lee ft van de Wageningse waterdokter, 
wil ik u een paar verhalen niet onthouden.
Op een dag komt er een vrouw b ij zo'n waterdokter m et het water van de 
buurvrouw, om zekerheid te verkrijgen of deze zwanger was. De vrouw van 
wie het water was, durfde n iet naar de waterdokter te gaan omdat zij daar 
te verlegen voor was. Om eens goed te k ijken  wat er zoal in het water te
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zien was, hield de dokter de fles tegen het lich t. Terw ijl h ij dat deed vroeg 
h ij aan de vrouw die tegenover hem zat: "H oeveel kinderen heeft u ?" 
"Eén", was het antwoord. Toen zei de waterdokter: "D it is water van een 
vrouw m et vier kinderen en als zij over haar geval iets wil weten, m oet ze 
zelf maar komen. "
Een ander verhaal is dat van een jongen die onder de w ielen van een wagen 
was gekomen en daarbij zijn been had gebroken. Omdat de genezing n iet 
snel genoeg ging, vertrok de vader m et een flesje  urine van de jongen naar 
de waterdokter. Deze keek in het water en zei, alsof h ij een waarzegger was: 
"Ik zie twee wagenwielen die het ongemak veroorzaakt hebben". De vader 
vond dat knap gezien, m aar zei: "Het was een wagen m et vier w ielen !" 
Waarop de waterdokter hem vroeg: "Heb je  al het water m eegebracht?" 
"N ee", zei de vader, "a lleen  de h e lf t" . "Geen wonder", zei de doktertoen, 
"die andere twee wielen zitten in de rest van het w ater".
Dit waren dus twee voorvallen m et waterdokters u it het zuiden des lands. 
Indien er onder de lezers verhalen bekend zijn over 'onze' waterdokter, of 
over volksgeneeskunde en b ijgeloof uit vroeger dagen, dan graag een b e 
richtje aan de redactie van Wagenwegen of aan Ad Rietveld,

Kent u ze nog, de vroegere sm alle straatjes m et veldkeien? V ele  straten in 
onze stad waren ook hiermee geplaveid. Een van de weinige stukjes die nog 
over zijn ligt naast café Troost, tegenover "De W ereld".
Nu de plannen om de Latijnse School aan de M olenstraat te gaan restaureren 
vastere vormen aannemen is er de kans om vóór deze r ij huizen een k e ien - 
straatje aan te leggen. Hiervoor vragen w ij uw m e d e w e r k i n g !
Het zou het bestuur bijzonder verheugen als onze vereniging ervoor kan zor
gen dat deze keien er kom en. En ze zijn er nog genoeg, bv. in de richting 
Wageningen-Hoog en verder op de hele Veluw e. Gaat u eens b ij een akker 
kijken wanneer er pas geploegd is en u raapt er zo enkele.
De keien kunnen worden bezorgd b ij Blauw Blok in de Latijnse School, waar 
men ze graag in ontvangst zal nem en.
Leden van Oud-Wageningen, toont u een kei en draagt uw steentjes b ijl

Tarthorst 54, te l . 15477



Veranderingen van de 
KERKELIJKE GEZINDHEID
in Wageningen
Sinds het begin van de negentiende eeuw zijn er inde kerkelijke gezindheid 
van de Wageningse bevolking opm erkelijke veranderingen opgetreden. De 
veranderingen inde statistische cijfers die w ij hieronder voor een vrij w ille 
keurig gekozen aantal jaren weergeven, volgen natuurlijk in grote lijn en  die 
van de gehele Nederlandse bevolking. Deze verdeling is in procenten w eer
gegeven.

Verdeling in procenten naar kerkelijke gezindte in Wageningen

Jaar 1809 1870 1909 1930 1947 1971

Nederlands Hervormd 80, 6 7 5 ,6 65, 2 54, 5 50, 9 36, 2
Rooms -  Katholiek 16, 9 20, 9 19, 8 2 0 ,4 21, 6 21, 5
Gereformeerd - 0 ,2 5 ,1 6, 3 9 ,6 1 0 , 0
Andere kerkelijke gezindten 2, 5 3 ,2 5 ,4 4 ,6 4 ,6 4 ,7

(waaronder Joden 1 ,5 1 ,8 0 ,7 0, 2 ? ? )
Geen kerkelijke gezindte - 0 ,1 4 ,5 14, 2 14, 3 2 7 , 6

Bij dit vrij oppervlakkige oveizicht springt de voortdurende afneming van het 
aandeel der Nederlands Hervormden in de totale bevolking in het oog. D it 
wil natuurlijk n iet zeggen, dat het a a n t a l  der Hervormden afnam, m aar 
alleen dat de g r o e i  van dit aantal achterbleef b ij die van de gehele W a
geningse bevolking. In 1809 was nog 80% Nederlands (-duits) Hervormd.De 
daling tot 1870 kan n iet worden toegeschreven aan de zgn. afscheiding van 
1834, die in Wageningen weinig invloed heeft gehad, noch aan buiten
kerkelijken, die er in 1870 ook vrijw el n iet waren. W el was inmiddels het 
percentage van de R oom s-K atholieken toegenom en. Deze laatstgenoem den 
hebben sindsdien een vrijw el constant percentage van ruim 20 behouden. 
Deze groepering is dus even sterk gegroeid als de gehele bevolking.
Uit de verdeling in 1909 b lijk t, dat de doleantie (1886) w el invloed heeft 
gehad. Het percentage der Gereformeerden -  waaronder hier wordt verstaan 
alle groeperingen die zich Gereformeerd noemen (gereformeerde kerken, 
-gem eenten, vrijgem aakt enz.) tezamen -  was ruim 5 en is sindsdien to e -  
genomen tot 10% in  1971. In hetzelfde jaar 1909 was het percentage van de 
buitenkerkelijken van belang en b ijna even hoog als dat van de 'andere ker
kelijke gezindten'. Deze laatste groep is een statistische samenvoeging van 
kerkelijken, die n iet onder een van de vorige genoemde kerken v allen . D e
ze groep vertoont in  geloofsopzicht geen enkele samenhang en omvat b .v .
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Doopsgezinden, Joden, Mohammedanen enz. Het percentage hiervan b leef 
in de loop der tijd  vrijw el even hoog. (De Joden geven b ij de tellingen na 
de Tweede Wereldoorlog him geloof n iet m eer o p .)
De gegevens uit 1930 vertoonden vooral een enorme stijging van het per
centage der buitenkerkelijken en een bijna even grote daling b i j de H er
vormden. In 1947 li jk t  eenzekere stabilisatie te zijn bereikt, behoudens een 
verschuiving van Hervormden naar Gereformeerden.
Tenslotte bleek er to t 1971 weer een grote daling van het aandeel der N e
derlands Hervormden en een ongeveer g e lijk e  stijging van het aantal der- 
genen, die geen kerkelijke gezindte aanhangen.
Het gehele tijdvak oveiziend b lijkend e Nederlands Hervormden in procenten 
ruim gehalveerd te zijn . H et aandeel der Katholieken b leef, na aanvanke
lijke stijging, g e lijk . De Gereformeerden zijn na het ontstaan van hun kerk
genootschappen tot 10% gestegen. De 'andere gezindten' zijn tot ongeveer 
5% toegenomen en sinds 1900 constant. Daarnaast is het aantal buitenkerke
lijken sinds het einde van de vorige eeuw g ele id elijk  aan tot m eer dan een 
kwart van de Wageningse bevolking toegenom en.

C . Postma

Van de bestuurstafel
Ondanks de vakanties, die achter ons liggen, zijn er toch enkele gebeurte
nissen te memoreren.
Begin juni kreeg de vereniging, door bemiddeling van de secretaris, een in 
gelijste kleurkrijttekening geschonken, voorstellende een groep boerderijen 
aan de Vergersweg. De tekening werd omstreeks 1930 vervaardigd door P, de 
Jong, tekenleraar aan de Ambachtsschool te W ageningen. W ij zijnde schenk
ster, mevrouw Koop uit Wageningen, bijzonder dankbaar.
Er werden contacten gelegd m et de afdeling Zuid-Veluwe van de A rcheolo
gische Werkgemeenschap Nederland om te komen to t een gezam enlijk b o 
demonderzoek binnen en om de tufstenen muurresten van het kerkje op de 
Westberg. Deze zijn gelegen binnen de hekken van de begraafplaats van de 
fam ilie De Constant R ebecque. Eigenares van het terrein is de Landbouw
hogeschool. M et het C ollege van Bestuur is door bemiddeling van de ti jd e 
lijk  beheerder van de beide arboreta contact opgenomen om toestem m ing. 
Op woensdag 23 juni hadden de voorzitter en ons bestuurslid A . R ietveld  een 
onderhoud m et burgemeester VanHuis. Onderwerpen van gesprek waren o .a . 
de plannen rondde restauratie en renovatie van de vroegere Latijnse School 
en het Algemeen Ziekenhuis in de M olenstraat en de bestem m ingen voor 
deze panden. Over de plannen van de restauratie van Heerenstraat 1 is nog
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weinig definitiefs te zeggen. W ij hopen dat er terdege rekening wordt g e 
houden m et de aardige oude bouwelementen van het interieur.
De 18e eeuwse stadswapens hebben een plaatsje gekregen aan de Nude- en 
Bergpoort. Frank Verwoert en ook "Oud-W ageningen" kunnen voldaan zijn. 
In het kader van de Introductiedagen vertoonde de voorzitter de M onum en- 
tendia's voor de nieuwe studenten van SSR op 30 augustus. Op 2 september 
waren voorzitter en secretaris op uitnodiging aanwezig b ij de o fficië le  inge -  
bruikneming van het voorm alige Hotel "De W ereld". De secretaris hield een 
toelichtend praatje b ij een aantal dia's onder de t i te l : "De Wereld to en ".

in "Veluwse G eslachten", orgaan van de Werkgroep Veluwse Geslachten, 
1976, no. 1, een artikel van de hand van A .C .Z ev en  over "Wageningse f a 
m ilienam en". Het relaas werd geschreven naar aanleiding van het artikel 
"Veldnamen rondom W ageningen" van A . R ietveld  in de Veluwepost van 
19 decem ber 1975. A . R ietveld  vroeg zich in dit artikel af of de W agening
se fam ilienam en Van Brakel, Van de Peppel, Pepplinkhuizen, Van Dolder, 
De Leeuw, Van Leeuwen, in verband staan m et de Wageningse toponymen 
Brakel, de Peppel, Dolder en Leeuwen. Aan de hand van het Nederlands 
Repertorium van Fam ilienam en, deel V III, Gelderland, komt de heer Zeven 
tot interessante conclusies. W ellicht kan dit relaas nog eens geplaatst wor
den in Wagenwegen, zodat iedere geïnteresseerde er kennis van kan nem en.

Toen h ij zo'n 20 ja a r  m et handen, paarden en auto's had rondgereden, werd 
h ij door een kantonrechter 'gehuldigd' m et 'deze Uw 25ste bekeuring'1 
"U heeft nu zonder achterlicht gereden. Ik geef U tien gulden of 5 dagen." 
Bongers stak zijn hand uit en zei: "Ik w il graag die tien  gulden en m aak U 
er op opmerkzaam dat alle bekeuringen waren voor zaken als een n iet aan
wezige drinkensbak aan de hondekar, zoals de wet eist, of het plaats nemen 
op de hondekar (wat verboden w as)."
"Maar ik ben U zeer dankbaar voor deze jubileum gift van tien  gulden! "

De secretaris

LAZEN

A . G. Steenbergen

Onder deze tite l, vrij vertaald "ken je  hem ?", volgt 
hier een verhaaltje over de verhuizer Bongers.
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Gezicht op cWageningen
paneel 36 x  56,5 cm  

Toegeschreven aan Com elis van der Schalcke (Haarlem 16 11 - 1671)

Men ziet de volledige ommuring van de stad m et links het Kasteel, dat plm. 
1725 werd gesloopt, de kerk op de Markt en de beide m olens.
Als plaats waar de schilder heeft gezeten m oet men denken aan de Nassau -  
weg, ongeveer op de hoek van de Generaal Foulkesweg,
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"GEZICHT OP WAGENINGEN"

De Vereniging "Oud-Wageningen is op 29 oktober 1976 in de Veluwepost 
een actie begonnen om een uniek 17e eeuws schilderij in Wageningen te 
krijgen. Het betreft een werk van een schilder van de school van Jan van 
Goyen, "Gezicht op W ageningen". Volgens twee b ij uitstek deskundigen op 
dit gebied, n l. P ro f.d r .J .G .v a n  Gelder, oud-hoogleraar Kunstgeschiedenis, 
en de kunsthistoricus Albert Blankert is het een schilderij dat geheel in de 
s tijl van genoemde school is geschilderd en dat wordt toegeschreven aan 
Comelis van der Sch alcke. Het is volgens hen een prachtig schilderij dat 
zijn prijs ten volle waard is.

Het kunstwerk werd enige tijd  geleden aan het gemeentebestuur van W a
geningen aangeboden, doch dit zag geen kans het bedrag van ƒ 6 0 .0 0 0 ,-  
hiervoor uit te trekken.
Wanneer deze gelegenheid echter n iet wordt aangegrepen dan zal het sch il
derij onherroepelijk voorgoed naar het buitenland verdwijnen. Dit zou des 
te spijtiger zijn omdat geen enkel schilderij uit de 1 7e eeuw in het bezit 
van de Gemeente Wageningen is. Het bewuste werk was de laatste 150 jaar 
in Engeland.

Het bestuur van de Vereniging "Oud-W ageningen" heeft het in itia tief g e 
nomen om onder Wageningers en oud-Wageningers geld in te zamelen voor 
dit wel zeer ideële doel, waarbij het zeldzame werk in het bezit van onze 
vereniging kan kom en.
Om het totaalbedrag zo dicht m ogelijk  te benaderen is aan verscheidene 
fondsen subsidie gevraagd. Wanneer deze subsidiebedragen bekend zijn zal 
aan de Gemeente Wageningen worden verzocht om een aanvullende bijdrage 
tot het aankoopbedrag te geven.

Onze financiële actie  loopt zeer goed en ondervindt sympathie b ij de gehele 
bevolking. Ons streven is tenminste ƒ 1 0 .0 0 0 ,-  b ij elkaar te brengen, doch 
hoe hoger het bedrag wordt, des te m eer b lijk t de wens van de Wageningers 
om het schilderij in Wageningen te krijgen.
Wanneer de aankoop doorgaat w illen w ij het gemeentebestuur voorstellen 
het in de trouwzaal van het stadhuis te hangen, waar iedere belangstellende 
toegang h eeft.

De stand van de ontvangsten wordt regelm atig in de Veluwepost gepubli
ceerd. Bovendien zal in een aparte kolom een overzicht worden gegeven van 
de zaken en instellingen die deelnem en aan onze a c tie . W ij wijzen er m et 
nadruk op dat door deze vermelding het geschonken bedrag als 're c lam e 
kosten' kan worden beschouwd.
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Voor particulieren is het belangrijk dat een gift voor dit doel in principe 
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Men kan toezeggingen eventueel telefonisch doorgeven aan de voorzitter, 
telefoon 0 8 3 70 -13617 , waar tevens nadere inlichtingen kunnen worden ver
kregen.
Bijdragen kunnen worden gestort of overgemaakt op de volgende rekeningen:
-  postrekening nummer 294 61 25
- bankrekening nummer 53 .93 .48 .015  Algemene Bank Nederland 

beide ten name van de Vereniging "Oud-W ageningen".
Gaarne m et de vermelding "Gezicht op W ageningen".

Wanneer de aankoop doorgaat -  en wij verwachten niet anders! -  zal aan 
hen die een bijdrage overmaken een certificaa t m et een reproduktie van 
het schilderij als herinnering worden aangeboden. Wanneer de aankoop on
verhoopt niet doorgaat, wordt de bijdrage vanzelfsprekend terugbetaald.

Enkele Wageningers zijn het schilderij gaan zien toen het op de Oude Kunst
en Antiekbeurs in D elft hing en zij waren enthousiast over de prachtige 
kleuren en de sfeer die het uitstraalt.
Bij het overmaken van een bijdrage m oet men dus goed beseffen dat het 
gaat om een uniek stuk cultuurbezit van m eer dan drie eeuwen oud, dat 
juist voor onze stad bijzondere waarde bezit.

W ij zien gaarne uw gift tegem oet, waarbij w ij uitdrukkelijk stellen dat 
ieder bedrag welkom is.

De contributie voor 1977, het vijfde jaar van onze vereniging, kunt u 
storten of overschrijven op

postrekening nummer 294 61 25 öf
Algemene Bank Nederland, rekening nummer 53 .93 .48 .015
beide ten name van: Penningmeester Vereniging "Oud-W ageningen".

C O N T R I B U T I E

De contributie voor 1977 bedraagt:
individueel lid
echtpaar
65+

ƒ  7,50 
ƒ 1 0 , -  
ƒ 3,"

De penningmeester, 
W .M . Straatman
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Van de bestuurstafel
De actie voor de aankoop vanhet schilderij "Gezicht op W ageningen" krijgt 
natuurlijk ook in dit nummer de volle aandacht. W ij hopen van ganser 
harte dat de actie  'aanslaat' en een succes wordt I
De bijeenkom st in "De W ereld" op dinsdag 26 oktober m et de lezing m et 
dia's over de historie van het voormalige hotel trok goede belangstelling. 
Ongeveer 70 leden gaven acte de presence. In de pauze werd door Radio 
Nederland Wereldomroep een vraaggesprek m et de voorzitter van "Oud- 
W ageningen" en Ton van Rhoon van "De W ereld" opgenomen. Het is nog 
niet bekend wanneer de uitzending naar Amerika en Australië plaatsvindt 
en of deze in Nederland te beluisteren is.
In de voorbije maanden was er ook weer vraag naar vertoningen van dia's 
over oud-Wageningen en naar lezingen. V oorde Vriendenkring "Drenthe -  
Wageningen" verzorgde Ad R ietveld  een dia-avond op 14 oktober. Onder
werp: Wageningen 'O ud-N ieuw '. Ons lid  Joh. van de Peppel stelde hiervoor 
zijn dia's ter beschikking.
Onze vereniging was nauw betrokken b ij de eerste lustrumviering van het 
bejaardencentrum Rustenburg. Op 9 november verzorgden voorzitter en se
cretaris een dia-avond m et plaatjes uit o .a . 1909 (feest rond de geboorte 
van prinses Juliana) en 1913 (de Onafhankelijkheidsfeesten). De aanwezige 
bejaarden van het jubilerende Rustenburg hebben zelf voor toelichting g e 
zorgd en op deze m anier de schaarse feitenkennis over deze plaatjes aange
vuld. Op de ochtend van 11 november werd deze reeks dia's nog eens ver
toond. Mevrouw M .B .M o o i-B o k , bestuurslid van Rustenburg, assisteerde 
b ij het maken van aantekeningen.
B ij de receptie was het bestuur vertegenwoordigd door voorzitter en secre
taris. Namens de vereniging bood de voorzitter de bewoners van Rustenburg 
een drietal grote fo to 's aan, o .a . twee vanhet voorm alige in 1631 gebouw
de huis "Rust en Buigh" aan het Spijk . Het bejaardencentrum dankt zijn 
naam aan dit vroegere huis. Op de aldaar ingerichte tentoonstelling "Heden 
en Verleden" hingen drie schilderijen uit het bezit van onze vereniging. 
V oorde vereniging Hervormde Vrouwen vertoonde de voorzitter, J a n J . d e  
Goede, op 17 november de M onumentendia's. Op 19 november hield de 
secretaris voor de Koninklijke Vereniging "O ost-W est" afd. Arnhem, een 
lezing over "V olks- en b ijgeloof op de Veluwezoom".
Van de afd. Zuid-Veluwe van de Archeologische Werkgemeenschap Neder
land kreeg onze vereniging de vrijwel com plete houten putwand van een 
vroeg-middeleeuwse waterput ten geschenke. Deze put werd door de W erk
gemeenschap op een bouwterrein nabij de gemeentegrens van Wageningen
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in Bennekom gevonden en blootgelegd. H et wachten is nog op de conserve
ring van deze houten wand.
De eerstvolgende bijeenkom st zal plaatsvinden op donderdag 27 januari 1977 
in Vredehorst. Ir. Hoeksema heeft zich bereid verklaard op deze avond te 
komen spreken over "De bodem in en rond Wageningen”. Het belooft een 
interessante avond te worden.
Wegens omstandigheden zal de secretaris zijn functie in het komend voor
jaar neerleggen. Hij b li jft  lid van het bestuur. Wie wil deze zeer aangena
me taak van hem ovem em en? Nadere mededelingen volgen nog.

In de Veluwepost van 19 decem ber 1975 bespreekt A .R ietv eld  veldnamen 
rondom Wageningen. H ij vraagt zich in dit artikel af of de Wageningse fa 
m ilienam en Van Brakel, Van de Peppel, Pepplinkhuizen, Van Dolder, De 
Leeuw, Van Leeuwen, in verband staan m et de Wageningse toponymen 
Brakel, de Peppel, Dolder en Leeuwen.
Het is interessant dit na te  gaan door de verspreiding van deze fam ilienam en 
in Gelderland te bestuderen. Als bron gebruiken wij deel IV Utrecht (voor 
Rhenen) en deel VIII Gelderland van het Nederlands Repertorium van F a 
m ilienam en, dat op de volkstelling van 1947 is gebaseerd. In dat jaar woon
den inW ageningen 1 4 7 personen die doorgeboorte de naam V anBrakel droe
gen. Dit was 8,6% van de toenm alige Wageningse bevolking. De Van B ra- 
kels komen ook in  de naburige gem eente Renkum voor, n l. 62 personen. 
Dat is 2,8% van de toenm alige bevolking. Dus ten opzichte vanW ageningen 
relatief weinig. In elk  van de gem eenten Ede en Rhenen kwamen slechts 
twee personen Van Brakel voor. En in Veenendaal woonde er geen. 
Wageningen is dus een 'Van B ra k e l-e ila n d '. Deze naam is w aarschijnlijk 
afgeleid van de vlek Brakel, nabij de vroegere Brakelse Brink. Het is w el
licht nog een jonge fam ilienaam , omdat nog weinig m igratie naar naburige 
gemeenten heeft plaatsgevonden.

De secretaris

familienamen
A.C.ZEVEN



Brakel betekent braakland of een bos dat op braakland is ontwikkeld. A an
gezien dergelijke terreinen ook elders aanwezig waren vinden w ij daar ook 
de toponym Brakel. Dan kunnen meerdere rVan B rakel-e ilan d en ' ontstaan 
zijn . Voor Gelderland geeft het bovengenoemd Repertorium dergelijke e i 
landen aan, n l. één te  Zaltbom m el e .o . en één te  Zelhem . Ook in de g e 
m eenten aan de overzijde van de R ijn  komen weinig personen Van Brakel 
voor.
Analoog onderzoek van de naam Van de Peppel duidt op een concentratie 
van deze naam in Wageningen. Van de 239 Gelderse Van de Peppels woon
den i n l 9 4 7  inW ageningen 111. Dit was 6,5% van de toenm alige W agening- 
se bevolking. Ook hier geldt dat m aar weinig Van de Peppels zich inde om
liggende gem eenten hebben gevestigd.
De enige Gelderse Peppelinkhuizen woonde in 1947 in Wageningen, terw ijl 
van de 51 Gelderse Pepplinkhuizens er 45 in Wageningen woonden. W agen
ingen is dus ook een 'Van de Peppel / Pepp(e)linkhuizen-eiland'.
De verspreiding van de naam Van (den) Dolder is anders. Deze naam komt 
vooral in de gem eenten Ede en Renkum voor. Zijn fam ilies vanuit het W a- 
geningse Dolder naar deze gem eenten gem igreerd? Hoe komt het dat er 
vrijwel geen Van (den) Dolder(en) in Wageningen woonden?
De naam De Leeuw kan afgeleid zijn van een herberg m et die naam . De 
herbergiersfamilie nam dan de naam van de herberg als fam ilienaam  aan. 
Ik zie geen verband m et de Wageningse vlek Leeuwen. W el zie ik dit ver
band m et de fam ilienaam  Van Leeuwen. In 1947 woonden in Wageningen 
15 VanLeeuw ens. Dat is ongeveer 1 %o van de toenm alige Wageningse b e 
volking. Ook in de omliggende gem eenten komen re la tie f weinig Van 
Leeuwens voor. Wageningen is dus n iet een 'V an ieeu w en -e ilan d ', hetgeen 
n iet wil zeggen dat de Wageningse Van Leeuwens zich vroeger niet naar het 
Wageningse Leeuwen genoemd hebben. W aarschijnlijk is dit wel gebeurd, 
maar slechts weinigen deden dit en de fam ilies hebben zich, althans in W a
geningen, niet uitgebreid. Van Leeuwen kan wel een Wageningse naam 
zijn, zonder dat het typisch is voor Wageningen.
Genealogisch onderzoek kan w ellicht aangeven dat de bovengenoemde W a
geningse fam ilienam en inderdaad van de Wageningse vlekken Brakel, de 
Peppel, Dolder en Leeuwen zijn afgeleid .

U it: Veluwse Geslachten, Contactorgaan van de Werkgroep Veluwse G e
slachten, nr. 1, 1976, Bam eveld.
De redactie dankt de auteur voor zijn toestemming om dit artikel in 
"W agenwegen" op te nem en.
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DE
JOODSE GEMEENTE WAGENINGEN

IN HET BEGIN VAN DE 19e EEUW

Blijkens het Frans Archief, te raadplegen in het R ijksarchief te Arnhem 
(inv.no. 1201) woonden er in 1810 in onze stad 42 Joden. De 2 Joodse inwo
ners van Randwijk, aan de overzijde van de R ijn , behoorden eveneens tot 
de k ille  (Joodse gem eente) Wageningen. Totaal dus 44 personen.
Het bestuur werd gevormd door twee ouderlingen. Er was een voorzanger, 
die een tractem ent van ƒ 5 0 ,-  per jaar ontving. Deze voorzanger was Levie 
van Embden, zoals uit andere bronnen b lijk t. De godsdienstoefeningen op 
zaterdag en hoge feestdagen werden in een kamer van één der geloofsgeno
ten gehouden. (Ik ben er nog steeds n iet achter b ij w ie). Bovenstaande g e 
gevens werden door notaris en gemeenteontvanger D .B eek op de 8ste van de 
Wintermaand 1810 naar de Landdrost gezonden.
Een andere bron vertelt ons iets over de verschillende fam ilies. In het R ijk s
archief te Arnhem is een getypte lijs t , opgemaakt door een N SB-er in 1943, 
m et gegevens betreffende de Joodse bevolking van Gelderland in 1813. Deze 
gegevens, per plaats gerangschikt, zijn getrokken uit de archieven van het 
voormalig Consistorie der Israëlieten in de Circonscriptie Zwolle (archief 
departement van Erediensten, Algem een R ijksarchief, Den H aag). De heer
H. Kooger uitZevenaar waszo vriendelijk de gegevens betreffende W agenin- 
gen over te nemen:

"Wageningen, 23 Aug. 1813.
Samuel J.M arcus m et 6 kinderen 
Gabriel J.M arcus m et 11 kinderen 
H eijm an Jacobs m et 6 kinderen 
Abraham van Minden m et 5 kinderen 
Benjam in M eijer m et 3 zoons 
Hartog Hijmans m et 3 zoons
Izaak Benjam in zonder kinderen woont in Randwijk.

w .g. A .van  Minden
H . Jacobs 
M .G .M arcu s".

De Joodse gemeente had toen b lijkbaar drie bestuursleden. Wanneer wij de 
respectievelijke echtgenotes m eetellen , komen wij op een aantal van 48 
zielen.

A .G . Steenbergen
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$£oe wab h e fo cé  a /w ee l...?
Opgetekend door de fam ilie  Van Dodewaard uit Achterberg 3e deel

"Vertel nog eens over Wageningen van vroeger, Opa, bijvoorbeeld over het 
verkeer in die t i jd ."
"Ja , het verkeer inde stad bestond + 1900 nog voor een groot deel uit v o et
gangers. Trottoirs waren er in de Hoogstraat nog n ie t. Het was n iet u itslu i
tend een winkelstraat, want er stonden verscheidene woonhuizen tussen de 
winkels. En die woonhuizen hadden vaak hoge hardstenen stoepen, soms m et 
palen en dikke kettingen. De voetgangers moesten dus midden op de weg 
lopen, op de keien, later straatstenen.
Natuurlijk gingen w ij jongens liever over de stoepen, trap op, trap af, maar 
de schrobbende en boenende 'm eiden' joegen ons erwoedend weer af, voor
al als we 'per ongeluk' de emmers water omschopten.
Midden op de straat reden verder de rijtu igen van de beter gesitueerden en 
karren m et paarden en honden. Een bekende figuur was Hermsen, de groen
teboer m et zijn ezelwagen. H ij bewoonde een boerderij in de Bergstraat, 
waar nu de R oom s-K atholieke kerk staat.
Ook Thomas Modderkolk kwam m et zijn groentewagen dagelijks in de stad. 
De oude Nagel m et het stijve been, uit de Kapelstraat, liep de straten af 
m et een handkar m et fruit.
Melkboeren hadden vaak een hondekar m et prachtige koperen bussen erop. 
Iedere dag poetsen, anders was de m elkboer n iet 'schoon'.
Dan was erooknog een 'koudslager' m et een kar waaronder w eldrie honden 
liepen. Als er ergens een koe of varken was doodgegaan, haalde h ij dat 
dode beest op (vandaar de naam koudslager) en verkocht het vlees voor de 
consumptie. Er was in die dagen nog geen Warenwet . . .
Die drie trekhonden, gevoerd m et slachtafval, konden geweldig hard lopen. 
Als die slager een koe uit Achterberg of Rhenen had gehaald, stormde het 
span in volle vaart door de Nude naar huis terug. Had h ij geluk, dan reed 
M ijnheer Leccius de Ridder m et zijn rijtuig voor hem u it. H ij joeg dan zijn 
honden op, tot h ij triom fantelijk  M ijnheer De Ridder voorbij kletterde. 
Bakker De Heus had zijn broodjes in een tw eewielige wagen m et een mooie 
witte huif. Er liep  een schim m el voor. Een zweep gebruikte h ij ook: als 
w ij, kwajongens, over onze neus wreven als h ij voorbijreed, kregen we een 
klap. De Heus was nam elijk  gezegend m et een zeer forse voorgevel.
Fietsen zaj je  toen in Wageningen nog niet veel en auto's waren voor ons 
bezienswaardigheden. De eerste auto die ik gezien heb was van Baron Insinger 
van de Oostereng op de Keyenberg. Als h ij uitreed, m et chauffeur en p al
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Het 'verkeer' 
in de Bergstraat 
en . . .

. . . . 'B ello ', 
die m et veel 
lawaai Wagen-  
ingen kwam 
binnenrijden.

frenier, lie t h ij nu en dan de tweetonige hoorn klinken, zodat iedereen hem 
hoorde aankomen en u itliep  om het wonder te gaan bekijken .
Later had dokter Vinkenborg, die in de Bergstraat woonde, een T -F o rd , 
waarmee h ij tientallen jaren gereden h eeft. Die auto stond geparkeerd voor 
zijn huis, waar ook de stoomtram reed. V eel ruimte b leef er n iet over.
In de Stationsstraat was een tram halte. Vandaar moest er, b ij het voort-  
zetten van de reis richting Arnhem, een man m et een rode vlag vóór de 
tram uitlopen, tot Hotel De Wereld, waar een wissel lag .
Moest de tram erg volgeladen de 'Renkumse Hucht' op, dan moesten de 
passagiers wel eens uitstappen en tot het hoogste punt lopen . . .  I 
Ook de tram naar Ede was er in m ijn  jeugd a l. Die belde zo hard, dat je  
hem in half Wageningen kon horen.
Maar ondanks die trams en die enkele auto konden we overal op straat spe
len, behalve voetballen, dat m ocht ook toen al niet op de openbare weg. 
Ja, zo was het in die dagen."
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Vereniging ”Oud-Wageningen”

Statuten
Goedgekeurd b ij Koninklijk besluit van 24 september 1974 -  nr. 47

ARTIKEL 1

1. De vereniging draagt de naam : Vereniging "Oud-W ageningen" 
en is gevestigd te  Wageningen.

2 . Zij is opgericht op 1 7april 1973 en is aangegaan voor de tijd  van 29 ja ren .

ARTIKEL 2

1 . Het doel van de vereniging is:
bevordering van de kennis der geschiedenis van de gem eente Wageningen
en haar bevolking.

2 . Zij tracht dit doel te bereiken langs w ettige weg en wel door:
a . hethouden van vergaderingen en andere bijeenkom sten, alsmede van 

tentoonstellingen;
b . bevordering van de bewaring van historische voorwerpen en docu

menten m et betrekking tot Wageningen;
c .  een verzameling van prenten en foto's van Wageningen;
d. het op schrift stellen en/of op de band opnemen van oude Wageningse 

volksverhalen, eventueel in Wagenings d ia lect;
e . het zich beijveren voor de instandhouding van de weinige oudheid

kundige monumenten in Wageningen;
f. bevordering van plaatselijk  onderzoek op historisch gebied;
g . steunverlening aan en samenwerking m et instellingen, stichtingen of 

verenigingen, die soortgelijk doel nastreven;
h. vorming van werkgroepen, die bovengenoemde activ ite iten  trachten 

te realiseren;
i .  het uitgeven van een periodiek mededelingenblad;
j .  andere wettige middelen als aan de vereniging geschikt zullen voor

komen.

ARTIKEL 3

Het verenigingsjaar valt samen m et het kalenderjaar.
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ARTIKEL 4

1 . De vereniging bestaat u it gewone leden, ereleden, leden van verdienste 
en jeugdleden.

2 . Tot gewone leden kunnen door het bestuur worden aangenomen m eerder
jarige personen en rechtspersonen. Aanmelding dient te geschieden b ij 
de secretaris. Het bestuur kan zonder opgaaf van redenen het lid m aat
schap weigeren.

3 . Tot ereleden kunnen worden benoemd gewone leden, die zich op zeer 
bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gem aakt en 
daartoe door het bestuur of door tenm inste 201eden worden voorgedragen. 
Zij worden door een algemene vergadering benoemd b ij volstrekte m eer
derheid van stemmen. Zij behouden alle rechten van gewone leden.

4 . Tot leden van verdienste kunnen worden benoemd gewone leden, die zich 
op bijzondere wijze voorde vereniging verdienstelijk hebben gem aakt en 
daartoe door het bestuur of door tenm inste 10 leden worden voorgedragen. 
Zij worden benoemd door een algemene vergadering m et volstrekte m eer
derheid van stem m en. Zij behouden alle rechten van gewone leden.

5 . Tot jeugdleden kunnen worden toegelaten zij, die jonger zijn dan de wet
te lijk e  m eerderjarigheidsleeftijd. Over hun toelating beslist het bestuur,

ARTIKEL 5

Tot begunstigers kunnen worden toegelaten natuurlijke of rechtspersonen, 
die de vereniging door het schenken van periodieke bijdragen of van een 
bedrag ineens wensen te steunen. Over hun toelating beslist het bestuur. 
Aanmelding geschiedt b ij de secretaris.

ARTIKEL 6

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b . schriftelijke opzegging door het lid, m et een term ijn  van ten minste 

één maand en ingaande b ij het begin van het eerste verenigingsjaar 
na afloop van de opzegtermijn. De opzegging geschiedt b ij de secre
taris,

2 . Jeugdlidmaatschap gaat b ij het bereiken van de w ettelijke m eerderjarig
heidsleeftijd m et ingang van het eerstkomende verenigingsjaar over in 
gewoon lidmaatschap.



3 . Vervallenverklaring van het lidmaatschap kan te a llen tijd e  worden u it
gesproken door een algemene vergadering. Een dergelijk  besluit behoeft 
tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stem m en.

ARTIKEL 7

Tot de geldmiddelen van de vereniging behoren:
a . jaarlijkse bijdragen van de leden;
b . éénm alige bijdragen van de leden;
c .  overige inkomsten.

ARTIKEL 8

1 . De veigaderingen worden onderscheiden in algemene vergaderingen en 
bestuursvergaderingen.

2. Jaarlijks wordt ten  minste één algemene vergadering gehouden.

3 . A lle gewone leden, ereleden en leden van verdienste hebben recht van 
toegang tot alle algem ene vergaderingen.

4 . Stemgerechtigd in de algem ene vergaderingen zijn de leden, de e re 
leden en de leden van verdienste.

5 . Elk lid brengt één stem u it.

ARTIKEL 9

1 . Het bestuur bestaat u it tenm inste 5 leden, in een algemene vergadering 
benoemd op de w ijze, b ij huishoudelijk reglem ent te bepalen.

2 . Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande u it de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

ARTIKEL 10

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten
rechten.

ARTIKEL 11

1 . Verdere bepalingen aangaande de organisatie enhet beheer van de v er
eniging worden vastgesteld b ij huishoudelijk reglem ent, dat geen bepa
lingen mag bevatten in strijd m et deze statuten.
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2. In een algemene vergadering wordt een huishoudelijk reglem ent vastge
steld. Over een voorstel tot wijziging kan eerst worden beslist nadat het 
voorstel op de agenda is geplaatst.

3. Bijzondere reglem enten kunnen door het bestuur worden vastgesteld. Een 
algemene vergadering bepaalt de onderwerpen, welke b ij bijzonder r e 
glement mogen worden geregeld.

ARTIKEL 12

1 . Deze statuten kunnen worden gewijzigd b ij besluit ener algemene verga
dering, welker agenda statutenwijziging vermeldt, m et tenm inste twee
derde van het aantal uitgebrachte geldige stem m en.

2 . Wijzigingen in de statuten treden in werking onm iddellijk na het ver
krijgen van de Koninklijke goedkeuring,

ARTIKEL 13

1. Op een besluit tot opheffing der vereniging is artikel 12 lid 1 van over
eenkomstige toepassing.

2. Na besluit tot ontbinding wordt in dezelfde vergadering beslist omtrent 
de wijze van liquidatie, de bestemming van het batig saldo of de veref
fening van het nadelig saldo, de bestemming van de bezittingen van de 
vereniging, m et inachtneming van het bepaalde b ij artikel 1702 van het 
Burgerlijk W etboek. Een en ander geschiedt in overleg m et het ge
meentebestuur van Wageningen.

ARTIKEL 14

Bij verschil vanmening over de uitlegging dezer statuten en de reglem enten
der vereniging, alsmede in gevallen waarin genoemde statuten en reg le 
menten niet voorzien, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de algemene vergadering te Wageningen op 16 m ei 1974.
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Huishoudelijk Reglement
ARTIKEL 1

De jaarlijkse bijdrage, te betalen door de gewone leden, de leden van v er
dienste en de jeugdleden, wordt vastgesteld door een algem ene vergadering.

ARTIKEL 2

1. Jaarlijks wordt vóór 1 juni een algem ene vergadering gehouden, ja a r 
vergadering 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 kascommissie;
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 kascom 
missie 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 lee ftijd  van 
70 jaren nog niet hebben bereikt, zijn (her)benoembaar 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 vast te stellen  rooster van aftreding. Een 
tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip , waarop degene 
in wiens plaats h ij gekomen is, zou zijn afgetreden. In afwijking van het 
in de eerste zin van dit lid bepaalde is voor de eerste m aal na de to t
standkoming van dit reglem ent, de zittingsduur van twee b ij het lo t aan 
te wijzen bestuursleden één jaar en de zittingsduur van twee andere b ij 
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 één week voor de 
algemene vergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden, kunnen
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tegencandidaten worden gesteld door schriftelijke indiening, welk voor
stel door ten minste 10 leden ondertekend en vergezeld dient te zijn van 
een verklaring van de candidaat dat h ij bereid is een eventuele benoe
ming 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 twee weken de algemene vergaderingen b ijeen , voert de b rie f
wisseling en brengt inde jaarvergadering het in artikel 2 genoemde ver
slag uit.

3. De penningmeester beheert de geldmiddelen der vereniging en brengt in 
de jaarvergadering het in artikel 2 genoemde verslag u it.

4 . De tweede secretaris voert de ledenadm inistratie en houdt notulen van 
de vergaderingen, die aan dezelfde of de volgende vergadering tergoed- 
keuring worden voorgelegd.

ARTIKEL 5

1 . Behoudens het in de artikelen 12 en 13 der statuten bepaalde, worden 
alle besluiten genomen b ij volstrekte meerderheid der uitgebrachte gel
dige stemmen. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. Bij 
staking van stemmen over personen beslist het lo t. B ij staking van stem
men over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2 . Stemmingen over personen geschieden schriftelijk , over zaken m onde
ling.

3. Indien b ij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid 
behaalt, wordt herstemming gehouden tussen de twee personen, die de 
meeste stemmen verwierven, of -  zo dit n iet m ogelijk  is -  tussen twee 
b ij loting aan te wijzen personen onder hen, die de meeste stemmen 
verwierven.

ARTIKEL 6

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

Vastgesteld in de algemene vergadering te Wageningen op 9 m aart 1976.
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LOUIS RAEMAKERS (geb. 1869 te 
Roermond -  overl. 1956) was een in
ternationaal bekend tekenaar en i l lu 
strator, vooral door zijn spotprenten 
voor entijd ensd e Eerste Wereldoorlog, 
die sterk anti-Duits getint waren. Van 
1895 tot 1912 was h ij leraar in hand
tekenen aan de afdeling Landbouw
school van de Rijkslandbouwschool. 
U it die periode dateren tekeningen en 
schilderijen die betrekking hebben op 
W ageningen. Bekend zijn de 16 spot
prenten vanWageningse (hoog)leraren 
en personeelsleden (ca . 1905).
Ook legde h ij in een drietal teken in
gen het beruchte tabakstrippen in Wa
geningen vast en daarmee een stuk 
sociale geschiedenis. S .


