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A G E N D A  van de jaarvergadering van de Vereniging "O ud-W ageningen" op maandag
22 februari 1982 in "Vredehorst", Tarthorst 1. W ageningen.
Aanvang c a . 2 1 .30  uur.

1. Opening

2 . Mededelingen

3. Jaarverslag van de secretaris over 1981 (zie dit nummer)

4 . Jaarverslag van de penningmeesteresse over 1981 (zie dit nummer)

5 . Verslag van de kascommissie en vaststelling van de rekening over 1981

6 . Benoeming van een nieuw lid van de kascomm issie

7. Bestuursverkiezing. Aan de beurt van statutair aftreden is mevrouw 
L .B .A .J .  E lders-V onk. Zii stelt zich herkiesbaar. Omdat het afgelopen jaar 
liet gebrek aan een v ice-voorzitter duidelijk aan het lich t bracht, heeft het 
bestuur gem eend een v ice-vo orzitter voor te ste llen . De heer A .C ,Z ev en  
(tot nu toe secretaris) is bereid deze taak op zich te nem en. Na het overlijden 
van de voorzitter, de heer J . J .  de Goede, moest het bestuur tvvee kandidaten 
vinden om het voorzitterschap op zich te nem en, resp. het secretariaat te b e 
mannen. Voor deze functies stelt het bestuur kandidaat de heer F .v an  der 
Have resp. mevrouw C .E . van D runen-Treffers. Indien deze kandidaten door 
de vergadering als bestuurslid gekozen worden, dan zal het bestuur er als volgt 
uitzien:
F .van  der Have voorzitter
C .E .v a n  D runen-Treffers secretaresse 
J .J .v a n  Dodew aard-Rijksen penningmeesteresse 
A .C . Zeven v ice-vo orzitter
L .B .A .J.E ld e rs -V o n k  2e secretaresse (ledenadm inistratie)
A .L .N . Rietveld  lid
Tegenkandidaten kunnen tot en m et 12 februari 1982 schrifteliik  worden in 
gediend. De kandidaatstelling dient door tenm inste 10 leden te zijn onderte
kend en vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij/zij 
bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.

8. Rondvraag

9 . Sluiting

De secretaris,
A .C .Z ev en .

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NÜMMER WORDT VÓÓR 18 APRIL A .S . 
INGEWACHT.
NB. HET ADRES VAN DE REDACTIE IS GEWIJZIGD IN: 
DASSENBOSLAAN 6 -  6705 BT WAGENINGEN
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Van de bestuurstafel
Allereerst wenst het bestuur u een goed 1982 to e .

Op 16 november 1981 overleed onze voorzitter Ja n .J .  de Goede. Dit verlies is niet alleen 
voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor "O ud-W ageningen" zeer groot. Jan was een 
zeer actief lid van de vereniging en was daardoor een uitstekende voorzitter. Op 10 d ecem 
ber hebben wij hem tijdens de bijeenkom st herdacht. H ij is voor ons onvervangbaar.

Tijdens de d ecem ber-bijeenkom st vertelde ons lid, ing.J.H uism an over archeologische 
vondsten en vindplaatsten in Wageningen en om geving. Zijn voordracht lichtte  hij met v e 
le dia's to e . Zoveel, dat een aantal niet meer vertoond werden. Die worden voor later b e 
waard!
De restauratie/renovatie van Heerenstraat 1 -  3 en de Latijnse School gaat gestaag verder. De 
heren R.Douwenga en J.H uism an m eten van het eerste pand alles op. Het huis heeft duide
lijk  herkenbare 16e eeuwse vensters. Verder is de z .g . trapgevel een versierde gevel. De op
knapbeurt van Nudenoord is beëindigd. Het LH -gebouw tje , Veerweg 75, dat begin 1982zou 
worden afgebroken waarna onze archeologen, 'in de grond' mochten kijken, is gekraakt. Dus, 
gezien de tijd  waarin wij leven, is slopen uitgesteld.
De cursus "Lezen van O ud -Sch rift" loopt goed. Er worden vorderingen door de deelnemers 
gem aakt.
Enige leden zijn bezig met het sam enstellen van een folder over onze vereniging. Deze fo l
der geeft meer inform atie, dat het 'inschrijfform ulier' en zal worden gebruikt om op grote 
schaal reclam e voor onze vereniging te m aken.
De tweede bijeenkom st in 1982 wordt op 17 mei gehouden. De lieer Mooibroek, een van de 
leden van de G em eentelijke M onum entencommissie, zal ons vertellen over de Wageningse 
monumenten en de activ ite iten  van deze com m issie. Houdt u deze datum v rij?

de secretaris
JAARVERSLAG 1981

In 1981 werden vier bijeenkom sten gehouden. Op 2 april toonde de heer A .L . N. Rietveld 
dia's 'W ageningen Oud en Nieuw'. Tevens werd deze avond de jaarvergadering belegd. Op 
18 mei vertelde de heer P .R atsm a ons hoe een topografisch-historische atlas (verzameling 
van afbeeldingen etc. ) ingericht moet worden. Op 17 septem ber bezochten wij liet Museum 
Historische Landbouwtechniek, De toelichting en rondleiding werd verzorgd door de d irec
teur, Prof. Dr. J . M. G. van d erP o el. Op 10 decem ber herdachten wij het overlijden van onze 
voorzitter, de heer Jan J .  de Goede, H ij was op 16 november na een jaar van ziekte toch nog 
plotseling overleden. Die avond vertelde ing . J.Huism an ons over archeologische vondsten 
en vindplaatsen in Wageningen en om geving. Zijn voordracht werd m et vele dia's toegelich t. 
Helaas kon de excursie naar Putten door gebrek aan belangstelling niet doorgaan. Deze e x 
cursie was voorbereid door onze excursiecom m issie, bestaande uit de heren F.T .V ER W O ER T 
en D, VAN AGGELEN.
Het tijdschrift 'O ud-W ageningen', in 1980 nog 'Wagenwegen' geheten, verscheen vierm aal. 
Het bevatte talloze interessante, korte en lange artikelen . De redactie werd gevoerd door de 
heren C.PO STM A , E. VAN REES VELLINGA en A .L . N .RIETVELD.
In 1981 werd de opgraving van het grafveld aan de Geertjesw eg-D iedenw eg door hef R .O .B .
- Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort -  voltooid. Het zal nog wel 
enige jaren vergen, voordat het eindverslag gepubliceerd is.
Ondanks dat vele leden toch belangstelling hebben voor bepaalde onderwerpen de geschiede
nis van Wageningen betreffende, is slechts, en helaas, een (ja , inderdaad één) werkgroep, 
de molenwerkgroep a c tie f . Waar blijven werkgroepen zoals een monumentenwerkgroep ?
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In 1981 ging de cursus 'Lezen van O iid -Schrift' m et een 2 5 - ta l  cursisten van start. Op v er
zoek van het bestuur werd deze cursus georganiseerd door de Volksuniversiteit.
Gelukkig leeft nu in Wageningen de gedachte dat oude gebouwen monumenten kunnen zijn 
en dat ze daarom door onderhoud moeten worden behouden. Zo kreeg Nudeoord een opknap
beurt en worden Heerenstraat 1 -  3 en de Latijnse School gerestaureerd gerenoveerd.
Helaas kwam het G em eentelijk  (Historisch) Museum in het oude politiegebouw nog niet van 
de grond. Het b lijft nog wachten.
Op 31 decem ber 1980 had onze vereniging 610 leden. Door bedanken en overlijden werden 
21 leden afgeboekt, terw ijl 53 nieuwe leden werden ingeschreven. Hierdoor is ons ledental 
op 31 decem ber 1981: 642 . Dus nog geen 10001. maar wel een toenam e van 32 leden. 
Helaas eindigde 1981 droevig door het overlijden van onze voorzitter. Deze markante en g e 
liefde persoon wordt door een ieder gem ist. In 1981 moest de heer A .L . N, Rietveld  statutair 
aftreden. Hij wrerd b ij acclam atie  herkozen.
Hierdoor was de sam enstelling van het bestuur op 31 decem ber 1981:
A.C.ZEVEN secretaris en p lv. voorzitter 
J.J .V A N  DODEWAARD-RIJKSEN penningmeesteresse 
L .B .A .J.E L D E R S-V O N K  2e secretaresse 
A .L .N .R IETV ELD  lid
De heer A . G.STEENBERGEN verzorgde de bibliotheek en het archief van de vereniging.
Aan alle  leden onze dank voor hun verenigingsactiviteiten.

A .C .Zeven 
Secretaris.

FINANCIEEL OVERZICHT 1981

Beginsaldo ƒ 11 .674 ,15 Secretariaat ƒ 6 7 .—
Contributies -  3 .932 ,75 abonn. en contributies - 2 7 7 .—
reprod. "Gezicht op W ag". 6 0 ,— bijeenkom sten - 360.55
rente 620.1 7 drukwerk - 3 .625 .28
boekjes "Hof v. Gelderland 65.30 P .T .T . - 622 ,36
Excursie 1 3 2 ,— Excursie - 2 5 0 ,—
dia-Quiz Hr.de Goede 2 5 ,— bibliotheek en foto's - 3 55 .90
diversen 30.65 Kam er van Koophandel - 5 4 .—

diversen - 339,01
eindsaldo - 10 .588 .92

ƒ 16 .540 ,02 ƒ 16 .540 ,02

BEGROTING 1982

contributies ƒ 7 .7 0 0 ,— drukwerk ƒ 5 .0 0 0 .—
rente - 5 0 0 ,— bijeenkom sten - 6 0 0 ,—

P .T .T . - 8 0 0 .—
abonn. en contr. - 3 5 0 .—
foto's - 2 5 0 ,—
bibliotheek - 3 5 0 .—
Kam er van Koophandel - 5 0 .—
inbinden tijdschriften - 3 0 0 .—
onvoorzien - 500. —

ƒ 8 .2 0 0 .— f 8 .2 0 0 .- -
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CONTRIBUTIE 1982

Ingesloten vindt u een accep t-g irok aart, waarop de contributie voor 1982 ingevuld 
moet worden. W ilt u deze kaart zo spoedig m ogelijk , voorzien van uw gironummer 
en handtekening, naar de girodienst sturen?
Wanneer u geen girorekening heeft, kunt u met deze kaart ook via de bank betalen 
of het bedrag op een postinrichting storten.

NIEUWE REDAKTIE

De heren C.Postm a en E .van Rees V ellinga hebben de wens te kennen gegeven om hun r e - 
dactiewerkzaamheden neer te leggen. Zij hebben aanvankelijk met de heer W . Straatman en 
na diens vertrek met de heer A .L . N .R ietveld , de redaktie van ons tijdschrift gedurende ruim
6 jaar verzorgd. W ij danken hun voor hun activ ite iten .
De nieuwe redaktie zal bestaan uit de heren A .C .Z ev en , A .L . N. R ietveld  en A . G . Steenbergen. 
Wij wensen hen veel succes to e .

Het bestuur.

GRAFZERKEN

De tekening die op b lz .52 van jr g .9  (1981) staat is afkomstig van de heer A . W. W. Daniè’ls. 
ACZ.

HERINNERING AAN DE POEPENSTEEG2
Op de foto's in het vorige nummer \an OUD-WAGENINGEN zijn de volgende percelen te 
onderscheiden (zie lokatiekaart):
Foto 1: huisnummer 12, n r .1 0  (bijna verscholen achter n r.1 2 ), vervolgens een dubbel huis 
(de nrs. 8 en 6) en in de verte de nrs. 4 en 2 .
Foto 2 en 4 : resp. de voor- en achterkant van huisnr. 9 
Foto 3 : huisnr. 16 (Alle huisnummers zijn die van na 1930).

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de fam ilies die voor de reconstructie van de 
Hollandse weg in de verschillende huizen woonden.
De huisnummers zijn aangegeven op bijgaande lokatiekaart.

huisnr: fam ilienaam  van de bewoners:
1 van Brakel
3 de Leeuw; naderhand Holleman
5 van Silfhout
7 van Aggelen; later Jansen 
9 van Dreven

11 Hoefakker; naderhand W eijm an
13 H eije
15 Gijsbertsen

2 Heinekamp: naderhand Oostendorp; daarna van Santen
4 van Santen
6 Jansen
8 Klaas: naderhand Looyen: later de Leeuw ( ?): daama Verm eer

10 Looijen
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huisnr: fam ilienaam  van de bewoners:
12 van de Peppel: daarna van Holland
14 Geurtsen; naderhand van Brakel
16 Nab; naderhand van den Brink

De oorsprong van de naam 'Poepensteeg' b lijft duister. Nieuwe suggesties zijn :
- er zou vroeger een vrouw Poepjes hebben gewoond
- de oorspronkelijke naam zou zijn Jan Poepensteeg
-  de naam zou teruggaan naar het jaar 1787. toen de koning van Pruisen een legercorps zond 

tot steun van stadhouder W illem  V , welke troepen enige ti jd  in deze omgeving zijn g e le 
gerd geweest

-  de naam zou een verbastering zijn van Papensteeg, omdat de meeste bewonders vroeger 
Rooms Katholiek zouden zijn geweest

Voor de vele -  soms uitgebreide - inlichtingen wordt gaarne dank betuigd aan de fam ilies 
H eiie, Jansen. Verm eer evenals aan het G em eenteachrcief en de Stichting voor Bodem karte- 
ring.

R .V .
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STOOMTRAMWEG Station Ede -Wageningen
door W .P.J.STEENBERGEN 

Tarthorst 22, Wageningen

Honderd jaar geleden, op 1 februari 1882, werd de stoomtramweg van Wageningen naar Ede 
geopend voor het publiek.
De dag ervoor, 31 januari 1882, vond de feestelijk e  o ffic ië le  openingsrit plaats.
Het staat hier a llem aal zo eenvoudig, maar er zijn heel wat plannen ontworpen en verwor
pen, voordat Wageningen een railverbinding had.
Bij de aanleg van de Rhijnspoorweg (A m sterdam -U trecht-A rnhem ) waren er oorspronkelijk 
wel plannen om die spoorlijn langs Wageningen te leiden. Later waren er weer andere plan
nen, zoals bijvoorbeeld een li jn  van Amersfoort over Wageningen, met een brug over de 
R ijn , naar N ijm egen.
Al deze -  en vele andere - spoorplannen m et betrekking tot Wageningen zijn niet uitgevoerd. 
Later kwamen daar ook diverse tramplannen b ij, o .a .  in 1877 het plan van een commissie 
van Wageningse ingezetenen, onder wie Dirk Vreede, voor een paardespoor van Wageningen 
over Bennekom naar Ede. Voor al deze plannen is hier n iet genoeg ru im te.
De 'ech te ' geschiedenis van de aanleg van de stoomtramweg van Station Ede naar W agenin
gen begint b ij het aanbod dat de direktie van de Nederlandsche Rhijnspoorweg aan de g e 
meente Wageningen deed, n am elijk  het exploiteren van een stoom tram lijn, vanaf Ede, sta
tion NRS naar Wageningen.
In de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 1880 werd het voorstel van de NRS bespro
ken. Er werd besloten een tram lijn  aan te leggen van station Ede naar het eindpunt te W a
geningen op de Paardemarkt (waar nu de winkel van Simon is), een lengte van 7,085 km.
Op deze plaats werd door de gem eente Wageningen het station m et bijgebouwen, de re m i
se en de loodsen gebouwd. De lijn  zelf werd eveneens door de gem eente aangelegd.
De gem eente Ede gaf voor het gedeelte van de lijn , dat over haar grondgebied zou lopen, 
concessie. Deze concessie werd echter pas verleend op 10 januari i8 8 2 .
De Wageningsche Courant van 29 decem ber 1881 meldde dan ook: "Op 27  decem ber 1881, 
des namiddags om 2\ uur, arriveerde komende van Station Ede, de eerste stoomtram. Op 
het Edese gedeelte mocht de tram  n iet door stoom vervoerd worden en werden paarden g e 
bezigd", De NRS zou zorgen voor het rollend m ateriee l. De lijn  werd aangelegd op normaal -  
spoorbreedte, 1435 mm. De o ffic ië le  openingsrit bestond uit een versierde tram met twee 
locom otieven.
Er was 's avonds een openingsconcert door de Nijm eegse Schu tterij.
De Wageningsche Gasverlichtingsmaatschappij zorgde voor gasillum inaties op enkele punten 
in Wageningen.

KONINKLIJKE TRAM

In 1881 had koning W illem  III het landgoed Grunsfoort gekocht. Het werd herdoopt, in 
"Oranje Nassau's O ord". De buitenplaats moest gaan dienen als zomerresidentie en werd 
daartoe verbouwd.
Op 8 mei 1882 maakte de koning voor het eerst een rit m et een extra tram vanaf Ede sta
tion, en daarna op 10 en 17 augustus 1882. In augustus 1883 bracht de koninklijke fam ilie 
een gedeelte van de zomer door op O .N .O . In die periode kwamen o .m . de Aartshertog en 
-hertogin van Oostenrijk en de kroonprins en -prinses van Zweden op bezoek.
Vanaf het station te Wageningen werd de tocht dan voortgezet per rijtuig over de R ijksstraat
weg (nu Generaal Foulkesweg), Vaak haalde de koning zelf zijn gasten af aan het station te
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Wageningen.
Andere hoogtijdagen waren de lustrumdagen, voor studenten en genodigden van de Landbouw
school. De gasten werden afgehaald van het station in  Ede en gingen dan per tram  naar W a
geningen.

N .R .S .  tram nabij oude T ol -  verz. J .  v . d.Peppel

ONGELUKKEN

Ook ernstige en minder ernstige ongelukken bleven de tram  n iet bespaard. Eén ongeluk wil 
ik u, lezer, n iet onthouden. Tijdens de o ffic ië le  openingsrit, op de terugreis, ontspoorde 
niet ver van het station W ageningen, b ij het nemen van een bocht, de laatste wagon. De 
tram stond direct stil, de ontspoorde wagon werd afgekoppeld en de feesttram  kon verder 
gaan naar Ede. Er waren natuurlijk ook ongelukken die minder goed afliepen,

EXPLOITATIE

Sedert de opening verzorgde de NRS de exp lo itatie , vanaf 15 oktober 1890 werd dit gedaan 
door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ( S . S . ). De lijn  zelf was en b leef 
nog eigendom van de gem eente Wageningen tot 3 januari 1893, daarna werd de S .S .  e ig e 
naar. In 1892 kocht de S .S .  n am elijk  voor ƒ 8 8 .0 0 0 ,-  de tram lijn .

CONCURRENTIE

In 1885 werd de tram lijn  Oosterbeek-Arnhem  van de Ooster Stoomtram M ij. (OSM) geopend. 
Deze lijn  schijnt reeds een nadelige invloed gehad te hebben op het vervoer m et de stoomtram 
W ageningen-Ede. Volgens de Wageningsche Courant van 4 juni 1885 lig t dit ook wel aan de 
NRS zelf. In die tijd  reed de tram  van Ede door naar Arnhem. De Courant m eldt daarover:
"Te 7,40 uur arriveert te Arnhem de trein uit N ijm egen; te 7 .39 uur die uit Zutphen. Precies



iA'crterlREMSscSie HEiijn-§poorweg.

STOQMTRAMDIENST

S t a t i o n  U d e -

langs den Grindweg van het Station F ,M E  over E S e n n e l io m  naar W A G E I O l f  G E W  ,  
geregeld^ stilhoudende tot het in- en uitlaten van reizigers aan het Station E D E , 

de halt BENNEKOM en hot Station WAGENINGEN, welk laatsto is aan to merken als Hoofdkantoor

M I E N S T  VA S Ï  1 F E B R U A R  IJ 1882.

S t a t i o n  E d e  . . . .  V.
* Bennekom...................................
W a g e n i n g e n  . . . . A.

behalve
VrijdagB

7.15
7.28
7.45

alleen
Vrijdags

7.20
7.33
7.55

9.25
9.38
9.55

alleen
Vrijdags

11.40
11.53
12.10

1.40
1.58
2.15

2.20
2.33
2.50

5.25
5.38
5.55

6.3S
6.4S
7.5

8.40
8.53
9.15

9.30
9.43

10.—

W a g e n i n g e n  . . . .  V.
* Bennekom . . . . . . .
S t a t i o n  E d e  . . . .  A.

6.30
6.44
7.—

alleen
Vrijdags

7.25
7.39
7.55

8.35
8.49
9.5

12.50
1.4
1.20

1.35
1.49
2.5

3.35
3.49
4.5

4.40
4.54
5.10

7.45
7.59
8.15

8.45
8.59
9.15

* Voor de halt te B e n n e k o m  kan de aangegeven tijdsbepaling ligt enkele minuten verschillen. 
Bij eiken rit wordt minstens een compartiment voor le  en een compartiment voor 2e klasse 

reizigers beschikbaar gesteld, elk met minstens 26 plaatsen.
Bij gebrek aan ruimte in het le klasse compartiment worde plaats genomen in hot 2e zonder 

reden van beklag. In beide compartimenten is het rooken verboden. Het is niet geoorloofd in of 
nit een rijtuig te stappen zoolang dit niet volkomen stil staat en dan slechts op of van het hier* 
voor door den conducteur aangewezen balcon aan de door hem opengestelde zijde.

De vrachtprijzen bedragen:
a.  voor Reizigers:

Yan Station E d e  naar I tc n i lc I iO I I l  
» » » » W a g e n i n g e n  
» B e n n e k o m  > >

zonder vermindering van vracht voor kinderen.
b. voor B agage:

Algemeen 3 cent per 10 kilogram met een minimum van 15 cent,
De Directie der Nederlandsche 
PMjn-Spoorweg-Maatschappij.

Mr. H. AMESHOEF ,
Utrecht, Januarij 1882.

Mr. J .

le  kl. f  0 .2 0 , 
le  » -  0 .4 0 , 
le  » -  0 .2 0 ,

2a kl.
2e » 
2e »

f  0.10. 
-  0.20. 
- 0.10.

dienstregeling, Wageningsche Courant

President.
J . UYTW ERF STERLING,

, Secretaris. 
gem . archief W ag. _______________

7.40 uur vertrekt van Arnhem de locaaltre in  naar W ageningen, en of er reizigers uit N ijm e
gen of uit Zutphen gebruik w illen maken van de locaaltre in , zij stoort zich er n iet aan, zij 
vertrekt en laat de reizigers achter die nu genoodzaakt om de ten 8 ure vertrekkende OSM op 
te zoeken, ten einde vroegtijdig in Wageningen te z i jn "  En verder: "De NRS is verpligt in 
het belang van Wageningen te werken, het tegenovergestelde heeft echter p laats: zij regelt 
haren dienst zoo, dat de reiziger ter w ille van 2 5 3 minuten la ter te vertrekken, nu genood
zaakt zijn om een eindweegs te loopen en van eene andere en duurdere dienst gebruik te m oe
ten m aken".
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Overigens maakte de OSM gebruik van een spoorbreedte van 1067 m m . Er was dus geen 
spoorverbinding. Evenmin waren lossporen van beide m aatschappijen verbonden. Hotel de 
Wereld en later, toen de lijn  naar Rhenen ook geopend was (30 juni 1887) Hotel Hof van 
Gelderland, fungeerde als O SM -station . Na 1907 had de OSM een goederenloods in de S ta 
tionsstraat: oorspronkelijk was dit de C hristelijke school.

Hotel de Wereld -  prentbriefkaart verz.O ud-W ag.

In 1926 kwam er een andere concurrent. De heer J.Bennekom  uit Bennekom opende een bus
lijn  Ede-W ageningen-H eelsum . Later werd deze onderneming overgenomen door R .v .d ,  
Weerd uit Bennekom (WEBO).
Door al deze concurrentie werd het personenvervoer op de lijn  Ede-W ageningen onrendabel. 
Bij de aankoop van de tram lijn  door de SS in 1892 had de SS haarzelf en haar rechtv erkrij
genden (dat was dus later de NS) verbonden om de lijn  van Ede naar Wageningen tot 1 jan u 
ari 1991, zolang de door de gem eente Wageningen verleende vergunning geldig was, te e x 
ploiteren. De SS wilde, door die concurrentie, wel van die overeenkomst a f. Het gem een 
tebestuur van Wageningen verzette zich hiertegen en beriep zich op die overeenkomst.

busstation Wageningen uit 75 jaar NBM -  repro verz. W . J.P  . Steenbergen
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Bij de Wet van 22 ju li 1935 werd de naasting van de tram lijn  m et ingang van 1 - 1 - 1 9 3 7  u it
gesproken. Op 13 maart 1937 reed de personendienst voor het laa tst. Deze laatste ril van 
"Bello" was gratis.
Vanaf 14 maart 1937 werd het station Ede voortaan Ede-W ageningen genoemd.
Vanaf die tijd  ging het personenvervoer per WEBO-bus. Op 1 februari 1937 reed ook een 
autobus van Rhenen naar Arnhem, in plaats van de oude O SM -tram , later NBM. In 1942 
werd de WEBO door N S-dochter NBM overgenomen. Het busstation was op de huidige par
keerplaats achter Hotel De W ereld,

Onder de lezers van "O ud-W ageningen" zijn vast nog wel mensen, die nog een aantal wetens
waardigheden en aardigheden over de tram kunnen vertellen , of foto's, knipsels e .d . hebben. 
Schrijver dezes zou het op prijs stellen , om in contact m et deze mensen te komen,

BRONNEN
G em eente-arch ief Wageningen (raadsverslagen, Wageningsche Courant);
Tram men in en om W ageningen, door A . G . Steenbergen, verschenen in:

Nederlandse Historiën;
Beknopt overzicht Spoor- en Tramwegen in Nederland, Leiden 1967;
Stoom tram locom otieven der Nederlandse Tram wegen, Haarlem  1957;
Geschiedenis van Wageningen, G.Goossen Jzn, 2e druk, 1888;
Vereniging O ud-W ageningen.

W ageningen, decem ber 1981.

HESSENWEGEN DR.H.LAM ERS

Gazenbeek geeft aan, in het voetspoor van J .L .  A , Kremer, dat de namen met h e es-ee s-lie s  
(eeze, heeze, essen, aes, aas enz. ) taalkundig nog onopgehelderd zijn (p .3 8 8 ). Geografisch 
liggen volgens hem deze plaatsen c a . 22 km van elkaar op de stafkaarten. Op p. 388 geeft. 
Gazenbeek op dat zijn metingen telkens de hoogste punten in het terrein aangeven en zodoen
de komt hij tot de volgende opgaven:
Oosterhesselen -  Hees (bij Ruinen) 22 km 
Oosterhesselen -  Heeze (b ij Borger) 19 km 
Hees (bij Ruinen) -  Eeze (bij Steenw ijk) 20 km 
Eeze (bij Steenw ijk) -  Esterga (gem ,Lem m er) 24 km .
H ij concludeert hiermee tot een correlatie van (w andel-) afstand en naam (p .3 8 9 ). Hij 
schijnt onder de Hessenwegen de oude H eir-w egen te w illen verstaan (p .397), in welke op
vatting h ij de oude Rom einendiek (A alten-H alle  -Z elhem ) kan begrijpen.
Verder m at hij op de stafkaart:
Doomenburg -  Esch (bij Hien) 23 km
Esch (bij Hien) -  Heesse lt 22 km
Heesse lt -  Hoog Vuren (bij Gorkum) 20 km
Doomenburg -  Heteren 22 km
Heteren -  Luchtenberg (Eek en W iel) 18 km
Luchtenberg -  Essenstein 22 km
Essenstein  -  Gelkenes (bij Nieuwpoort) 22 km
De samenhang tussen afstand en naam hees e tc ,  is niet zo eng als Gazenbeek en Kremer sug- 
geren.
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In de naamkunde spelen in hees e tc , een aantal oude Germaanse naamgevingen door elkaar, 
als we afgaan op de gegevens van Bach en Gysseling.
+Aski -
Gysseling supponeert het Germaanse *a s k i> e s c h , es, voor de boom es.
Gallée (1893 : 331) supponeert b ij es_ en esch idg. *a t+ t i  > * assi > es, esch .
Es_en esch zijn volgens hem twee verwante vormen bij het stamwoord eten ohd. ezics, got. 
atisk "zaadveld". "bouwland".
Essen (bij Barneveld) heette in 1033 - 71 Aszi (Anspach, 101).
Blijkens het Friese ees, 'bouwland', dat in het Nederlands aas zou luiden, was er van de wor
tel van eten ook een afleiding op - t o - ,  die "bouwland" kon betekenen.
De volgende plaatsnamen hangen ermee samen:
Asselt "aski + lauha" 'bosjes op hoge zandgrond'
Essen (bij Barneveld), Essen (b ij Bathmen), Esse (bij Nieuwkerk), den Es (bij Eibergen en 
Dinxperlo), Escharen "aski + haru" 'zandige heuvelrug' (Gysseling, 332).
Gallée supponeert een woord "aski". voor de boom de es_, esch. die volledig met vorige es, 
esch sam envalt. G allée verm eldt hierbij de plaatsen Enschede (b ij Gorsel), Eschoten, Es- 
schert, Assendorp (H eerd e-R aalte), Essenpas (Bem m el). Esseveld (Barneveld), Asch (Baren) 
(Gallée, 1893).
* H asi-
De naam *H asi > hesi is het tweede Germaanse woord waaruit hees e tc . kan ziin ontstaan. 
Het komt voor in Heesbeen (N .Br. ), welke plaats in 918 Hasibenna h eette . Gysseling (463) 
onderstelt Hasiz "Hessen" en banna "rechtsgebied", welke betekenis hij ook ziet in Hesbaye 
(p. 4 8 8 -4 8 9 ) . Het betreft hier de naam van een oud Germaanse stam . Het komt verder ook 
voor in de Westfaalse plaatsnaam Hessengouwe (Hasigouwe) en Hessen (H assia).
* H aisjo-
Ons woord heester vertoont het oude h aisjo -, dat Gysseling de betekenis "ionge beukenbos, 
kreupelhout" geeft. Het komt nog voor in de Duitse plaatsnamen Heisingen. Hesper, 
Heisterhach en in de Nederlandse namen Hees, Manhees. Wolfhees (Bach, 307) en H ees-  
wijk (Gysseling). In de Romaanse plaatsnaam Hez leeft dit woord nog voort (Gysseling. 1128). 
* A sti-
De grote Duitse plaats Essen heette in 874 Astnide. volgens Gysseling uit astanija. uit *asti 
"oven", h ier: 'sm idsoven'. In de Nederlandse plaatsnaam Assenede leeft dit woord *asti 
voort (Bach, 391). In ons woord ast_ bestaat het oude woord nog, bekend in de novelle van 
Stijn  Streuvels "Leven en dood in den ast".
♦Hasla -
De boom *hasla -  'hazelaar' leeft voort in de plaatsnamen H esel, H eselt, Hesselen, Hassels, 
Hasselt.
De H e ir -wegen waar Gazenbeek op zinspeelt, zijn de oude *h a r ja -w egen, die in hun naam 
altijd  een_r nooit een s geven.
Het is op zijn minst voorbarig om alle plaatsnamen met hees e tc . op een hoop te gooien w e
gens het kenmerk dat zij 22 km van elkaar liggen, zo dit al waar is.

LITERATUUR
Anspach, Jacobus, "Geldersche P laatsnam en". Nomina Geographica Neerlandica

III (1893) 5 -3 0 0 .

Bach, Adolf, Deutsche Namenkunde. Die deutsche Ortsnamen. H eidelberg.
1, 1953 en 2. 1954.

G allée, J .H . De namen van plaatsen in Gelderland en O verijsel. 3 2 1 -3 6 8 .
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Gazenbeek. Ja c .,  'Oude wegen in het heideland '. T ijd schrift van het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks 54 (1937) 3 7 8 -3 9 0 .

Gysseling, M ., Toponymisch woordenboek van BelgiS. Nederland, Luxemburg, Noord- 
Frankrijk en W est-Duitsland (vóór 1226). Belgisch Interuniversitair Centrum voor 
Neerlandistiek, 1960. Dl. I — I I .

VOLKSVERHALEN UIT WAGENINGEN3 verzameld door A ,G .STEENBERGEN

1. Zwarte k a t. Een hoog zwangere vrouw uit de Nude, die met een zware boodschappentas 
op haar rechterheup uit de stad kwam, kreeg de schrik van haar leven, toen ze bijna over 
een zwarte kat struikelde, die plotseling haar pad kruiste. Toen een paar weken later een 
welgeschapen kind werd geboren, bleek dit op de rechter heup een grote bruine m oeder
vlek te hebben.

(opgetekend dec. 1981 d o o r S j.R .)

2 . Zonder handen. In onze straat woonde vroeger een m eisje zonder handen. Ze was zo gebo
ren. Dat is gekomen, omdat de moeder, toen ze van het m eisje liep, lot vlak voor de g e 
boorte, de was aan de lijnen  ophing. Ze moest zich daarbij steeds uitrekken om bij de was
li jn  te kunnen. Dat had ze nooit mogen doen.

(als kind thuis horen vertellen)

3 . Luidende kerkklokken. Het gebeurde op een zondag -  de r .k .k e rk  stond toen nog in de 
Heerenstraat -  dat tijdens de dienst de kerkklok oververwacht een paar luide slagen liet 
haren, tot grote verbazing van de kerkgangers. De pastoor keek even om zich heen, slak 
zijn rechterhand op en zei: "Er zijn mensen in ons midden m et een slecht gew'elen. Ik zie 
ze wel op de b ie ch t" . En hij ging verder met de m is. De pastoor heeft nog nooit zo'n druk 
biechthoren gehad. (Gebeurd omstreeks 1920. De pastoor wras pastoor G.Hilhorst, die in 
1922 overleed).

(opgetekend door S j . R . d e c . 1981)

4 . De betoverde kat. Eef, een dochter van Hent S ierie , de Wageningsche wonderdokter, en 
getrouwd m et ene Bosch in de D ijkstraat, vertelde wel eens over de toverkunsten van haar 
vader. H ij kon niet a lleen  toveren, maar ook een betovering opheffen. Eef vertelde dal 
iemand hem eens een kat bracht, die betoverd was. Hij nam de kat mee en zei tegen 
Eef, dat ze door het raam pje mocht kijken wat hij deed. Maar als Pa zei: "Gordijntje 
d icht", mocht ze geen ogenblik langer k ijk en . En ja  hoor, loerend door het raam pje zag 
Eef hoe onder vaders handen de kat begon le  veranderen in een vrouw. Maar helaas, 
toen klonk het b ev el: "Gordijntje d ich t.......... " .

(verteld door de heer Rijksen en opgetekend
door zijn dochter, M evr. Van Dodewaard-
R ijksen, in 1976)

Van de heer Sj.Rauw s uit Wageningen mocht ik meer dan 20 volksverhaaltjes met hel thema 
'volksgeloof' ontvangen. H ij tekende ze voor deze rubriek op. Dankbaar zal ik hiervan g e 
bruik maken voor de volgende afleveringen. Waar b lijven  de andere Wageningers, die ook 
nog weet hebben van dergelijke vertelsels? U kunt rustig contact met: m ij opnemen.
In 'De Zandloper' van dec. 1981, het blad van de vereniging O ud-Ede, heeft de redactie 
van dit interessante tijdschrift eveneens een oproep geplaatst voor o .a .  oude volksverhalen 
uit Ede en omgeving. Zij verwijst daarbij naar ons verenigingsorgaan. Ik wens de redactie 
van 'De Zandloper' bijzonder veel succes.
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OVER VONDSTEN GESPROKEN SJAAK RAUWS

De oude kern van onze stad Wageningen is bescheiden van omvang. Althans wat het de z ich t
bare bouwwerken betreft. Ze staan veela l binnen de oude grachtengordel. De oude resten b l i j
ven helaas voor het oog verborgen, omdat ze veela l onder de oppervlakte liggen. Soms komt 
er b ij graafwerkzaamheden iets aan het lich t, zoals de oude resten van stadsmuren en oude 
tot middeleeuwse waterputten. Maar vooral b ij nieuwbouw geeft de bodem van het meer dan 
zevenhonderd jaar oude Wageningen van tijd  to t tijd  wel meer prijs: mooie oude tegels, m e - 
dichijnflesjes, oude kruiken en potten of munten. En wie graaft in de oude kern zal gegaran
deerd v\el het een en ander aantreffenI Maar helaas verdwijnen deze vondsten dan ongezien 
naar hel huis van de trotse vinder. Logisch, maar het zou toch aanbeveling verdienen als er 
van zulke archeologische schatten iets voor de gehele gem eenschap bewaard kon b lijven . 
Helaas bezit onze gem eente nog steeds géén Oudheidkamer of een Historisch museum. Dit 
soort verhalen over vondsten doet nu veela l slechts de ronde onder enkele gei'ngeresseerde 
burgers, die ergens ooit hun ogen goed de kost hebben gegeven. W aarbij men zich als to e 
hoorder niet aan de indruk kan onttrekken, dat er van gem eentew ege wat argeloos wordt g e 
dacht over de 'rijkdommen uit het verled en". Men denke slechts aan het nog steeds toegesta- 
ne speuren met m etaaldetectors en het daarbij ongeoorloofde gespit, w aarbij veel waarde
vols verloren kan gaan of gaat! Vooral op de Wageningsche Berg en omgeving, maar ook in 
de Nude (industrieterreinen) zouden nog al eens wat voorwerpen en munten worden aangetrof
fen. *
Het lijk t m ij dan ook zinvol als de vinders hun vondsten zouden aanm elden b ij onze veren i
ging, zodat deze kunnen worden geregistreerd.

M U N T  G E V O N D E N  I N  t>E N U D E .

Noot:
" In  mei 1967 kregen w ijlen m ijn Grootvader Evert van den Bom en ik b ij het rooien van 

een pruimenboom b ij zijn huis in de Nude een tw eetal door kopergroen zwaar aangetaste 
munten op de schop. Het waren een 2-| cents stuk uit 1890 en een -j cent( ?) stuk uit het 
jaar 1783. De voorkant droeg het gekroonde wapen van Gelderland m et de tekst:

. NDEO EST SPES NOSTRA. De andere zijde: D GELRIAE 1 783 -|( ?)
Doorsnede 20 m ilim eter, (zie tekening)

GEZEGDEN IN WAGENINGEN4 verzameld door A.G.STEENBERGEN

1. Schelhars= hutspot van de slach t. In Van Dale vond ik : schelhars_t_ d . i .  een strook v ar- 
kensribbetjes, een gew estelijke uitdrukking. Zoals gebruikelijk  in het Wageningse d ia 
lect (?) werd de t niet uitgesproken.

2 . Komeschoppen= mooie dingen kopen. Dit woord tekende ik op zoals ik het van m ijn zegs
man vernam . Hij hoorde deze iiitdrukking van zijn grootvader, die in 1926 overleed. 
V erm oedelijk is het een verbastering.
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3. Je kunt wel een viool tegen de boom kapotslaan. De betekenis is: Da's geen kunst. M ijn 
zegsman tekent daarbij aan, dat hij deze uitdrukking buiten Wageningen nooit heeft g e -  
hoort.

4 . Een krimperd is een stinkerd d .w .z . als de wind gaat draaien, komt er regen.
5. Een lonkoog is een oog met een zenuw tTek. Lonken is verlokkend k ijken . Hij/zij die een 

lonkoog heeft, loopt a .h .w . te lonken.
6. Ik ben het zo zat als gespogen spek. Gespogen is uitgespuugd. De betekenis lijk t m ij dui

d elijk : ik heb er meer dai genoeg van.
7. Hii is zo gem een als pompwater of w el: h ij is onbetrouwbaar.
8 . Als de boer zijn blauwe hemd laat zien, krijgen we mooi weer. Blauwe hemd=blauwe 

lucht. Wanneer de bewolking breekt, komt de blauwe lucht.
9 . Hooiklampen zijn hooim ijten of -bergen. Een klamp hooi is een bos hooi.

10. De Wageningse berg heeft een stikke d . i .  een steile  helling.

De woorden en gezegden onder 1 ,2  en 3 ontving ik resp. van de heren A . R ie t veld. D.van 
Aggelen en G.Geelhuysen (A m stelveen). De overige zijn weer afkomstig van S j.  Rauws, m ijn 
trouwe medewerker.
Nogmaals, het zijn woorden en gezegden, gehoord en opgetekend in W ageningen. W ellicht 
zullen er zeker Wageningse uitdrukkingen onder zijn . Waar b lijven  de toezeggingen van ver
schillende Wageningers?

VERENIGING OUD-BENNEKOM

Onze zustervereniging "O ud-Bennekom " houdt op 4 m aart 1982 een bijeenkom st waar de 
heer G.W .Barendsen uit Hattem zal spreken over: "BROOD IS LEVEN"
Deze bijeenkom st wordt gehouden in zaal "de Brink", Brinkstraat 39 in Bennekom en vangt 
aan om 20 .00  uur.
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OUD 
WAGENINGEN

10e jaargang -  n r .2  
m ei 1982

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 "

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

R e d actie :
Abersonlaan 1 3 ^ -  6703 GD Wageningen

cfóiieeTiJc<mib l
M A A N D A G  17 MEI 1982 

A a n v a n g  20.00 uur

V r e d e h or s t ,  T a r t h o r s t  1, W a g e n i n g e n

H.M00I B ROEK

secretaris van de G e l d e r s e  M o n u m e n t e n - C o m m i s s i e

lid van de W a g e n i n g s e  G e m e e n t e l i j k e  M o n u m e n t e n - C o m m i s s i e

zal spreken over

ONZE H I S T O R I S C H E  BEBOU W I NG ,  W A T  DOEN WIJ ERMEE ?

De heer M o o i b r o e k  zal zijn lezing o p  W a g e n i n g e n  t o e s p i t s e n  en 

het met dia's v er l uchtigen.

De buitenplaats W elgelegen in de Nudestraat, gebouwd omstreeks 1840 en gesloopt b ijna 
honderd jaar later.



Van de bestuurstafel
Donderdag 25 maart j .1 .  kwam het bestuur voor de eerste m aal b ijee n  in zijn nieuwe sam en
stelling. V ele punten kwamen ter sprake, zoals:
1. de folder over onze vereniging. De proefdruk is inmiddels klaar zodat de verschijning b in 

nenkort verwacht kan worden. Folders zullen b ij het secretariaat verkrijgbaar zijn.
2. de vacature in de gem eentelijke m onumentencommissie, ontstaan door het overlijden van 

onze voorzitter. De heer J.H uism an, berichtgever van het R .O .B . ,  uit Renkum zal g e 
vraagd worden in deze com missie zitting te nem en.

3. een schrijven van de heer Koelew ijn uit W ageningen. H ij lich t daarin zijn plannen o .a .  
in verband met oud- Wageningen to e . De heer A .C .Z ev en  zal hierop antwoorden.

4 . een vraag van de Volksuniversiteit of er nog een vervolgcursus "o u d -sch rift" m oet kom en. 
De bestuursleden zijn van mening, dat de beslissing hierover in de eerste plaats b ij de cu r
sisten m oet liggen.

5. het programma 1 9 8 2 -1 9 8 3 . Uiteraard is dit een belangrijk  punt van bespreking en u ite in 
delijk is tot de volgende data en onderwerpen besloten:
maandag 17 mei a .s .  : lezing door de heer Mooibroek, lid  van de gem eentelijke m onu

mentencom missie .
maandag 27 sept. : lezing door de heer P .B .M . Bolwerk, conservator van het tegel - 

museum te O tterlo. De heer Bolwerk brengt een overzichtscol- 
lec tie  van tegels m ee. Ook kunnen onze leden zelf tegels m e e 
brengen; deze kunnen eventueel geverififferd worden, echter 
niet getaxeerd.

donderdag 4 nov. 1982 : lezing over "de Latijnse school in W ageningen" door mevrouw 
M . Geels uit Ede.

donderdag 4 febr. 1983 : lezing m et dia's over "De stoomtram Ede-W ageningen" door 
W .Steenbergen, W ageningen. 

maandag 12 mei 1983 : de heer Van der Have, onze vooizitter, zal vertellen  over de 
"Geschiedenis van de tweede wereldoorlog in W ageningen".

6 . Tot slot werd besproken "de autodienst". Leden, die geen eigen vervoer hebben en graag 
met iemand anders mee w illen rijden naar onze verenigingsavonden, kunnen zich m elden 
b ij mevrouw L.Elders, Ericalaan 3, te l .  13933 . Voor zover m ogelijk  zal dit geregeld wor
den.

Niet meer van het bestuur, maar wel voor de bestuurstafel bestemd, ontvingen w’i j onder
staande mededelingen van de heren J.H uism an en A . G. Steenbergen.

1. De restauratie/renovatie van de panden Herenstraat 1 ,3  en 5 is nog volop aan de gang.
Bij het opmeten van de 16e eeuwse ram en, deuringang en andere bouwsporen is thans de 
heer N .D elno betrokken. Enkele jaren  geleden heeft h ij voor het schrijven van een skrip- 
tie deze panden ook opgemeten en ingetekend. Het lig t in de bedoeling de resultaten van 
beide opmetingen te com bineren en te publiceren. Op deze wijze wordt behalve de recon 
structie van het Middeleeuwse Louwenhoven, ook de latere bouw op papier vastgelegd. 
Verder valt nog te melden dat twee keldergewelven zijn gevonden, één binnen en één 
buiten het pand. Jam m er genoeg konden om bouwtechnische redenen de gewelven n iet 
nader worden onderzocht.
Op 20 maart j .1  werd op de "Achtste Gelderse Archeologische D ag", gehouden te N ijm e 
gen, door de heer J .  Huisman een d ia-lezing gehouden over "Stadskemonderzoek in W a
geningen". De lezing zal te zijner ti jd  geheel of g ed eelte lijk  in "O ud-W ageningen" wor
den gepubiceerd.
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In het K ijk - en Luistermuseum te Bennekom is door de heer J.H uism an een permanente 
archeologische hoek ingericht, waarin diverse voorwerpen uit de p re-h istorie , gevonden 
in Bennekom en omgeving, zijn tentoongesteld. Er is ook een Wageriingse vondst b ij, 
nam elijk  fragm enten van Romeinse dakpannen m et stem pel, gevonden aan de Hollew eg. 
Wanneer kunnen we de inrichting melden van de archeologische afdeling in het W age- 
nings museum ? (J.Huism an)

2 . In het Streekmuseum, Molenstraat 25 te Rhenen werd van 10 tot en m et 24 april j .1 .  een 
tentoonstelling "Koren op de m olen" gehouden, betreffende het A m bachtelijk  Korenm o- 
lenaarsgilde. Er waren o .a .  vele foto's te zien van verdwenen en nog bestaande molens 
in en rond Rhenen en de wijde om geving. O . l .v .  ons lid, H, Dobbe, m olenaar op "De 
V li jt " ,  werkten onze w erkgroep,"m olens" mee aan deze expositie. Een deel van de r e 
sultaten van het historisch onderzoek naar de Wageningse molens (koren-, e e k - , grut-, 
zaag- en waterkorenmolens) in de vorm van foto's en copieën van archiefstukken, foto's 
van molens op schilderijen enz., werd op een overzichtelijke wijze tentoongesteld.
(A. G. Steenbergen)

de secretaresse

GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN

Bij de Subfaculteit Geschiedenis van de R .U . te Leiden wordt in het kader van het E litepro- 
je c t  een breed opgezet onderzoek verricht naar de biografische achtergronden van de ged e
puteerden ter Staten-G eneraal in de tweede helft van de 18de eeuw. Wat de Gelderse a fg e 
vaardigden betreft mocht de stad Wageningen de volgende personen naar Den Haag sturen: 
Johan Carel baron van Eek tot Nergena, Hendrik P ieter Godfried W ecke, W illem  Hendrik 
Klinkenberg van Echten, Albert George Elsnerus, Frederik W illem  Gordon, W illem  van der 
Hart, Gijsbert Carel van Hogendorp, Anthony Nuyen, Johan P ieter Coenraad Hendrik van 
Renesse, Lubbert P ieter Adolph Torck, Maarten van Vlaardingerwoud en Assueer Jan Torck 
van Rosendaal. W el 'klinkende' namen, maar alleen  Anthony Nuyen behoorde to t een oud- 
Wagenings geslacht.
Bij de Katholieke Universiteit te N ijm egen is men bezig om de Latijnse Scholen in G elder
land te onderzoeken. Archief-onderzoek naar de Latijnse School te Wageningen heeft reeds 
plaats gevonden.
Met de afd. Nieuwere Geschiedenis van de R .U . te Utrecht is overleg gaande om studenten 
te stimuleren om als onderzoeksproject een deel van de geschiedenis van Wageningen te n e 
men.

A .C .Z ev en

CONTRIBUTIE 1982

In het vorige nummer werd onvermeld gelaten , dat de contributie 1982 per echtpaar ƒ 1 7 ,5 0  
en per persoon ƒ 1 5 ,— is. Onze excuses hiervoor.
W ilt u voor het overmaken van uw contributie, indien u dit nog n iet hebt gedaan gebruik 
maken van de u toegezonden accep t-g iro k aart. Graag.

De penningmeesteresse

Kopy voor het derde nummer van 1982 
wordt vóór 2 7 augustus a .s .  ingew acht.
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Archeologisch nieuws

EEN FRAGMENT VAN EEN NEOLITHISCHE STENEN BIJL J .  HUISMAN

In 1973 werd tijdens de bouw van een huis op W ageningen-H oog een fragm ent van een s te 
nen b ijl  gevonden. Deze vondst b leef in de archeologische wereld onopgemerkt, m aar toen 
op de vindplaats in 1981 een rioleringssleuf gegraven moest worden, waarschuwde de vinder, 
de heer C .P . de Jager, de R .O .B . te Am ersfoort. Drs.Hulst, provinciaal archeoloog voor 
Gelderland, heeft de graafwerkzaamheden begeleid , maar h ij heeft n iet iets opvallends 
waargenomen. Uiteraard werd het bijlfragm ent bekeken en als 'dünnackige F lin tovalbeil' 
gedetim ineerd. Het fragm ent (ca . 5 cm  lang) is de top van een geslepen vuurstenen b i j l .  G e
slepen b ijlen  komen vrijwel a lleen  voor in de Nieuwe Steen tijd  of N eolithicum  (4 4 0 0 -1 7 0 0  
v .C h r .). De b ijl zelf m oet dus in de Nieuwe Steentijd  gecruikc zijn . In de voorgaande p eri
ode, de Midden Steentijd  of M esolithicum  (8 5 0 0 -4 4 0 0  v .C h r .) leefde de mens als jager, 
visser en verzamelaar van zaden, noten, vruchten e .d . H ij had toen a lleen  behoefte aan 
hulpmiddelen, die hem b ij het jagen , vissen en verzamelen konden helpen. Na 4400 v.Chr. 
begint de mens in ons land kultuurplanten te verbouwen en wij laten  de Nieuwe Steentijd  
beginnen b ij het tijdstip dat h ij landbouwer wordt. H ij heeft dan een b ijl  nodig om zich een 
veldje -  een kampje -  in het bos uit te kappen.
In ons land verschijnen in Zuid-Limburg in 4400 v .C h r. de eerste landbouwers. In onze streek 
vestigen zij zich rond 2200 v .C h r . ; zij woonden aan de voet van de Wageningse Berg en langs 
het Renkumse beekdal. Ze behoren to t de standvoetbeker en Klokbekerculturen. Van 
deze boeren resteren nog de grafheuvels in onze om geving.
De oorspronkelijke eigenaar van 'onze' stenen b ijl  m oet in onze omgeving tijdens het kappen 
van een boom zijn b ijl  hebben gebroken. Wie vindt de andere h elft?

Figuurbijschrift: fragm ent van de stenen b i jl  (schets door Drs. Hulst).
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EEN  SLUITSTEEN TJE IN DE NUDE
1 9 6 1 - 1 8 2 6  - 1 9 4 0  I.C .R A U W S

Wie wel eens de Wageningse Afweg heeft uitgefietst of gewandeld zal ongetw ijfeld, waar d e
ze sm alle weg de Lawickse A llee  (voorheen Nude geheten) bereikt b ij de Provinciale grens
paal "G elderland -U trecht", beneden in d.e rechts van de weg gelegen overkluisde waterdoor- 
laat het sluitsteentje m et de jaarta llen  1 9 6 1 -1 8 2 6 -1 9 4 0  wel eens hebben gezien.
Nadat in de jaren 1 8 2 0 -1 8 2 2  de nieuwe straatweg vanaf de Grebbeberg door "de Neude" 
naar Wageningen werd aangelegd ter verbetering van de wegverbinding tussen Utrecht en 
Arnhem werd ook de waterhuishouding van het gebied gelegen tussen de Grebbedijk en deze

straatweg (de Nude) aangepast en verbeterd. In 1826 
wérd een afwateringssloot via een gem etselde overklui
zing onder de Nude doorgelegd naar de Grift, alwaar zij 
ook nu nog op uitwaterd. Deze overkluizing zou 114 j a 
ren b lijven  zoals zij was to t de m ei-d ag en  van 1 9 4 0 . . .  . 
Na de afkondiging van de algem ene m obilisatie op 28 
augustus 1939 was men in m ei 1940 nog volop bezig de 
Grebbelinie in staat van verdediging te brengen en ver
der uit te bouwen, in verband m et de oorlogsdreigingen. 
Waar m ogelijk  was het voorterrein van deze lin ie  in de 
Gelderse V a lle i onder water gezet, want waar een inun
datie voor de lin ie  lag was m en vrij goed beschermd 
tegen een verrassingsaanval. Het terrein voor de G rebbe

berg lag echter te hoog om dit onder water te kunnen zetten, zodat dit droog b leef.
Om dit nadeel enigszins op te vangen plaatste men tussen de Grebbeberg en Wageningen 
"Voorposten", dewelke bestonden uit kleine uit hout en grond opgetrokken steunpuntjes. Zij 
moesten b ij een aanval de eerste stoot opvangen. Dit kleine voorposten lin ie t je  had een 
front breedte van ruim drie kilom eter en liep  van de inundatie ten noorden van de boerderij 
"Kruiponder" door de boomgaarden (waarop een kap verbod voor schootsveld en u itz ich t!) 
via de Nude naar de R ijn  in het zuiden. 1)
In deze voorposten lagen de 1ste en 3e com pagnie van het I I I -  8 R egim ent Infanterie onder 
bevel van m ajoor C .J .V o ig t .
In de vroege ochtend van 10 m ei 1940 om vier uur vallen  de Duitse troepen ons land binnen. 
De bevolking in een strook van v ijf  k ilom eter voor to t drie kilom eter achter de Grebbelinie 
moet in de loop van de ochtend evacueren. In het voorterrein van de Grebbeberg en de voor
posten worden de laatste versperringen aangebracht om een snelle Duitse opmars te vertragen. 
In de namiddag van 10 m ei werd de overkluizing in de Nude opgeblazen. Wageningen wordt 
in de avond om tien. uur door de 2 0 7 e  Duitse Infanteriedivisie bezet. In de nacht van 10 op
11 mei om twee uur openen de Duitsers inleidende artillerie  beschietingen op de voorposten. 
De Nederlandse b atterijen  achter de Grebbeberg beantwoorden dit al spoedig. Wageningen 
komt onder vuur te liggen en de toren van de N ed.H erv. Kerk, die als waarnemingspost 
dienst doet, gaat in vlam m en op. In de schemering van de ochtend gaat het e lite  regim ent 
SS  Standarte "Der Führer" (toegevoegd aan de 20 7 e  Infanteriedivisie), bestaande uit v r i j
willigers m et oorlogservaring in Polen onder bevel van S S  Standarte Führer Georg Keppler 
tot de aanval over. De aanvallen worden afgeslagen, doch tegen tie n  uur slagen de Duitsers 
er in, vrijwel ongezien en m et een grote overmacht de m eest noordelijke voorpost te om 
trekken en door te breken. Zij stootten onm iddelijk door naar de Grebbelinie b ij "Kruipon
der", waar de aanval wordt afgeslagen. De voorposten, nu ook van achteren aangevallen,
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gaan stuk voor stuk na heyige gevechten door overgave of terugtrekking verloren. De co m 
mandopost van m ajoor Voigt valt tegen v ijf uur in de middag en de laatste aan de Afweg 
van sergeant-m ajoor Blom gaf zich, na door ongeveer v ijftig  stoottroepers tegen tw aalf e i 
gen mannen onder de voet te  zijn gelopen, om half zes over. Hiermede waren de gevechten 
in het voorterrein van de Grebbeberg ten einde gekom en. Van de manschappen zag de helft 
tot een derde kans zich achter de Grebbe terug te trekken. Volgens het Duitse krijgsplan had 
de 20 7 e  Infanteriedivisie reeds op 10 m ei de Grebbeberg en lin ie  m oeten bezetten en door
breken, maar in de avond van de 11 e m ei waren zij n iet verder gekomen dan de voorposten 
en moest de eigen lijke strijd  om de berg nog beginnen! Na hevige strijd  op de 12e en 13e 
mei voor en op de Grebbeberg werd de Grebbelinie in de nacht van 13 op 14 m ei ontruimd, 
toen men terugtrok achter de Hollandse W aterlin ie. Op 15 m ei 1940 volgde de cap itu latie .
In het gebied van en op de Grebbeberg sneuvelden 380 Nederlandse m ilita iren  op een to taal 
verlies in Nederland van 2067 m an.
Nog in het zelfde jaar 1940 werd de overkluizing in de Nude hersteld. De ti jd  gaat verder en 
mede door de groei van de bevolking breidt de stad W ageningen zich meer en meer u it. In 
het westen verdwijnen de boomgaarden en akkers om plaats te maken voor de flats van een 
nieuwe woonwijk, het z .g . "N u d e-p lan". De Lawickse A llee  wordt als rondweg doorgetrok
ken naar de Nude b ij "Nudenoord", zodat ook deze weg m oet worden aangepast. Aan de zui
delijke kant van de weg komt een nieuwe verbrede berm m et parkeerstroken en een fietspad. 
De aloude Nude verkiest haar naam en heet voortaan vanaf Nudenoord tot aan de Provinciale 
grenspaal "Lawickse A lle e " .
De overkluizing krijgt een verlenging en deze komt in 1961 gereed.
Zo zijn drie ingrijpende gebeurtenissen in zijn bestaan vastgelegd in een gegoten cem enten 
sluitsteen: 1 9 6 1 -1 8 2 6 -1 9 4 0 .

NOOT
1) 1. Aan de w estelijke oever van de Grift (Gem . Rhenen) staat nog steeds het bunkertjevan 

de Grebbelinie, "Kruiponder". De voorganger van de tegenwoordige boerderij "de 
Kruiponder", Haarwal 2, stond ongeveer op het punt waar het Nieuwe Kanaal in de 
Grift uitmondt.

2. Achter het huis "de Rhijnschans" (voorheen "R ijn zich t"), Grebbedijk 12, kan m en in
de schuur aan de Wageningse Afweg nog een m et beton versterkte muur m et een sch ie t
gat zien. (achter de vlierstruiken). D it schietgat bestreek de 200 m eter verder tegen 
de Grebbedijk gelegen "an ti-tan k w al", bestaande uit een aarden wal m et in beton g e 
goten stukken spoorrails, dewelke in september 1976 is geslecht.

3 . Ook in de Wageningse Maneswaard, aan de overzijde van de R ijn  gelegen, staat op 
het erf van de op een terp gelegen boerderijen van de fam . van Dam een bunker. D e
ze was een voorpost van de ten westen van Opheusden aan de R ijn  gelegen  18e eeuwse 
schans, "de Spees", deeluitm akende van de Betuwe stelling, dewelke aansloot op de 
G rebbelinie.

BRONNEN

1. Majoor E.H .Brongers: Grebbelinie 1940.

2. D r.L .d e Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog -  deel 3.

3 . K .H .C ou vee: de m eidagen van '4 0 .
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WAGENINGSE ARCHIEFSTUKKEN 1 A .C.ZEVEN

In Wageningen zijn enige archieven aanwezig. W ellicht zijn die van de Gem eente en van de 
Ned. Hervormde kerk de belangrijkste om de geschiedenis van W ageningen te bestuderen.
In de komende nummers van "O ud-W ageningen" wil ik op enige stukken in deze archieven 
de aandacht vestigen. De hierdoor gepubliceerde gegevens kunnen dan gebruikt worden door 
geschiedkundigen en misschien wekken zij u op om een bezoek aan 'onze' archieven te 
brengen.
We beginnen m et het O ud-A rchief van het G em eentearchief van onze stad. Het grootste 
deel is toegankelijk  d .m .v . een inventaris en wanneer wij deze doorkijken, dan weten we 
niet welk stuk w ij het eerst zullen inkijken, zo interessant l i jk t  a lles . Niet alle  beschrijv ing
en van een archiefstuk in de inventaris zijn volledig, want als wij inv. nr. 1399 bekijken, 
dan lezen w ij; Stukken, behorende to t het particuliere archief van M r.T ilm an  Aquilius, se 
cretaris, la ter burgemeester van W ageningen (17e eeuw). Deze Aquilius werd op 1 augustus 
1663 burger van Wageningen, hoewel h ij in 1660 al stadssecretaris was geworden. H ij was 
een zetbaas van de Prins van Oranje en dit leverde hem in 1674 een pakslaag op en h ij werd 
uitgescholden o .m . voor hapschaar! (zie verder B ijdr. Meded. Gelre 37 (1 9 3 4 ) : 1 7 5 -1 8 6 ) .
We vinden documenten die getekend zijn door Prins van Oranje en door R ich elieu .

We beginnen m et een li js t  van bakkers uit 1747/ 8 en de bedragen die zij voor hun 'bakkers- 
vergunning' aan de stad Wageningen moesten betalen  (zie O ud-A rchief inv. 946). De groot
te van het bedrag zal w aarschijnlijk  bepaald zijn door de grootte van het bed rijf.

Bakker Bedrag
Hermanes Blankebijl 2 4 -  0 - 0
Hermanes Streuger 4 8 -  0 - 0
Gerridt V elee 9 -  0 - 0
Gerardes van R ijn 2 6 -  0 - 0
Jacop Verm eer 5 0 -  0 - 0
Jo(hannes) Ferdijnandt 2 7 - 1 0 - 0
Hendrick Spijers 3 0 -  0 - 0
Aelbert van Nas 3 0 -  0 - 0

Degene die deze lijs t  opschreef was de spellingskunst n iet geheel b ij m ach te. Zo moet 
V elee gelezen worden als V a l£  en Spijers als Speijers.

Kon h ij n iet goed spellen de scherprechter of beul Hendrickus C ahlee had daar ook m oeite 
m ee. Zo vinden wij in het O ud-A rchief inv. 961 de volgende rekening van hem :

Anno 1700 Wageninghen Den 8 Septem ber

Uyt vorden van m ijn  Heer R ie ter Heer van B .y selen  Justytieus gedaan
oover een vroou veersoon gegesel 3 gul
noch een man persoon gegesel 3 gul
voor gaerden en byntleyden 3 gul
voor een dach Lockasije 6 gul
voor m ijn ende m ijn  diennaer 4 gul
somma 19 gul

De rekening was getekend door Hendrickus Cahlee en er werd b ijgeschreven:
Ik beken voldan te zijn m et 24 gul.
Voor R ieter m oeten we lezen Ridder. De naam  B .y selen  is n iet geheel te lezen door een gat. 
Een veersoon is een persoon. Gaerden zijn roeden om m ee te geselen en byntleyden zullen
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touwen geweest zijn om de te straffen persoon mee vast te binden. Een dag lockasie (lokagie) 
zal betekenen een dag te W ageningen. Justytieus is g erech telijk . Waarom de scherprechter
5 gulden meer ontvangt dan zijn rekening aangeeft is m ij onbekend.

VOLKSVERHALEN UIT WAGENINGEN4verzamelddoorA.G.STEENBERGEN

1 . Het konijnenvel. Een boer aan de Haarweg lie t eens tegen de Kerstdagen een 'v eeg en e- 
zer' komen, omdat één van zijn koeien zo'n holle hoest had die klonk als een kathedraal. 
De genezer onderzocht de koe en keek bedenkelijk  naar de boer, die anders ook een aar
dige hoest over zich had. 'T ja " ,  zei de genezer, "ik  denk dat je  de koe hebt aangestoken. 
Wat heb je  aan je  eigen hoest gedaan?" "O ", zei de boer, "ik heb een warm konijn en- 
v e lle tje  op m'n borst gedaan en dat helpt knap gew eldig". "D acht ik a l"  zei de genezer, 
"omdat je  de koe hebt aangestoken leg je  b ij hem twee verse konijnenvelletjes op de rug, 
vastgezet met een jute zak. Tegen de avond kom ik wel terug om te kijken of het h e lp t", 
's Avonds kwam de genezer kijken en inderdaad hoestte de koe al veel minder! "W el"
zei de boer b li j,  "wat zijn de kosten?" "O ch", zei de genezer, terw ijl h ij onder z'n pet 
krabde, "geef m ij maar de twee k on ijn en v elletjes".

(Opgetekend door S j.R auw s, jan . 1982)
P .S .  Zou Hent Sierie de "veegenezer" geweest z ijn?

2. Een pad op de schoorsteen. "In de Veerweg woonde vóór de oorlog (dus vóór 1940) een 
vrouw die b ij je  kwam als je  ziek was en dan een appel op de schoorsteen legde die in 
een pad veranderd was de volgende m orgen".
Medegedeeld door m e v r .S .v .H a m -v .d .W a rd  uit Ede. Zij bracht haar jeugd tussen 1922 
en 1944 in de Veerweg door. Een lid van de m useum -com m issie Oud-Ede hoorde dit v er
haaltje  van haar en gaf het ons eind nov. 1981 door.

3. Voorgezicht. Dina Hermsen (zo heette ze n iet, maar ze woonde vroeger b ij haar ooms, de 
gebroeders Hermsen, waar nu de katholieke kerk staat) kon aan het luiden van de klokken 
horen dat er binnenkort iemand sterven zou, ook a l was er geen ernstige zieke in de p a
rochie, het kwam a ltijd  u it. Binnen een week kon koster Albers weer iem and gaan begra
ven. Ze zei dan: "D 'r hang er weer een aon".

(Door koster J.A lbers ("f'1972) m eerm alen verteld).

DE WESTBERGWEG

Op 10 jan . 1938 werd door het gemeentebestuur van Wageningen aanbesteed: het maken van- 
een nieuwe verkeersweg tussen de Veerweg en Rijksstraatweg (door de W estberg) en het ver
breden van de Veerdam en een gedeelte van de Veerweg m et bijkom ende werken. Ér waren
23 inschrijvers. Aan L.J.Louw ers uit Uden werd het werk gegund voor ƒ  6 4 .9 4 0 ,- . 7Februari 
d .o .v . werd een aanvang gem aakt m et de graverij. Vanuit de werkverschaffing werden aan
vankelijk 15 arbeiders tewerkgesteld, gele id elijk  opgevoerd to t 44 personen. W elke W age- 
ningers hebben aan deze aanleg gewerkt en kunnen daar iets over verte llen ? Foto's heb ik 
tot dusver n iet gevonden.
De Westbergweg werd op 15 m ei 1939 door de Commissaris van de Koningin in Gelderland 
o fficieel voor het verkeer opengesteld. Ik heb m ij laten vertellen  dat het aanvankelijk een 
defensieweg was.

A .G . Steenbergen
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NEELTJE ARIESE

Op 27 juni 1909 werd deze foto van de Wageningse N eeltje  Ariese genom en.
Zij was toendertijd dienstmeisje b ij de fam ilie  de Haas, die aan de W ilhelm inaw eg woonde. 
In die tijd  was het maken van foto 's nog erg beperkt en daarom zal dit verm oedelijk  de 
enige foto van N eeltje uit die tijd  zijn .
Ik schat N eeltje  op zo'n 20 ja a r oud en dit betekent dat zij nu ongeveer 90 jaar zou zijn g e 
weest. Voor haar, als zij nog lee ft, of één van haar nabestaanden heb ik een afdruk beschik
baar. De foto werd gem aakt door m ijn  grootvader, de scheikundeleraar D r .R .N .d e  Haas, 
die zijn gezin en N eeltje op de gevoelige plaat vastlegde.

A .C .Z ev en

N eeltje Ariese in 1909

STINCKSTRAETJE

In 1691 bezat Simon Isaac, de Bank van leninghouder, aan de Markt (tegenwoordig het plein  
v<5<5r het stadhuis) een huis, dat aan de noordzijde begrensd werd door "het Stinckstraetje " .  
Bron: R ech terlijk  archief Wageningen, inv. no. 176, fo lio  95 en fo lio  119r.

S t.
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WAGENINGEN EN DE TABAK G. GEELHUYSEN, Am stelveen

Een artikel, verschenen in de Veluwepost van 12 augustus 1981, waarin onder meer geschre
ven werd over de tabakspakhuizen in de V eerstraat, verhaastte m ijn  voornemen eens iets te 
schrijven over wat u in de ti te l  van dit verhaal vindt verm eld. Verwacht u echter geen h is
torisch verantwoord exposé. De navolgende regels zullen slechts een ophalen zijn van jeu gd 
herinneringen. Het waarom daarvan moge b lijken  uit enkele summiere gegevens over de 
schrijver. Hij is geboren in 1906 en is de zoon van K.G eelhuysen, de man m et de bolhoed 
op de foto, die het verhaal in de Veluwepost siert. Uw chroniqueur bezocht de Openbare L a 
gere School I in de vroegere Parkstraat. De middelbare schooljaren werden elders doorge
bracht. Van 1 9 2 5 -1 9 2 9  volgde een stukje leven -  u raadt het al -  in h et Wageningse tabaks -  
leven, die door 1-| jaar 'in de tab ak ' in Amsterdam werden gevolgd. Het einde van het l e 
ven als 'tab ak iet' lag daarna, tot 1935, weer in W ageningen. Niet v ee l jaren 'in  de tabak ' 
zult u w ellicht denken?! Maar, na b ijna een halve eeuw, nog herinneringen genoeg! Onge
tw ijfeld zult u leem ten in m ijn  vertelsel opmerken en m isschien zelfs fouten, waarvoor ik 
b ij voorbaat uw clem entie  inroep.
M ijn eerste contact m et de tabak lag reeds in m ijn  kleuterjaren, toen ik de trotse bezitter 
was van een vliegende Hollander. D it is een jongenskarretje, dat men m et een hefboom 
voortbeweegt. De 'smeerbeurten' geschiedden in een pakhuis van de firm a Gebroeders K a
rei en August Koch. De tabaksgeur daar zou ik  m ijn  leven lang n iet m eer kw ijtraken.
Een kind is van nature nieuwsgierig en daarom scharrelde ik overal rond. In het pakhuis 
stond een levensgevaarlijke kistenpers, m et tijdens het persen, rondvliegende zware ijz e ren b a l- 
len . Veiligheidsvoorschriften bestonden toen nog n iet en verm oedelijk  al evenmin een ar
beidsinspectie.

De Veerstraat en omgeving in vogelvlucht(1928). In het midden links de tabakspakhuizen 
van de firm a Koch.
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Naast de pakhuizen, maar iets binnenwaarts gelegen , lag het kantoor, waar achter hoge le s 
senaren m ijn  vader en Bram Lijsen stonden. Het doel van hun aanwezigheid daar b leef m ij 
duister. A chter de pakhuizen was de Joodse begraafplaats gelegen . Je kwam er langs, wan
neer je  van achter het kantoor over een voetpad naar de Rijksstraatweg (thans G en.Fou lkes- 
weg) liep .
Het eerste w erkelijke contact m et dé tabakswereld kwam in 1925, na m ijn  schooltijd . Aan 
het slot van het artikel in de Veluwepost staat dat wereldoorlog I het beëindigen van de t a -  
bakshandel van de firm a Koch bracht. Eén van de relaties aan wie deze firm a gestripte t a 
bak leverde, was een Londense firm a. Deze zette in  Wageningen een eigen stripperij annex 
im - en exporthandel op. Blijkens het gem eenteverslag was het in 1920. Ouderen onder de 
lezers zullen zich N .V . Ju l.Siem ssen  en Co's tabakshandel wel herinneren. Er werd een groot 
gebouw tegenover de mouterij aan de Grindweg neergezet.

De m achinale tabaksstripperij van de N .V .Ju l.S ie m sse n  en Co aan de Grindweg. Hier bouw
de men in 1935 de Am bachtsschool.

Van de beginjaren weet ik  niets a f . Ik  ging immers buiten W ageningen op school. V erm oe
delijk  is de opzet te groot geweest, want b ij m ijn  weten is de grote stripzaal nooit als zoda
nig in gebruik gew eest. Men gebruikte een kleinere zaal, waar c irca  30 stripsters een p laats
je  vonden. De baas van deze stripsters -  uitsluitend m eisjes en vrouwen -  was Job Nieuwen- 
huizen (zonder 'van1), evenals verschillende andere personeelsleden van Koch afkom stig.
Job zat soms m et de handen in z'n weinige haar, want wat wil je  als enige man tegen soms 
kijvende en ruziemakende vrouwen? H et strippen was stukloon. Elk portie tabak werd b e 
loond m et een 'm unt', een rond b lik je  m et een ingeslagen S . De verzamelde munten w er
den zaterdags na werktijd ingewisseld tegen  geld . Aan een loketje  b ij het kantoor betaalde 
de loonadm inistratrice, F ie tje  Cohen, het loon u it. F ie tje  (Sophia Hendrika) werd op 7 april 
1903 in Wageningen geboren. Zij kwam op 6 m aart op om inAuswits. Haar moeder, de w e
duwe M .C ohen-G oldsm id, had een uitdragerswinkeltje op de hoek van de K ap el- en H eeren- 
straat.
Op het kantoor waren verder nog werkzaam A lex de Haan, boekhouder, en chef de bureau
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Wolhoff, die in de Sahara.in de Belm ontelaan woonde. Sahara is de volksnaam voor de in 
die jaren aangelegde woonwijk tegenover het landgoed Belmonte aan de Rijksstraatweg. 
M eesterknecht tevens conciërge was Gijs Jansen -  óók van Koch -  die in een vrijstaand huis 
woonde, dat tussen de laagbouw en het hoge pakhuis van Siemssen stond. Gijs Jansen v er
zorgde tevens de expeditie. De aanvoer geschiedde a ltijd  per schip "C oncordia", de afvoer 
ook wel per spoor. Vervoermiddel was een T -F o rd  m et 'cushion' (m assief rubber) ach ter
banden en 'lachende' voorwielen. Op dit vehikel heb ik leren autorijden. Verder werkten er 
nog meer Koch-em ployees b ij Siemssen, onder andere W illem  Kelderman, Wim Geurtsen,
H .de Leeuw, Hent van de Berg, ja n  R ijksen en w ellicht nog anderen wier namen m ij zijn 
ontschoten.
Om nog even op de stripperij terug te kom en; er werden noofdzakelijk Noord- Amerikaanse 
tabakken verwerkt, n am elijk  C onnecticut en Wisconsin (gezam enlijk ook wel seedleaf g e 
noemd), tot omblad en binnengoed. Het zou te ver voeren en ook n ie t in het bestek van dit 
artikel passen om op de verdere bedrijvigheden b ij Siemssen in  te gaan.
Enkele bijzonderheden wil ik nog verm elden, De handel van de b ij inschrijving in Am ster
dam en Rotterdam verworven Sum atra-, Ja v a - en Borneotabak werden verkocht in Neder
land, Duitsland vooraii en Denem arken. Éénm aal werd groene tabakken u it de V eren ig
de Staten geïmporteerd, in W ageningen geferm enteerd (gegist) en verder behandeld.
Een enorme strop werd de door een overstroming in Londen drijfnatte tabak. Het drogen lu k
te n iet. T o t slot, voor wat Siemssen betreft, de vermelding van een bijzonder figuur: 
Lambertus W entholt. Een doodgoeie en gew illige arbeidskracht van zo tussen de 20 en 25 
ja a r . H ij had zijn u iterlijk  n iet m ee, maar dat zegt natuurlijk n iets. H ij was een bekende 
figuur in Wageningen door zijn advertenties in het Algem een Nieuws- en Advertentieblad 
van (Ponsen en) Looijen, waarin h ij aankondigde: "De Blekke staat 'szaterdagsavonds m et 
batterijen  aan de Bergpoort". Dat was toen tussen de N uts-am bachtsschool en de brug over 
de stadsgracht. Ik m een dat er zelfs een p laatje  van hem in dit blad heeft gestaan.

wordt vervolgd

RSG-VAKPROJECTEN -  GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN

Van 'het Lyceum ' ontving de redaktie voor onze bibliotheek verslagen van V akprojecten G e
schiedenis. Deze projecten betreffen onderzoek door leerlingen en begeleidende leraren van 
de geschiedenis van onze stad. Aangezien het voor de leerlingen een eerste kennismaking is 
m et dit soort onderzoek is het logisch dat zij de recente geschiedenis bestuderen. Het eerste 
pro ject (1979/80) heet "Wageningen 1863", en het verslag ervan bevat talloze gegevens over 
gemeentezaken, zoals bevolking, brandweer, p o litie , onderwijs en armenzorg. Het tweede 
pro ject (1980/81) heet "Wageningen 1 8 8 1 -1 9 3 1 -1 9 8 1 , een ontwikkeling en een v e rg e lij
king". Hier dus een vergelijking van het recente verleden m et het heden. Beide verslagen 
worden begeleid  door verslagen van de belevenissen door en ervaringen van de leerlingen.
Het is bijzonder prettig dat door deze pro jecten de geschiedenis van W ageningen naar voren 
wordt gehaald. Ongetwijfeld zal hierdoor b ij enkele leerlingen en leraren een verdiepende 
belangstelling in de geschiedenis van Wageningen ontstaan. Misschien horen w ij la ter nog 
van hen.
We kijken m et belangstelling uit naar het verslag van h et derde p ro ject. Misschien heeft het 
zin dat de leerlingen ook "O ud-W ageningen" doornemen.

A .C .Z ev en
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STOELEN-, BORSTEL-, EN MANDENMAKERIJ 

H. VIERBERGEN
T . VIERBER GEN

Op 26 juni 1892 werd te Wageningen, in de Nude, in het huisgezin van Jacobus Vierbergen 
een zoontje geboren, die de naam kreeg van Herm an. Dat zoontje groeide voorspoedig op. 
Na zijn schooljaren ging hij werken b ij drukkerij Frouws in Ede. In zijn schaarse vrije  ti jd  
schilderde h ij, gezeten op een stoel achter zijn ezel. Dit veranderde a llem aal, want opzijn 
19e jaar werd h ij zo goed als blind "star" en werd een dikke streep gezet onder veel dingen 
waarvan h ij zo genoot. H ij moest in het donker verder gaan, kon zijn werk n iet m eer doen 
en zich uitleven in het maken van schilderstukjes behoorde ook to t het verleden. Om een 
blindenvak te leren ging hij naar het blindengesticht op de Stadhouderskade in Amsterdam, 
waar h ij leerde mandenmaken, stoelm atten en borstelm aken. Ook het b railleschrift leerde 
hij daar. Drie jaar is hij in Amsterdam geweest en begon toen een m andem akerijtje  in een 
afgeschot hokje op de pannenfabriek Phoenix te Wageningen, daar waar nu Tiem esen  zit.
Op 27 jarige lee ftijd  is h ij getrouwd m et Gijsberta Meurs uit de M eent in Bennekom. Uit 
dat huwelijk zijn tw aalf kinderen geboren, waarvan de laatste, een m eisje , na 11 maanden 
overleed. Die e lf kinderen, 7 m eisjes en 4 jongens, groeiden op in die kleine huisjes aan 
de d ijk . Door zijn blindheid kon vader maar langzaam werken. H ij werkte dan ook van 
's morgens zes uur to t 's avonds negen uur, De m andenmakerij liep  zo goed, dat vader er een 
knecht b ij nam , n .1 . Isaak van Rhoon, die ook b ijna blind was. H ij kwam vanuit R otter
dam en ging wonen in ons r i jt je  in de Nude. V ele jaren  heeft h ij vader geholpen. Al vroeg 
moesten wij een handje m eehelpen. Een bodem van een mandje maken waren de eerste b e 
ginselen van het mandenvak.

vader, een biezenstoel aan het m atten 
links papiermand voor drukkerij V eenm an
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's Winters maakten w ij, "Jan, Wim en ik " tien ta llen  bodems en deksels voor kersenm andjes. 
Zo tegen kersentijd werd dan naar behoefte de mandjes gem aakt, dat waren er dan m eestal 
enkele honderden. In de oorlog werden veel mandjes m et kersen per post verzonden naar 
kennissen en fam ilie  in Nederland. Vaak kwamen die kersen (v ijf kg. per m andje) verrot 
aan. W ij stuurden per post ook eens een mandje kersen naar Jansen in Vriezenveen en kregen 
later een brief met o. a . "er waren nog 3 kersen die we konden eten, de rest was verrot".

in de kersenbongerd van Job Daniels, Herman Vierbergen links m et geweer

Ook het stoelenm atten, de zogenaamde gaatjesm atten, werd ons al vroeg geleerd. Ook 
m ijn broers en zusters moesten het leren . V eel vrije  ti jd  hadden we n iet, want uit school 
moesten we eerst 10 kg. aardappelen schillen, onderwijl leerden wij het zondagschoolvers- 
je ,  daarna broodeten, even spelen en om acht uur naar bed. In de oorlog was het m o eilijk  
om aan tenen te kom en. W itte teen  was helem aal n iet meer te krijgen . Om toch nog zoveel 
m ogelijk  manden te maken, deden we dikke grauwe teen kloven m et een kloofhoutje, zo
doende kreeg je  van één dikke grauwe teen , drie lengten voor inslag, De Duitsers hadden 
veel tenen nodig voor stellingen, enz. Vervoer van tenen was verboden, tenzij men een 
speciale vergunning kreeg en dat was zeer m o eilijk . Als je  ergens b ij een griendboer tenen 
wist te zitten, dan moest je  die stiekum halen, m et het risico , dat zo'n vracht onderweg in 
beslag genomen werd. Zo weet ik nog goed, dat ik m et Evert, een broer van Henk Jan van 
der V liert m et paard en wagen naar Eist (Betuwe) ging om een vracht grauwe teen  te halen. 
H et was bar koud en de regen striemde ons in het gezicht. Uren zat je  op de bok m et een 
zak over je  hoofd en een zeil over je  knieën. De vracht werd opgeladen, goed afgedekt m et 
zeilen voor eventuele pottekijkers en zonder aangehouden te zijn kwamen we 's avonds v er
kleumd thuis. Als jongen van 13 jaar heb je  dan heel wat te verduren, doch vader kon weer 
manden maken. De grauwe teen  die in het vroege voorjaar in de grienden gesneden werden, 
waren niet a llem aal om te drogen. Een gedeelte werd door ons per bos ongeveer 20  cm . diep 
m et de voeten in het water gezet. M eestal deden we dat in de vaarsloot langs de weide van 
Arie van Swaay op de uitw eg. Ongeveer twee maanden duurde het voordat ze goed waren om
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te schillen . Thuis hadden we ijzeren klem m en waar de tenen één voor één door ons werden 
doorgetrokken en hadden zodoende toch  witte teen . Hiervan werden bakkers-, slagers- en 
kruideniersmanden gem aakt. Vader gebruikte vier soorten teen  t .  w. zwarte driebas, Duitse 
dot, Franse gele en Rode Am erikaan, Als er manden gem aakt moesten worden van gedroog
de grauwe teen , dan moesten die tenen ongeveer veertien dagen onder water gehouden wor
den, wat ook m eestal gebeurde in de vaarsloot. Was daar geen water genoeg, dan gingen 
de tenen in een bad naast ons huis.

ons ouderlijk huis aan de Nude

M et mandenmaken gebruikte vader geen duimstok, dat was te lastig . W ij m aakten van ro - 
tanstokjes voor iedere soort mand een m aatstokje. Door middel van kerfjes in de stokjes kon 
vader de juiste m aat maken voor een mand. V aak hadden w ij een tam m e kraai, die veel in 
de werkplaats was, m et dit nadeel, dat de kraai weleens het m aatje van vader wegpakte, 
zonder dat vader er erg in had en moest moeder er b ij komen om het op te zoeken. Moeder 
had naast haar huishoudelijke taken ook heel wat te doen in de werkplaats. Moeder deed a l 
ti jd  de manden snoeien, dat was een secuur w erkje. De uiteinden van de tenen werden m et 
een snoeimes glad afgesneden. Hoe hoger de mand des te m o eilijker om er onderin b ij te 
komen. Toen w ij wat ouder werden namen w ij zulke werkjes van moeder over. Iedere avond 
las moeder de krant aan vader voor, dat was ook gem akkelijk  voor ons als we in de werk
plaats waren. Door vaders blindheid heeft moeder een h eel zware taak  vervuld.

wordt vervolgd
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DUIT VAN GELDERLAND.

Op blz. 1 4 -1 5  van het vorige nummer beschrijft 5 . Rauws o .a .  een munt, waarvan h ij ook 
een afbeelding geeft. Ir. J.A .Stend ers schrijft ons dat de afgebeelde munt een duit van G e l
derland is. "De misleidende \ is een verweerd muntmeesterteken, dat in w erkelijkheid een 
Korenaar moet voorstellen. Het omschrift luidt: In Deo est spes nostra (hetgeen betekent:
In God ligt onze hoop). "

Met dank aan Ir.Stenders.

HET WAGENINGS GEMEENTELIJK MUSEUM EN HET WAGENINGS BODEMARCHIEF -
A.C.ZEVEN

Wat is een bodem archief ? Hieronder wordt verstaan alle  resten die in de bodem aanwezig 
zijn en die van historisch belang zijn of kunnen zijn . Dit archief vult het geschreven en g e 
drukte archief aan en veela l zijn de gegevens van het bodem archief ouder en ta lrijker dan 
die van het geschreven archief.
V ele gem eenten bezitten een gem eentearchief, waar de geschreven en gedrukte gegevens 
worden bewaard en ook heeft Wageningen zo'n instelling. Gelukkig werd dit archief enige 
jaren geleden beter georganiseerd en daarvoor zijn we het gem eentebestuur dankbaar. Som 
mige gem eenten bezitten diensten die het bodem archief bestuderen. Zo vinden wij in R o t
terdam, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Tilburg en M aastricht stadsarcheologen (zie NRC 
van 1 3 -3 - 1 9 8 2 ) .  De musea van Heerlen en Hoorn begeleiden het onderzoek naar het bodem 
archief, terw ijl Venlo en Breda experim enteren met oudheidkundigen. In v ijf  -  niet met 
name genoemde steden -  bestaat een archeologische begeleidingscom m issie, terw ijl het 
ROB onderzoek verricht in N ijm egen, W ijk  b ij Duurstede en Dordrecht. Dit in eventuele 
samenwerking m et universitaire instellingen. W ellicht is deze opsomming in de NRC onvol
ledig, want ik meen dat ook Arnhem een eigen archeologische dienst h eeft.
Hoe staat het e igen lijk  in W ageningen? Zo ver ik w eet is er geen stadsarcheoloog, geen 
stadsarcheologische dienst en geen stadsarcheologische begeleidingscom m issie. Daarom kon 
de nieuwbouw langs de Plantsoenweg 'ongestoord' plaatsvinden. Ik wees daar al eens eerder 
op. Eigenlijk  had de gem eente Wageningen, alvorens aan de nieuwbouw te beginnen archeo
logisch onderzoek m oeten doen uitvoeren. K ijken wij b ijv . naar H aarlem , dan zien w ij dat 
daar b ij elke begroting van nieuwbouw een bepaalde percentage wordt toegevoegd voor ar
cheologisch onderzoek.
Helaas is Wageningen nog n iet zo v er . Er is nog geen archeologische dienst. Deze zou m o e
ten worden opgericht en dan moeten worden toegevoegd aan het ook nog n iet heropgerichte 
G em eentelijk  museum. Dit museum zou dan vier taken kunnen krijgen : 1 . Geschiedenis 
van Wageningen, 2 . Oude en moderne kunst (door Wageningse kunstenaars), 3 . een p er
manente Capitulatiemuseum (zie hiervoor m ijn  artikel Perm anente capitulatiem useum  ? in 
"Oud-W ageningen" 9 (1 9 8 1 ): 51) en 4. stadsarcheologie. Uiteraard dient er een nauwe 
band te bestaan m et het G em eentearchief.
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Van de bestuurstafel

Donderdag 3 juni 1982 zaten we vrij onverwacht rond bovengenoemde ta fe l in verband met 
een schrijven van Ben W. Wat was n am elijk  het g ev al?  Op de bijeenkom st van 17 m ei j.1 . 
van onze vereniging werd door één der leden de opmerking gem aakt dat h ij het gevoel had, 
dat B en W een weinig actieve houding ten opzichte van onze vereniging innamen. Deze op
merking werd door één van de andere aanwezige leden, tevens gem eenteam btenaar, aan de 
betrokken instantie doorgegeven. U ziet alweer hoe goed het soms is om van je  hart geen 
moordkuil te maken, want naar aanleiding van bovenstaande opmerking kwam er een v rien - 
delijk  verzoek voor een gesprek met de G em eentelijke monumentencommissie in het g e 
meentehuis. Aanwezig waren wethouder Giesen, de heren Bik en Groenewegen, voorzitter, 
secretaris en lid van genoemde com m issie. Van de vereniging Oud-W ageningen de heren 
Van der Have en Zeven, resp. voorzitter en v ice-voorzitter, en de heer J.H uism an, lid en 
correspondent van het Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Omdat de agenda blanco was, werd al spoedig door onze bestuursleden de wens naar voren 
gebracht om tot stichting van een gemeentemuseum te komen in W ageningen. Als m otive
ring onzerzijds werd hiertoe aangevoerd, dat a lle  omliggende gem eenten een dergelijke in 
stelling hebben. Er staat voldoende m ateriaal opgeslagen om een start te maken, terw ijl het 
bovendien de bedoeling van "O ud-W ageningen" is om voor o .a . p laatselijke kunstenaars en 
instellingen expositieruimte te hebben, zodat het een levend museum kan wordai.
Naar aanleiding van één en ander zal er over deze zaak een bespreking m et de heer J .T r i js 
burg, directeur van de Stichting Gelders Oudheidkundig C ontact te Zutphen, plaats hebben. 
Omdat er een G em eentelijke Commissie is, die a lle  vrijgekom en of vrij te  komen gebouwen 
beziet, zal ook daar overleg mee moeten gepleegd worden. Ondanks de positieve indruk. die 
dit gesprek op onze bestuursleden m aakte, m oeten we niet te snel op een oplossing rekenen, 
maar dat er een museum komt, is wel de indruk. T ot -:over de bespreking op het g em een te 
huis.
Verder gaande aan de bestuurstafel kwam HET KOEPELTJE, een beschermd pand, gelegen 
achter N iem eijerstraat 2 3 -2 7 , ter sprake. Iedereen in het bestuur is het er over eens, dat de 
verwaarlozing zó groot is, dat er zeer snel iets aan gedaan m oet worden. Op verzoek van de 
G em eentelijke Monumentencommissie zijn door twee van haar leden tvvee plannen tot her
stel gem aakt. Het eerste plan, een zeer goede opknapbeurt, gaan ƒ  1 8 .0 0 0 ,-  kosten. Het 
tweede plan, een volledige restauratie, ƒ  4 0 .0 0 0 ,- .  Het bestuur is op grond van practische 
overwegingen voor 'plan ƒ 1 8 .0 0 0 ,- 1. Van de vereniging "O ud-W ageningen" wordt een b e 
drag van ƒ 4 .0 0 0 ,-  verwacht. Hoe dit bedrag b ijeen  zal worden gekregen, moet nog nader 
worden bekeken. U hoort in ieder geval in de komende maanden hierover van ons. (zie ook 
het artikel over de koepel in dit nummer).
De laatste mededeling tijdens dit overleg was, dat er tussen de berichtgever van het ROB, 
de heer Huisman, en de dienst gemeentewerken nader contact zal kom en, zodat hij op de 
hoogte b lijft van voor de archeologie interessante graafwerkzaamheden.
Verder kunnen we mededelen dat door het bestuur een uitvoerige folder (6 blz. en m et a f 
beeldingen) over onze vereniging is uitgegeven. Op de bijeenkom st van 27 september a.s. 
zult u van deze folder kennis kunnen nem en.

Secretaresse



Nieuws van de Werkgroep 
„MOLENS in WAGENINGEN” h a n s  d ob be

In het decembernummer van 1980 wordt gesproken over het bestaan van twee watermolens, 
die de stad Wageningen in 1737 rijk  was en die aan het Lexkesveer gelegen waren.
Deze watermolens waren gebruikt voor het aanleggen van de haven, die in 1714 tot 1717 was 
aangelegd op zijn huidige p laats. Het artikel eindigde toen m et de wens te achterhalen wat 
voor soort watermolens dit waren geweest.
Uit de correspondentie, bewaard in het G em eentearchief (1 *), b lijk t o .a . dat hierbij een 
aannemer, die ze huurde om de Culemborgse haven "droog te m aacke" niet aan bepaalde 
verplichtingen voldeed.
Uit de hele correspondentie over deze kwestie tussen de gem eente Cullenborg en een der bor- 
gemeesters der stad Wageningen, de heer Torck, b lijk en  helaas erg weinig technische g e g e 
vens, waaruit de werking van deze "W aaterm oolens" verduidelijkt m oet worden.
Wel kan worden gesteld dat de watermolens zeer w aarschijn lijk  m odder- of baggermolens 
zijn geweest. Niet om water te pompen maar om grond of s li jk  omhoog te halen, zodat ver
zande havendelen opnieuw konden worden uitgediept. (Dit was in de 18e eeuw ook een W a- 
genings probleem ).
Gegevens uit de gevoerde correspondentie van 1735 -  1737, waaruit men bepaalde conclusies 
kan trekken zijn o .a .:
1. De watermolens waren geen zgn. "kettingm olens".
2. De Culemborgse aannemer Jan van Eyck had tevergeeft "agt dagen na de schuijt gew agt". 

Hieruit b lijk t dat de beide molens op een boot ter transport waren geladen of vast op een 
"schuit" waren gebouwd.

3. Er waren een kleine en een grote waterm olen en normaal b ij n iet gebruik waren zij g e le 
gen aan het Lexkesveer. Op het land of op een soort ponton?

4. De molens werden gebruikt voor "de waterlozingen in de Stadt Culem borg" en elders voor 
"het droogmaacken van onze H aave". Als zij a lleen  water moesten pompen, zouden het 
paardenpompmolens geweest kunnen zijn, gedreven 5f door een paardentredmolen öf door 
een paardenrosmolen. Beide waren ongeveer 50 voet lang. (2 * ).

We gaan er echter vanuit dat de molens hier zgn. moddermolens zijn geweest volgens een an 
der systeem dan de zuigpomp van de pompmolen. De moddermolen werkte (en nog steeds) 
volgens het systeem van een ronddraaiende houten band waarop weer houten bakjes waren 
bevestigd, die de modder onder op de bodem van vaarwater of haven wegschraapte en boven 
weer in een vergaarbak weggooide.
Er waren 2 typen moddermolens:
Het oudste type was de tredm olen. Deze werd 
tot na 1600 algem een gebruikt. In 1589 werd 
door de Delftse stadstimmerman Com elis Dirksz.
Muys hiervoor octrooi op aangevraagd.
V ier mannen, m eestal dwangarbeiders liepen 
in of op de tredm olen omzo de kettingtranspor- 
teur aan te drijven. Het verhaal gaat dat de m o - 
lenbaas hen m et de zweep tot spoed dwong,
De ladder kon ook hoger of lager worden gesteld.
Deze molens werden kettingmolens genoem d. De 
molens in Wageningen waren echter g een k ettin g - 
molens.
Dan b lijft de andere m ogelijkheid over. En dat is 
de paardenmolen of moddermolen. Dit latere systeem
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werd vanaf de 17e eeuw tot omstreeks 1850 gebruikt. (3 *)
Er liepen 3 tot 5 paarden in een cirkelvorm ige manege rond een soort kaapstander, aange
bracht op het dek van de m olen. Het dek was daarvoor uitgebouwd en de cirkel was groter 
dan de breedte van het schip. De vertikale as van de door de paarden gedreven kaapstander 
liep  door tot de bodem van het schip, waar een horizontaal rad m et kammen aan de as was 
bevestigd. Dit rad bracht een kleiner horizontaal rad m et vertikale kammen in beweging, 
waaraan een lange as was bevestigd, die enigzins hellend in de lengterichting van het schip 
naar boven liep en die aan zijn andere einde een iets kleiner rad m et horizontale kammen 
droeg. Een ander raderwerk bracht dan een veelhoek aan het draaien. Deze bracht op zijn 
beurt de ketting met plankjes in bew eging, In het midden van de molen bevond zich nog 
een groot wiel met lange spaken, waarmee men de ketting dieper kon laten zakken.

Beide typen modellen zijn in het Baggermuseum in Sliedrecht te zien. (4*)
Uit de correspondentie gevoerd tussen 1735 en 1737 wordt jam m er genoeg n iet over de b e 
nodigde paarden gesproken, maar alleen  van "de moolens m et toebehoren".
De huur van de molens bedroeg een gulden en vier stuivers voor de grote en 15 stuivers voor 
de kleine watermolen per 24 uur.
Meester tim m erm an H elm ert van Baack, voorvader van onze overleden voorzitter Jan de Goe -  
de, verdiende m et 5 knechts samen aan het transport van de 2 molens van het Lexkesveer 
naar Culemborg en 48 dagen later weer retour zegge en schrijven maar liefst 1 gulden en 6 
stuivers, (zie afbeelding)

/ n // l\>n hc i  OC C / a ,
lf/Xk i1/ Qf'n. i q j  1,1,1 a t  t l M 'r’v  t  f / s t i J

/"V// tWu!_) 4'Va/ji'l S /?t > P o j )

{) -1 crxtft. ) rx. * / - 4 -// -t

l
_\  j t  '  ’ tjC /> etl $ {- / x-

Ch>,, cL//
W / i ^ l  Q r l j  4 ( 9  d n - a y c , ,  ,  L u r J l a u n t

/7 d-% Q A- <*-o t-<lJ / S* \̂q.) ----- —  f

t/pr r u  X -TL-eJ J / i e r - ^ h ----------  , 3 ^ ----- y, ,

Qffxr~t H-C / '/w /i

y , P

b c , , ™ , ,  n *  c ƒ/
Éa-v-i^L.^'/Vv-ir-L- 'f 'j™

/Vk truc / /

Tot wanneer de 2 watermolens in Wageningen hebben gelegen is n iet bekend.
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BRONVERMELDING:

1* Oud Archief Wageningen, in v .n o , 1131. Stukken betreffende het verhuren van de stads- 
watermolens 1 7 3 5 -1 7 3 7 ,

2* Petrus Schenk, "Groot Algem een M oolenboek" of Theatrum  Machinarum Universale. 
Amsterdam, 1734, b lz .55 . Zie vooral de afbeeldingen 40, 41 en 55.
Opnieuw uitgegeven, Franeker, 1979,

3* idem .blz. 3 9 -4 2 .
4* Baggermuseum, M olendijk 204, Sliedrecht.

MOLENMARKT OP 11 SEPTEMBER

De jaarlijkse Molenmarkt rondom molen "De V li jt "  vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 sep
tem ber.
Onze vereniging zal er ook dit jaar aanwezig zijn in een kraam om m et de splinternieuwe fo l
der de nodige aandacht op zich te vestigen en nieuwe leden te werven.
De Molenmarkt biedt naast de verschillende am bachten enkele beroepen, die m et de molen 
te maken hebben.
De zeilm aker, die ter plaatse 4 nieuwe m olenzeilen naait en knoopt; de m olenaar van "De 
Vink" uit Herveld, die voor de molen een steen b ilt ; de m olenm aker, die de kaapstander 
demonstreert: "Het werktuig om moolens mede te regten en om allerhande sware werken 
daar mede omhoog te w inden". Uit het Groot A lgem een Moolenboek a fb .5 0 .
Dan worden er 2 wagens rogge gedorst m et de vlegel en m et een dorsm achine. Voor het 
eerst presenteert het Wagenings Museum Historische Landbouwtechniek aan de Droeven- 
daalsesteeg zich door medewerking te verlenen en uitleg te geven.
De dorsmachine zal worden aangedreven door de Bronstraktor uit '1914, een van de parade-  
paardjes van het museum.
Uit het museum afkomstig, althans indien het n iet regent, zijn het dorsblok, de paardentred- 
molen en een zeer oude dorsslee, waarop de schoven geslagen werden, zodat de korrels los 
kwamen te zitten.
Van het stro worden door leden van de bijenvereniging bijenkorven gevlochten enW ageningse 
en Bennekomse dames maken van stro "Corndollies, een eeuwenoude strovlechtkunst.
De molenmarkt duurt van 11 tot 5 uur.

NIEUWS VAN ONZE BUREN

In het Streekmuseum, Molenstraat 25 te Rhenen wordt van 1 septem ter t/m 23 oktober een 
tentoonstelling gehouden onder de t ite l : "Rom einen in de Betuw e". H et m ateriaal is afkom 
stig van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.

Het winterprogramma 1982/1983 van de vereniging Oud-Bennekom ziet er als volgt u it: 
dinsdag 9 november: Mr. K. Schaap, arcivaris van de stad Arnhem, houdt een lezing to eg e 
lich t met dia's over de historie van onze Provinciehoofdstad
donderdag 27 januari: Ing. J.Huism an uit Renkum vertelt over Archeologische vondsten en 
vindplaatsen te Bennekom en omgeving
dinsdag 1 m aart: "Wat is antiek? H eeft u an tiek ?" Deze avond wordt verzorgd door de heer 
M .van Hoogstraten uit Dordrecht.
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Is de laatste tuinkoepel in Wageningen 
het behouden waard ? c . o l d e n b u r g e r

Achter de panden N iem eijerstraat 2 3 - 2 7  is het laatst overgebleven tu inkoepeltje van W age- 
ningen gelegen . Het is een 18e eeuws achthoekig gebouwtje gedekt door een koepelvormig 
dak en gebouwd op een voorm alige vestingtoren. Vanuit deze koepel heeft men een sch itte 
rend uitzicht over de Grebbedijk en de uiterwaarden. Het zou wel eens de enig overgebleven 
tuinkoepel langs de R ijn  kunnen zijn . Het gebouwtje staat op de M onum entenlijst verm eld, 
maar dit fe it is geen waarborg tot behoud.

Het tuinkoepeltje in zijn 
huidige staat.

Ik wil nu heel in het kort enige karakteristieke eigenschappen van tuinkoepels in het a lg e 
meen bespreken en dan de Wageningse tuinkoepel vervolgens daarmee vergelijken . We v o l
gen hiervoor in grote lijn en  het hoofdstuk: De koepel in de Nederlandse tuin, in het boek 
"Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's G raveland". 1 *)
Allereerst wordt hier een onderscheid gem aakt tussen open lustprielen en gesloten h o ek - en 
muurpaviljoens. De laatste komen voor in ommuringen van tuinen, landerijen  en steden. 
Zoals op de tekening van Hendrik Hoogers (zie détail hieronder) u it 1786 duidelijk te zien is,
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is onze tuinkoepel in Wageningen opgenomen in een tuinmuur, die op de oude stadsmuur is 
gesitueerd. Uit de lengte van de tuinmuur kunnen we concluderen dat hier sprake is van een 
aardige grote buitenplaats en het is zeer w aarschijn lijk  dat het afgebeelde muurpaviljoen 
(=  onze tuinkoepel) b ij Huize Torck behoorde, dat ook op Hoogers' tekening staat afgebeeld. 
Gedurende de hele 17e en 18e eeuw vinden we dergelijke muurpaviljoens in Nederland en 
onze Wageningse is er één van.
De situering van de tuinkoepel was v e e la l afhankelijk  van de functie ervan. T er markering 
van de buitenplaats vinden we gesloten hoekpaviljoens vaak in de hoeken van tuinmuren g e 
situeerd. Muurpaviljoens zijn in de ommuring opgenomen en bevinden zich dikwijls vlakbij 
een ingang van een buitenplaats. Vanuit dit huisje kan men dan het verkeer dat buiten voor
bijkom t observeren, terw ijl men teg elijk ertijd  de ingang van het terrein kon gadeslaan.
Ook dit is in het geval van onze Wageningse koepel het geval, alhoewel hier eerder van een 
achteruitgang dan van een toegangshek gesproken kan worden.
In de tweede helft van de 17e eeuw werd thee in Nederland een veel gevraagd genotm iddel. 
Am alia van Solms en het stadhouderlijk hof in Den Haag waren hierin voorgegaan. Door w el
gestelde fam ilies in het bezit van een theekoepel, gelegen op hun buitenplaats of op buiten 
de stadswallen van hun woonplaats, werd de thee in deze koepels geserveerd. De zitruimte 
was vaak uitgerust m et hoekkasten en n iet zelden een fraai fonteintje en onder deze ruimte 
bevond zich soms een keldertje om kleine voorraden op te slaan. Ook voor de heer des hui
zes zullen deze koepels een toevluchtsoord geweest z ijn . Onder het genot van een pijp en een 
glas w ijn werden hier tevens zakelijke besprekingen gevoerd. U kunt zich voorstellen dat ook 
de Wageningse koepel voor deze th e e - en w ijncerem onie bijzonder geschikt was. Het oor
spronkelijke interieur is ons onbekend, maar het voorraadkeldertje is in Wageningen aanw e
zig.
Bij het tuinhuis speelde het uitzicht een zeer belangrijke rol.
Pieter de la Court schreef in 1 7 3 7 (2 *) over de plaatsing van tuinhuizen: " , ,  .deze moeten 
zodanig geschikt zijn, dat alhier een doorzigt van drie zijden kom t". Verder valt hierbij nog 
op dat de vensters vaak zeer hoog geplaatst zijn . Men kon goed u itkijken zonder zelf gezien 
te worden. Deze hoge vensters zijn karakteristiek voor koepels gelegen b ij toegangspoorten 
en in om heiningen. Zo ook weer b ij onze koepel in W ageningen. Deze hoge vensters gaven 
uitzicht aan de ene kant over de Grebbedijk, de uiterwaarden en de R ijn  en aan de andere 
kant over de tuin van Huize T orck . Aan de kant van stadsgracht gaven vroeger (en ook nu) 
twee trappen toegang tot de koepel. Onder de trappen lag de voorraadkamer of zou het m is
schien in ons Wagenings geval een botenhuis geweest z ijn ? H et deurtje lig t wel erg laag, zo
dat er in geval van een kelder ook een trapje naar beneden geweest zou moeten zijn.

De grondvorm van het tuinhuis in het algem een is re ch t-, zes- of achthoekig. De daken zijn 
te n t-, koep el- of zadelvormig. De Wageningse koepel is achthoekig en heeft een koepeldak. 
Dit is niets bijzonders in die tijd , maar wel karakteristiek voor de 18e eeuw.
In dit korte bestek heb ik u een paar karakteristieke punten van theekoepels geschetst. De 
Wageningse koepel-past in deze schets. Het is een zeer karakteristiek 18e eeuws gebouw tje, 
dat in grote lijnen, alhoewel verwaarloosd, nog bewaard is gebleven . H opelijk kunnen er 
genoeg gelden gevonden worden om dit bijzonder stukje architectuur in Wageningen te b e 
houden, want het is het behouden waard.

1*) Auteurs: Bart O . van den Berg, Evert Boeve, Dedalo Carasso en C arla S . Oldenburger, 
uitgegeven in 1980 door de Stichting Com m . van de V echt en het O ostelijk  en W este
l i jk  Plassengebied. Dit boek kunt u lenen in de Centrale Bibliotheek of Jan Kopshuis,
Gen. Foulkesweg.

2*) P ,d e la Court van de Voort. Bijzondere Aenmerkingen over het aanleggen van pragtigeen 
gemeene landhuizen ... Leiden, 1737.

39



VAN DE REDAKTIE

In het zojuist verschenen augustusnummer van Heemschut staat een boeiend artikel over de 
redding van de theekoepel in H attem .
Het zou te wensen zijn dat er in Wageningen eenzelfde a c tiv ite it zou on tstaan .. .  .

KAARTJE VAN DE GEMEENTE WAGENINGEN UIT CIRCA 1867

Het bestuur kocht voor de verzameling van onze vereniging een kaartje van de gem eente W a
geningen uit c irca  1867. Het is een z.g. K uijperkaartje, omdat het indertijd door J . Kuijper 
getekend is naar o fficië le  bronnen. Het is afkomstig uit de Gem eente -  atlas van Gelderland. 
Het kaartje is getekend op schaal 1 : 50 .000 . De oppervlakte van Wageningen wordt verm eld 
als 3170 bunders en het aantal inwoners als 5350. Kuijper had wat m oeite m et de naam  T a rt-  
horst; hij noemde het Takhorst. Verder staat b ij de Leeuwerbrink de naam Leeuwenhof. Is 
dat correct? En W elgelegen b ij de Nudepoort heet W eltevreden. Kuijper kon w ellicht w e l
tevreden zijn m et zijn kaartje . W ij nauwelijks.

A .C . Zeven

L
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Archeologisch nieuws
1 . FUNDERINGSRESTEN AAN DE STATIONSSTRAAT

J.HUISMAN

In juni 1982 werd begonnen m et de bouw van de openbare bibliotheek tegenover de Nuts- 
spaarbank aan de Stationsstraat. In de bouwput waren sporen van vroegere bewoning te zien. 
Er werden een aantal gem etselde putten gevonden. Het waren vrij jonge putten; verm oede
lijk  uit eind vorige eeuw begin deze eeuw.
Belangrijker waren de vondsten van twee funderingsresten van kloostermoppen. Op de te k e 
ning zijn de twee funderingsresten weergegeven.

Funderingsresten aan de Stationsstraat

D e ta ils : De fundering was 4m lang 
en 45 cm breed

Het funderingsrestant was één 
steen dik en gemaakt van halve 
kloostermoppen. De stukken 
kloostermoppen waren 14cm 
breed en 7cm dik.
De stenen waren als volgt gelegd:

a c C T
(Si 63 est 
E s a

F undering van 
Kloosterm oppen
EZZZZZZ2ZZZZ1

richting Stadsbrink rich ting  Bergstraat

Stationsstraat

De ene fundering lag achter het pand Stationsstraat 4 en 4a. Op de fundering waren 'jonge ' 
stenen gem etseld. Volgens de heer Tiem essen (aannem er) heeft hier jarenlang een tuinmuur 
gestaan. M ogelijk is de tuinmuur gebouwd op een oude fundering. De afm eting van de kloos
termoppen in de fundering was weer de bekende m aat: ca . 28 cm  lang, c a . 14 cm  breed en 
ca . 7 cm  dik: het type steen dat ook gebruikt werd voor de bouw van de stadsmuur. B ij een 
dergelijke vondst is het a ltijd  de vraag of het een oude fundering betreft of dat het een jongere

41



fundering is die gebouwd werd van kloostermoppen, afkomstig van afbraak van elders. Het 
was b ij deze fundering niet te zien of het inderdaad een oude fundering was of een 'herge
bruik' fundering. De cem ent was weliswaar kalkrijk , maar in de vorige eeuw werd ook nog 
wel kalkrijke cem ent gebruikt.
De andere funderingsrest lag tegen de Stationsstraat. Het funderingsrestant was ca . 4 m lang 
en 45 cm  breed. A lleen de onderste steenlaag was nog aanwezig. De laag was gelegd van 
halve kloostermoppen; de halve kloostermoppen lagen gebed in zand op de oorspronkelijke 
ondergrond van k le i. Het fe it dat de stenen allen  gebroken waren zou kunnen wijzen op her
gebruik. De gegevens zijn te gering om een gissing te doen naar de bebouwing waar deze 
funderingen van afkomstig zouden kunnen zijn . D ichterbij heeft de Bergpoort gelegen maar 
of er enige verbinding mee is kan n iet gezegd worden.

2. WERKGROEP ARCHEOLOGIE

Archeologisch onderzoek houdt zich bezig m et de geschiedenis uit de periode dat er nog geen 
geschreven bronnen zijn . Archeologie is n iet "vondsten verzam elen", m aar zij probeert aan 
de hand van bodemvondsten een reconstructie te maken van de geschiedenis.
Het archeologisch onderzoek in de stad Wageningen gebeurt tot nu toe onvoldoende. Zo is 
er nog geen goed overzicht van wTat er in de loop van de tijd  zoal gevonden en gepubliceerd 
is. Het is daarom gewenst te komen tot een werkgroep die begint m et een overzicht te m a
ken welke vondsten er in de loop van de ti jd  zijn gedaan en waar een en ander gepubliceerd is. 
Tevens dienen de gegevens die nu verkregen worden, goed vastgelegd te worden. De ver
zamelde gegevens zouden voorlopig in het blad "O ud-W ageningen" gepubliceerd kunnen 
worden. Op deze manier worden de nog losse gegevens centraal in een blad vastgelegd. 
Daarnaast is het plezierig een vaste kern te  hebben, die archeologische gegevens in het veld 
verzameld, bijvoorbeeld wanneer er bewoningssporen te voorschijn komen b ij graafwerkzaam
heden of b ij de verbouw van oude panden.
V oelt u er iets voor m ee te werken in een werkgroep archeologie, g eeft u zich op b ij J.H u is
man, Goudsbloemstraat 1, 6871 WB Renkum, te l .  0 8 3 7 3 -3 4 4 8 .

Dinsdag, 15 juni 1982, b leek een 'fortu in lijke ' dag te zijn, toen ik het geluk had in een 
hoop grond aan de rand van de bouwput voor de nieuwe openbare bibliotheek aan de Berg
straat een "Groningse duit" te vinden uit het jaar 1684.
De voorkant draag het gekroonde wapen van de provincie Groningen. Aan de achterzijde de 
tekst: GRON ET . . . 1684 . Doorsnede: + 20 m m . (zie tekening).
Meerdere munten mocht ik n iet aantreffen.
Gezien de vindplaats is deze duit verm oede- -
lijk  verloren door een persoon die de stad 
door de Bergpoort had verlaten of wilde b in 
nengaan.

duit I .C .  RAUWS

Een duit is een koperen munt m et de waarde 
van het achtste deel van een stuiver, De dui- 
ten werden sinds koning Philips II to t he.t e in 
de van de 18e eeuw in b ijna a lle  Nederlandse 
munthuizen aangemunt. In 1816 werden de
duiten vervangen door centen en halve centen 
De duiten in v .m , N ed.Indië waren gangbaar 
voor 1/120 gulden. Deze werden in 1854 aan 
de circulatie onttrokken.

_ n S R O N I N 6 S 6  D U I T  
G E V O N D E N  I N D E
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Een gezicht op Wageningen 
van Hercules Seghers

(1589 o f 1590 - na januari 1633)

Z. KOLKS

Er is m ij een v ijfta l schilderijen uit de 17de eeuw bekend, waarop in de verte het stadje W a- 
geningen te  zien is.
De oudste van deze v ijf  voorstellingen is het h ierbij gereproduceerde, n iet gedateerde paneel 
van Hercules Seghers; dit zal u ite rlijk  omstreeks 1630 zijn geschilderd. H et behoort to t de 
vroege voorbeelden van een landschap, gecom bineerd m et een stadssilhouet. In de oorspron
kelijke toestand lag de horizon b ijna ter halver hoogte van het beeld vlak. Later is het paneel 
aan de bovenkant vergroot, waardoor in de totale com positie een grotere plaats aan de lucht 
kon worden toebedeeld ten koste van het land. Prof. Van Gelder neem t aan, dat deze ver
groting omstreeks 1640 heeft plaatsgevonden in opdracht van de kunsthandelaar Johannes de 
R enialm e. In die ti jd  waren n .1 , hogere wolkenluchten in zwang, De R enialm e zou het 
schilderij hebben laten aanpassen aan de veranderde smaak, teneinde het gem akkelijker te 
kunnen verkopen.
Op alle  v ijf schilderijen treffen w ij de middeleeuwse kerk van Wageningen en één  of twee 
windmolens aan. De molens behoren b ij Seghers beide to t het type van de standaardmolen. 
Seghers heeft het laatmiddeleeuwse kasteel van Wageningen n iet in de voorstelling opgeno
men, hoewel dit in zijn ti jd  nog wel bestond (het uit het begin van de 16de eeuw daterende 
com plex is pas omstreeks 1725 afgebroken!).
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DE BIBLIOTHEEK VAN DE VERENIGING

1. Gelderse plakkatenlijst 1 7 4 0 -1 8 1 5 ; samengesteld door Mr. J.D rost. Zutphen, 1982. 256blz. 
Dit boek probeert de lacune tussen het Groot Gelders P la ca e t-B o e ck  en het Provinciaal 
Blad van Gelderland op te vullen en geeft een chronologisch overzicht van de wetgeving 
tussen 1740 en 1815 door of vanwege de Gelderse Staten en hun rechtsopvolgers in de B a - 
taafs-Franse tijd .
In totaal zijn 1069 plakkaten, instructies, eedsformulieren enz. bewerkt. Wageningen is 
vertegenwoordigd met 13 stukken die voornam elijk betrekking hebben op het onderhoud 
van de dijken en de haven. Een index vergem akkelijkt het opzoeken.

2. H .P .D e ijs . Achter Berg en R ijn . Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen. Rhenen, 
1981, 301 blz.
Een voortreffelijk  'prentenboek' van Rhenen m et meer dan 900 (!) afbeeldingen. Het 
boek valt uiteen in twee delen. Het eerste bevat ruim 250 reproducties van kunstwerken 
over Rhenen uit de periode 1 5 0 0 -1 8 0 0 . Het tweede deel geeft zo'n 700 foto's te zien uit 
het tijdvak 1 8 8 0 -1 9 4 0  van gebouwen, straatgezichten, feesten, groepsfoto's enz. 
Wageningers zullen zeker gefnteresseerd zijn in de afbeeldingen van de situatie rond de 
Grebbe berg-oostzijde. H oeveel prentbriefkaarten van dit gebied dragen niet het onder
schrift 'W ageningen'?
Het boek bevat eveneens een aantal foto's van Rhenense Joodse fam ilies (Swelheim. 
Lew ijt, Frank), die vanaf 1913 onder de Joodse gem eente Wageningen ressorteerden. 
D r.D eijs heeft in een periode van 15 maanden al zijn vrije ti jd  besteed om tot dit voor
treffelijke  resultaat te komen.
Proficiat! Wie stelt zo iets over Wageningen sam en?

AGS

3. RSG -  3e Projectverslag
Het 3e projectverslag van de RSG heet 'Aspecten van Wageningen in historisch perspec
tie f ' (Wageningen, gestencild, 123 blz, 1982). Het is een zeer gevarieerd stuk geworden, 
waarbij teveel onderwerpen zijn aangepakt. Zo vinden wij enige gegevens over het o n t
staan van Wageningen, naast de huidige studentenhuisvesting. Dit laatste onderwerp 
wordt behandeld zonder dat over de vroegere studentenhuisvesting wordt geschreven. V er
der vindt men xerox-reproducties van ansichten e .d . zonder dat de tijd  waarin de ansicht 
gem aakt werd vermeld wordt. Ook een 3e klas leerling had m oeten bedenken dat het 
kasteel(tje) Tarthorst op Wagenings (d .i .  Gelders) grondgebied onm ogelijk een kasteel 
van de bisschop van Utrecht geweest kon zijn , Nee, de bisschop van Utrecht had een 
kasteel b ij Rhenen, Horst genaamd, en om dit te tarten bouwde de Hertog van Gelre zijn 
T arthorst.
W ij hopen dat door dit pro ject b ij de leerlingen belangstelling voor geschiedenis is ont
staan en dat la ter de geschiedenis van Wageningen opnieuw hun aandacht zal krijgen.

ACZ
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Een raadselachtige muur verdwijnt A.G.STEENBERGEN

In de Stationsstraat wordt m om enteel druk gebouwd op het terrein waar voorheen het C ity - 
theater stond. En met deze nieuwbouw verdwijnt voorlopig de oude verweerde muur m et de 
twee dichte vensters tegen het voorm alige hotel van de fam ilie  De Jong (zie foto).

Deze muur m et de boogvensters is een bron van veel fantasie . H ij zou een restant zijn van 
een kerk en de gebruikte stenen zouden wijzen op hoge ouderdom. Wat is de waarheid?
We moeten daarvoor terug naar de jaren 1866 -  1870 . V anaf 1866 ondernam een Com m is
sie pogingen te komen tot de stichting van een C hristelijke school. Deze Com m issie, w aar
van Evangelist F.H .P lom p deel uitm aakte, slaagde erin aan 'den Buurtschen w eg' d .i .  de 
huidige Stationsstraat, een stuk grond te kopen voor ƒ  2250, - .  M et de bouw van de school 
tevens evangelisatiegebouw kon gestart worden. Op 1 februari 1870 werd de school in g e 
bruik genomen. Zij bleek in een grote behoefte te voorzien en telde op een gegeven m oment 
meer dan 300 leerlingen. Op de duur voldeed het gebouw steeds minder aan de eisen die -  
toen ook al -  aan een schoolgebouw gesteld m ocht worden: het was te k lein  en te ondoel
matig en tenslotte moest op last van hoger hand tot de bouw van een nieuwe school worden 
overgegaan. Dat is in 1907 de Julianaschool -  ook al weer verleden ti jd  -  in het Plantsoen 
geworden. In het oude schoolgebouw kwam het agentschap van de Ned. Buurtspoorweg M ij. 
m et een goederenloods en een w achtlokaal voor de reizigers voor de tram  A rnhem -U trecht.
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WAGENINGSE ARCHIEFSTUKKEN 2 A .C . ZEVEN

In het R . K .Parochiearchief te Wageningen bevindt zich een voor genealogen (samenstellers 
van een stamboom) interessant stuk. In dit stuk staat dat op 24 decem ber 1811 voor D .B eek , 
griffier van het VredeGeregt van het Canton Wageningen, en in functie van K eizerlijk No
taris (Nederland behoorde toen tot het r ijk  van keizer Napoleon) verschenen: Steven Geurtsen, 
tabaksplanter, wonende even buiten de Bergpoort, en ook als volm acht van Breunisje Wou
ters, dienstmaagd b ij M w.vanPattenberg in d e  Kamperstraat te Zwolle, Jan Geurtsen, bou- 
man (landbouwer), wonende in de Wageningse Buurt, en Egbert Grootveld, wonende aan de 
Markt, ook als volm acht van Nikolaas Sitteur, Mr Strijkijzerm aker en zijn vrouw G rietje 
Geurtsen, wonende te Utrecht in de Ballem akerstraat,
Getuigen zijn Geurt Geurtsen, landbouwer, wonende in de Wageningse Buurt, W illem  van 
Drumpt, timmermansbaas te Opheusden en zijn vrouw N eeltje  Geurtsen, Abraham Jansen, 
landbouwer, wonende in de Wageningse Buurt en zijn vrouw G eertje Geurtsen, verder Herme 
Evers, landbouwer te  Wekerom, getrouwd m et G eertje Wouters, Jan W illem s, smitsbaas te 
Aalst, getrouwd m et Geurtje Wouters, en Geert en Derk Wouters, resp. knecht en kostganger 
b ij Steven Geurtsen. G eertje , Geurtje, Breunisje, Geert en Derk Wouters zijn kinderen van 
w ijlen Maria Geurtsen en Wouter Salomons. Er wordt een fam iliegesch il geregeld met Jan 
W illem  Vits (=Viets), smid te Wageningen en wreduwnaar van Breunisje Wouters. De k laar
b lijk e lijk  nog onverdeelde boedel wordt als volgt verdeeld:

Steven Geurtsen en consorten krijgen, naast andere zaken:
1. de helft van een schuur en ongeveer 2 schepel land, gelegen aan de Geertjesw eg. De 

schuur heet OttenSchuur en is w aarschijnlijk identiek aan de tabaksschuur 'de kreupele 
O tto', die op de plaats stond waar het Jasm ijnplantsoen op de Geertjesweg uitkomt (m e- 
d ed .A ,G .Steenbergen), Het land is begrensd aan oostz. door het land dat van het Gild 
van Wageningen is, aan westz, land van Lubbert Jansen, aan noordz. de weg (=G eertjes- 
weg) en aan zuidz. land van Hendrik Septer 'of wie anders'.

2 . ongeveer 1 schepel land in Diepenoord (oostw. Peter van Duiken, westw. Geert T ijm ens, 
zuidw. Jan Meurs, en noordw. Klaas Lagerweij 'o f wie anders').,

3 . ongeveer 1-| schepel land in Diepenoord (oostw. Johannis Daniels, westw. Theod.Prins, 
zuidw. Geertjesweg, noordw. Klaas Lagerw eij).

4 . obligatie van 142 gld 10 st 2/3 penning, gedateerd 2 7 - 2 - 1 8 0 8  en tegen 554,
5. stoel in de Ned. Hervormde kerk te Wageningen, aan de linkerzijde van de Predikstoel, 

nr. 320.

Jan W illem  Vits en consorten kregen toegewezen:
1. 1 1/4 schepel bouwland op de Drouw (oostw. F .v an  Om m eren, westw. de kinderen van 

Jan W illem  V its, noordw. de Pastorij van Wageningen. zuidw. Hendrik Schuiil).
2 . huis B nr. 4 en hof in Oud-W ageningen. naast Albert Hermsen en Hendrik Blankenbijl, 

en aan de achterzijde ontvanger J.v an  Ommeren. In dat huis heeft Vits zijn sm ederij.
3 . \ schepel land in de Kolkakkers (oostw. de Bennekomseweg. westw. de kerk vari Benne- 

kom, zuidw. de Weg, noordw, Cornelis Troost).

De acte is opgemaakt in het huis van Egbert Grootveld 
en zoals wij al vertelden stond dat aan de Markt.
Het is gezegeld met een ingedrukt papieren zegel, (zie foto) 
met randschrift Sigilium  C ivitatis Wageningen. 
dwz. Zegel van de stad Wageningen 
(akte van 2 4 -1 2 -1 8 1 1  in R . K .P aroch iearchief).
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Wanneer wij de fam ilierelaties van eerder genoemde personen eens bekijken, dan kunnen 
w ij het volgende opstellen:
1. Geurt Stevens, tabaksplanter, wonende in de Wageningse Buurt. H ij is getrouwd met 

G eertje Breunissen. Hun kinderen zijn :
1. Breunisje Geurtsen, die Jan W illem  V iets, smid, m et zijn sm ederij op de plaats waar 

nu de R .K , pastorie staat, trouwt. Hun kinderen zijn : 1 . Jan V iets, die b ij zijn vader 
woont, en 2 . Marinus V iets, die knecht is b ij Floor in Lunteren.

De oude smederij van de Wed. Gerrit V iets en zoon aan de Bergstraat. Foto uit c a . 1880.

2. Maria Geurtsen, die met Wouter Salomons trouwt. Hun kinderen zijn : 1. Geertje 
Wouters, die met de Wekeromse landbouwer Herme Evers trouwt, 2 . Geurtje Wouters, 

die met de smid Jan W illem s uit Aalst trouwt, 3 . Geert Wouters, de knecht vanzijn oom 
Steven Geurtsen, 4 . Derk Wouters, kostganger b ij zijn oom Steven Geurtsen en 5. Breunis
je  Wouters, dienstmaagd te Zwolle.

3. Steven Geurtsen, tabaksplanter. H ij woont even buiten de Bergpoort, dus in de buurt 
van Viets

4 . Jan Geurtsen, landbouwer. H ij woont in de Wageningse Buurt
5 . A artje Geurtsen, die m et Egbert Grootveld is getrouwd. Zij wonen aan de Markt en 

Egbert is tabaksplanter.
6 . G rietje Geurtsen, die m et de Utrechtse strijkijzerm aker Nikolaas Sitteur gehuwd is
7. Geurt Geurtsen, landbouwer. H ij woont in de Wageningse Buurt
8. N eeltje Geurtsen, die m et de Opheusdense tim m erm an W illem  van Drumpt getrouwd 

is
9 . G eertje Geurtsen, die m et de landbouwer Abraham Jansen is gehuwd. Zij wonen in de 

Wageningse Buurt.

Zo zien w ij dat uit één akte 24 namen van personen en hun onderlinge fam iliebetrekkingen 
te halen zijn . Tevens leren wij iets over hun bezittingen en hun beroepen. O ngetw ijfeld zul
len Wageningers van hen afstam m en.
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NUT EN GENOEGEN OP GEHEVEN A . G. Steenbergen

Vrijdag 7 m ei j.1 . werd Wagenings oudste vereniging, de W erkliedenvereniging Nut en G e
noegen, opgeheven. De reden hiervoor was: vergrijzing van het ledenbestand ên gebrek aan 
belangstelling.
Het doel van deze instelling, opgericht op 20 februari 1885, was de leden b ij ziekte of onge
val geld elijk  te steunen (Nut). De gelden hiervoor moesten komen uit a . de contributies en
b . de opbrengsten van de toneelavonden (Genoegen). Zo'n extra uitkering voor de werkman 
in die jaren was bijzonder welkom want een Ziektewet bestond toen n iet.

Tijdens de tentoonstelling "Foto's van vóór de oorlog" in 'tH o ek - 
je  op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni j . 1 .  waren o .a .  het vaandel 
en verschillende archiefstukken van deze nuttige in s te llin g -in - 
h et-v erled en  tentoongesteld. Enkele dagen later zijn de diverse 
attributen en het archief overgedragen aan de zorg van de g e 
m eentelijke archiefdienst. W ij zijn het bestuur van Nut en G e
noegen bijzonder erken telijk  voor deze belangrijke laatste b e 
stuursdaad. Op deze wijze b li jf t  het archief e .d ,  voor het n ag e
slacht bewaard en kan het zijn nut hebben voor een studie over 
de sociale en culturele organisaties in het verleden in onze g e -  
m eente,

' j  M ogelijk kan het eveneens een stumulans zijn voor andere ver-
- enigingen en instellingen om hun arch ivalia , die gewoonlijk

een zwervend bestaan lijd en , te deponeren in het gem eente
archief.

Kopij voor het volgende nummer van Oud-W ageningen 
wordt vóór 14 oktober ingewacht b ij de red actie .

STOELEN-, BORSTEL-, EN MANDENMAKERU

H. VIERBERGEN (2)
T . VIERBERGEN

Omdat vader voor heel wat bakkers manden m aakte, hadden we veel bakkers op de deur, 
zoals: Van der Snee, Van de Linde, Mékking. De Heus, Wichards, Van D ijk , enz.
V aak moest ik stoelen halen b ij Oranje Nassau's Oord om te m atten.
Dan gingen er vier stoelen vóór op de bagagedrager en vier achter op. De hele Renkumse 
hucht moest ik dan lopen, bovenaan kroop ik tussen de acht stoelen op de fiets en dan, 
evenwicht bewarend, langzaam fietsen tot in de Nude. Ook berkenbezems ging ik halen b ij 
Bohmer op de Keyenberg in Renkum, tien  voorop en tien  achterop. Ook maakte vader veel
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moeder leest vader de krant voor

baakmanden voor Rijksw aterstaat. Na m ijn  lager schooljaren heb ik vader geholpen tot 
4 april 1944, want op die dag ben ik b ij het Instituut voor Plantenveredeling gaan werken, 
dat was voor m ijn  toekomst beter. In de m andenm akerij was het zo, dat je  lang moest w er
ken voor een klein beetje  geld. Op 17 september 1944 hebben we ons huisje verlaten i .v .m .  
de landing. V eertien dagen zijn we geëvacueerd geweest b ij Mies van de Berg in de H aar- 
weg, vandaar naar de Hanenpol op de Kade b ij Bart Joosten en half oktober naar Zeist in de 
zaal van het natuurbad "M ooi Z eist". Ook in Zeist heeft vader v e e l manden gem aakt. V lak 
bii De Bilt was een groot 'buiten' m et veel weilanden, akkers en grienden, welke toebehoor
den aan Van Marwijk Kooy. We haalden daar bossen grauwe teen , vader maakte daar m an
den van voor van Marwijk Kooy. In ruil hiervoor kregen wij veel rogknollen; daar waren we 
b lij m ee, want in Zeist was het geen vetpot’, de gaarkeuken stond ook daar op een laag p it
je .  28 Februari 1945 kregen we kans om m et een tra iler van de voedselvoorziening naar het 
noorden te trekken. In Zwolle hebben we 's nachts op de markt op de open trailer overnacht 
met een temperatuur van 5 graden boven nul. Vader en moeder zijn toen m et de meeste 
kinderen vertrokken naar Lucaswolde en Boerakker; daar woonde de fam ilie  van m ijn  zwa
ger Taeke Brandsma. M ijn oudste zuster Henny en ik zijn vanuit Zwolle per fiets, zij ach ter
op, de koffier voorop, vertrokken naar Enter; daar woonde haar verloofde Henk Schu item a- 
ker en na een paar dagen ben ik naar Vriezenveen naar het gezin van een oud m ilita ir uit 
1 9 3 9 -1 9 4 0  gegaan. Ook in Vriezenveen heb ik b ij Gerard Jansen tenen geschild en daarvan 
presenteermandjes gem aakt voor de bakkers en van grauwe teen  turfmanden voor de boeren 
in ruil voor rogge, enz. Na de bevrijding zijn m ijn a .s .  zw’ager uit Enter m et m ijn  zuster en 
ik op de fiets naar Wageningen gegaan om het huisje in de Nude weer bewoonbaar te maken; 
de achterkant was helem aal kapot geschoten. In ju li 1945 kon het mandenmakersgezin van
uit het noorden, waar vader ook veel manden heeft gem aakt, weer terugkeren naar de Nude. 
Ook heeft vader nog een aantal jaren twee blinde knechten je h a d , n .1 . Henk van Laar voor 
mandenmaken en zijn broer Teunis van Laar voor borstelm aken. Ook V anW ijk , de omroeper 
uit de Kapelstraat, heeft vader ook wel geholpen m et biezenstoelen m atten.
Tot aan m ijn trouwen in 1956 heb ik vader 'savonds zo v eel m ogelijk  geholpen, waarbij
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onze groententuin van dertig roeden, op de uitweg, ook de nodige aandacht moest hebben.
Zo kunnen we zeggen, een ieder van ons droeg zijn of haar eigen steentje b i j .  Het was w er
ken geblazen m et weinig vrije  t i jd . In de jaren  '60  ging het tenen mandenmaken achteruit; 
manden werden veela l gem aakt van ijzer of plastic wat veel goedkoper was. In 1963 is v a
der overleden. De mandenmakerij hield op te bestaan, want geen van ons nam de m anden- 
makerij over.
Als u nu Anno Domini 1982 die twee huisjes ziet, waar onze zuster H erm ien nog in woont, 
dan is het m o eilijk  te begrijpen, dat daar eens een gezin heeft gewoond van e lf kinderen, 
met vader, moeder en de oudste broer van vader, ome Jan, m et daarin ook nog een m anden
m akerij. l

dit bord hing b ij de voordeur

Mandenmakersgereedschap
1 . buigijzer
2 . klop ijzer
3 . platbektang
4 . priem
5 . bros
6 . snoeimes



STENEN BAKKEN IN DE 16e EEUW TE WAGENINGEN

In het artikel "De vesting en het kasteel van W ageningen" van de hand van H .L . Driessen, 
in BM Gelre 42 (1 9 3 9 ): 4 9 -6 0 , wordt naar enkele archiefstukken verwezen, waarin meer 
over het bakken van stenen te Wageningen in de 16e eeuw te lezen is. Mevrouw dr. J.H o lle  - 
stelle, te Arnhem, 'baksteenhistorica' was zo vriend elijk  deze stukken in te zien en uit te 
trekken. We laten  de gevonden gegevens voor zich zelf spreken.

In 1545 worden in Wageningen 2000 bakstenen gekocht b ij de toenm alige burgemeester 
Derick van Erm ell (1). In 1556 werkt te Wageningen de steenbakker Jeronimus van Renes. 
Zijn naam wordt ook wel geschreven V em es. Hij b etaalt dan voerlieden die klei aanvoerden 
'daer de steen aff gevoermt (gevormd) is ' (2). In 1557 lev ert deze Jeronimus 4500 stenen 
voor 9 pond en 11 stuivers. In het zelfde ja a r laa t de rentm eester in twee steenovens bakken 
m et klei die vrijkom t b ij het uitdiepen van de grachten. Nogmaals kom t Jeronimus te A rn
hem, maar h ij bakt nog wel in de twee steenovens te W ageningen. Onverkochte stenen zul
len tegen 2 pond per 1000 worden verkocht. Met de verkoop wordt Dirck van Brynen (Brienen) 
belast (4).

BRON: R ijksarchief Arnhem, Gelderse Rekenkam er: (1) inv. nr. 1702 fo l . 90v, (2 ) in v .n r . 
1716 fols. 171, 185v, (3) inv. n r .1 7 1 7  fols 178v, 179, 181, (4) inv. 192 fols 23, 24, 24v. 
Met dank aan dr.H ollestelle .

A .C .Z ev en

GEZEGDEN IN WAGENINGEN5 verzameld door A . G. STEENBERGEN

1. Tegen iem and die zijn ongelijk  n iet wilde erkennen, werd gezegd: "Tegen jou is geen 
praten en tegen een oven geen gapen".

2 . Wanneer men in Wageningen het spoor in Ede kon horen, dan kwam er vorst. Kon men 
het spoor in Rhenen over de brug horen gaan dan kwam er regen. Daar kon je  'donder op 
zeggen'.

3. Een 'tuut' was een papieren zak waarin de grutter zijn waren afleverde aan zijn klanten. 
Deze 'tuut, die de vorm had van een kegel, werd door de w inkelier vervaardigd uit v e l
len pakpapier. Sommige van deze handelaars in koloniale waren stonden er voor bekend 
hiervoor dik en stevig papier te  gebruiken. Dat 'drukte ze lekker door' op de w eegschaal.

4 . "Bij eer. strenge winter krijg je  een vet kerkhof". Dit gezegde spreekt voor zich. Dat z e i
den de mensen vroeger a ltijd .

5. "Zink op de neus". Een gezegde wanneer je  een 'n ies' aan voelde komen en je  n iet n ieste.
6 . "Als de donder slaat in het dorre hout, dan is het voorjaar en de zomer koud". De b e te 

kenis hiervan is: wanneer het 's winters onweert, krijgen we een koud voorjaar en een 
koude zomer.

7. "Hij mag dan zo groot zijn als de Rhenense toren, ik ben toch n iet bang voor hem ".
8. Een pinnenpaffer is een sigarenm aker.
9. H ij eet voor 't sund. 't  Sunt= het is zonde. Hij ee t alles op om geen eten te behoeven 

weg te gooien.

De gezegden 1, 2 en 3 ontvingen w ij, m et vele anderen, van de heer W .Ste llaard . De u it
drukkingen en gezegden 4, 5, en 6 hoorde ik  thuis. En uit de vele toezendingen van Sj.R auw s
diepte ik de laatste fraaie uitdrukkingen op.
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GEMEENTEARCHIEF WAGENINGEN

Burgemeester en wethouders van Wageningen hebben per 15 septem ber 1982 benoemd tot 
ambtenaar op de afdeling interne zaken van de secretarie de heer G .D .G ast. De heer Gast 
zal mede belast zijn m et de zorg voor het ou d -arch ief en volgt als zodanig de heer F . J .  van 
Essen op. De heer Gast was tot dusver medewerker van de gem eentelijke  archiefdienst van 
Vlaar dingen.

Noot van de redaktie.
Ook na het vertrek van de heer Van Essen b leef het gem eentearchief toegankelijk  voor b e 
langstellenden. Voor bezoekers en onderzoekers was de heer Venem a een steeds bijzonder 
behulpzame gids voor wie het ou d -arch ief van Wageningen weinig geheim en m eer kent.
Een woord van waardering is hier zeker op zijn plaats.

AGS

Oud schrift leren lezen
Van het secretariaat van de Volksuniversiteit Wageningen ontvingen wij hierover het volgende:

-  De beginnerskursus wordt gegeven op de volgende donderdagavonden van 20 .00  -  2 2 .00  u. 
7 - 1 4 - 2 8  oktober en 4 -  11 -  18 november 1982,
Docent is D r.H .A . J.M .L am ers.

-  De kursus voor gevorderden is bedoeld voor hen, die de beginnerskursus van het afgelopen 
jaar gevolgd hebben. Deze wordt gegeven door J .  den Draak op de volgende zaterdag
ochtenden van 9 .30 -  12 .00  uur:
9 oktober -  13 november -  11 decem ber 1982; 15 januari -  26 februari -  26 m aart 1983,

Voor opgave voor deze kursussen verwijzen wij u naar het programmaboekje van de Volksuni
versiteit dat aan het einde van de vakantieperiode verschenen is. Ook kan inform atie in ge
wonnen worden op ons kantoor aan Bowlespark 19, te l .  0 8 3 7 0 -1 5 2 3 4 . Het kantoor is geopend 
op maandag, dinsdag en woensdag van 9 .00  -  12 .00  uur.
De Volksuniversiteit hoopt dat een groot aantal leden van de vereniging "O ud-W ageningen" 
met bovenstaande een genoegen wordt gedaan.

"PHOTOGRAPHISCH A TTELIER" TE WAGENINGEN 1871

In de "Wageningsche Courant van 9 November 1871" staat een advertentie onder het boven
staande kopje. De advertentie luidt:
De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat h ij zich alhier als PHOTOGRAAF gevestigd 
heeft en zijn A ttelier den 4den dezer geopend zal worden.
Zich beleefd  in UEd. gunst aanbeveldende, v erb lijft h ij hoogachtend Wageningen, 
hoek K apel- en Marktstraat UEd. Dw. Dienaar,

R.H UIG

Ik weet niet of Huig de eerste beroepsfotograaf in Wageningen is gew eest. W el betekent het 
dat vanaf 1871 Wageningers en Wageningse toestanden op de foto zijn gezet. Waar zijn deze 
foto's gebleven?

A . C . Zeven.
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OUD 
WAGENINGEN

10e jaargang -  n r .4  
oktober 1982

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 "

Verschijnt tenminste 
eenm aal per kwartaal

R ed actie :
Abersonlaan 1 3 II -  6703 GD Wageningen

DO N D E R D A G  b N O V E M B E R  1982 

A a n v a n g  2 0.00 uur

V r e d e h o r s t ,  T a r t h o r s t  1, W a g e n i n g e n

Onderwerp: DE L A TI J N S E  S C H O L E N  IN G E L D E R L A N D  EN 

ME T  NAME IN W A G E N I N G E N  

door m w .M .J .C .G E E L S - J A N S E N  uit Ede.

M N A S ÏU M  * V A D F .N S
f  ' '
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De geschiedenis van de Latijnse scholen in Gelderland

M .J .C .  GEELS -JANSEN, Ede

Tot op heden werd nimmer een samenvattende studie geschreven over de in te llectu ele  g esch ie 
denis van Gelderland, zelfs n iet over een beperkte periode. W el werden veel artikelen, soms 
zelfs monografieën gewijd aan bepaalde facetten  van Gelres in te llectu eel verleden. Aan de 
wens om deze lacune in de geschiedenis van onze provincie op te vullen wordt nu voldaan 
door het instituut 'In tellectu ele  Betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventien
de eeuw ', verbonden aan de Katholieke Universiteit te N ijm egen. Vorig jaar is een pro ject 
opgezet m et als onderwerp een onderzoek naar de geschiedenis van de Franse en Latijnse scho
len in Gelderland. Dit p ro ject zal ongeveer tien  jaar in beslag nem en en de resultaten van 
het onderzoek zullen daarna gepubliceerd worden.
Allereerst zal de aandacht m oeten worden gevestigd op de Grote of Latijnse school, de aard 
en de ontwikkeling van haar onderwijs en de verspreiding van deze instellingen over dit g e 
west; daar immers lag de voedingsbodem voor een vruchtbaar in te llectu e el lev en . V ervol
gens wordt aandacht gevraagd voor de betekenis van het onderwijs aan hogeschool en u n i
versiteit; de studie van Gelderse studenten aan buitenlandse instellingen van hoger onder
wijs, de oprichting van de universiteit te Harderwijk, de kw artierlijke school te N ijm egen 
en de buitenlandse studenten aan de Gelderse A kadem ie.
T ot 1981 werden slechts weinig studies gew ijd aan de geschiedenis van de afzonderlijke scho
len in Gelderland. Deels zal deze omstandigheid w el te w ijten  zijn aan de schaarste van het 
bewaarde archiefm ateriaal, deels ook zal zij m oeten worden toegeschreven aan het gebrek 
aan belangstelling van de individuele onderzoeker. M et de geschiedschrijving van de G elder
se Latijnse scholen is nu echter een begin gem aakt. De steden Arnhem, N ijm egen, C u lem - 
borg, T ie l, Zaltbom m el, Zutphen, Doesburg, D oetinchem , Lochem , Harderwijk, Elburg, 
H attem , Zevenaar en Wageningen hadden een eigen L atijsen  school, waarvan de geschiede
nis m et behulp van het bewaarde archiefm ateriaal nu onderzocht wordt.
In het kader van m ijn  doctoraal exam en in de Nederlandse ta a l -  en letterkunde heb ik vorig 
cursusjaar deelgenomen aan het w erkcollege over de Latijnse scholen, waarbij Wageningen 
m ijn  bijzondere aandacht had. Het gem eentearchief van W ageningen was voor dit onderzoek 
m ijn  voornaamste bron, daarnaast heb ik enkele archiefstukken in Arnhem en DenHaag g e 
raadpleegd. Hieruit was een vrijw el volledige lijs t  van leerkrachten samen te stellen  m et 
daarnaast een aantal gegevens die voornam elijk betrekking hadden op aanstelling en ontslag, 
schoolreglem enten, schoolgebouw en salaris. Daarna volgde een onderzoek in de verschil
lende biografische woordenboeken en de m atikels van a lle  Nederlandse en enkele Duitse en 
Zwitserse universiteiten. Ook de predikantenlijst van W .M .C .R e g t  moest nagekeken worden, 
omdat verschillende Wageningse rectoren ook predikant waren of la ter werden. Het resul
taa t van al dit speurwerk is te lezen in een verslag dat zich in het gem eentearchief van W a
geningen bevindt. Dit verslag vormt de eerste aanzet voor het onderzoek naar de gesch ied e
nis van de Latijnse school in W ageningen. Om dit onderzoek af te ronden m oet de sociogra
fie 1) van het onderwijzend personeel nog nader uitgewerkt worden en m oet de sociostrati- 
fica tie  2) van de studenten nog onderzocht worden.

1) sociografie = achtergrondbeschrijving
2) so cio -stra tifica tie  = indeling naar sociale klasse

BIJEENKOMST OUD-BENNEKOM
In zaal de Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom zal op dinsdag 9 november 1982 een lezing wor
den gehouden door mr. K . Schaap over de historische ontwikkeling van de stad Arnhem.

54



WAGENINGEN EN DE TABAK (2>) G.GEELHUYSEN, Am stelveen

De eventuele afnemers van Siemssen lagen, b ij wijze van spreken, vlak voor de deur. Ik v er
meld ze in w illekeurige volgorde: in  Rhenen Spaan 'en Bertram (Spatram sigaren); en in A m e - 
rongen de firm a Bos. In W ageningen vele sigarenfabrieken, die overigens n iet a llen  b ij 
Siemssen kochten. Ik noem twee vrijgezellen  Wouter Geurts en Kees Bos. De eerste had zijn 
fabriek n iet ver van het station aan de Tram weg (foto). M erk: Schim m elpenninck. H ij was eed 
tijd  wethouder van de gem eente W ageningen voor één  der C hristelijke p artijen . Zijn v r ijg e 
zellenbestaan bev iel hem k laarb lijk e lijk  toch n iet h e lem aal. H ij b leef m et zijn  keuze dicht 
b ij huis en trouwde een lid  van de fam ilie  Van Schuppen uit V eenendaal. Later zouden een 
paar Van Schuppen-neven bed rijf en merknaam overnem en en het b ed rijf voortzetten na 
1931 in de vroegere leerlooierij van de firm a Roes aan de Stationsstraat.
Een andere vrijgezel, Com elis Bos, had zijn  fabriek je  op de hoek van de Heerenstraat en 
Kasteelsegang. Het merk dat h ij voerde, w eet ik  me n iet te herinneren. W el w eet ik dat in 
zijn fabriekje de sigaren voor m ijn  vader werden gem aakt. Een grote Corona van uitstekende 
kw aliteit, in sim pele kistjes van 100 stuks verpakt. En u rokers, gaat u m aar even recht 
zitten: ƒ  6, -  per kist!
Dan was er nog een sigarenfabriek aan de W alstraat. W aneer je  van de Hoogstraat afkwam, 
tegenover de klom penm akerij van Jan van Bindsbergen, kreeg je  links eerst een r ij eenvou
dige huisjes, vervolgens in de diepte een mooi huis m et grote serre, waarin de fam ilie  Van 
Lonkhüijzen woonde m et daarnaast op straathoogte het fabriek je  van Van Lonkhuijzen (zie foto). 
Van Lonkhuijzen was een bekende figuur in W ageningen; een man, steeds in een geklede 
jas en m et een zware baard. Of in m ijn  kinderjaren zijn fabriek je  nog in  bed rijf was, w eet 
ik n iet. W êl zie ik hem nog van zijn woning in de W alstraat -  wat verderop lagen de Doops
gezinde kerk en de Synagoge -  de Hoogstraat schuin oversteken naar het kantoor van zijn

W A G E N IN G E N ,  —  Stationsstraat.

U1TG. >A0TA, VBL8EM. 388S)

De tramweg -  op de prentbriefkaart Stationsstraat geheten -  
in de richting van het station. Links van de tram  de sigaren
fabriek van W .G eurts. (verzameling gem eentearchief W ageningen)
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Wagenings weekblad, o ffic ie e l geheten W ageningsch Nieuwsblad; A n ti-R ev olu tion air or
gaan voor Wageningen en om streken. Zijn concurrent, Ab W igman, m et de Nieuwe W age- 
ningsche Courant, zat aan de andere kant van de stad tegenover H otel De W ereld. Waarom 
Van Lonkhuijzen de bijnaam  "de h it"  had, is m ij onbekend.

De voormalige Sigarenfabriek van Lonkhuijzen aan de (vroegere) W alstraat. 
Opname 27  juni 1964. Afgebroken ten  behoeve van de verbindingsweg tus
sen het Plantsoen en de Hoogstraat.

En dan had je  nog de sigarenfabriek van O pstelten, die een eigen winkel had aan de Hoog
straat schuin tegenover de Nieuwstraat. De fabriek stond aan de Lawickse A llee , waarin l a 
ter stucadoor Rijsem us zich zou vestigen. Thans staan hier fla ts . Op het raam  van de winkel 
van Opstelten stond: VIRIBUS AUDAX, hetgeen b etekent: sterk door zijn kracht.
De Krommeniese firm a Baars, merk V ictor Hugo, had een fabriek  in de Nude, Pax in tran- 
tibus d . i .  vrede aan de binnentredenden. Deze fabriek werd in septem ber 1944 in brand g e 
schoten. In de door deze firm a nieuw gebouwde fabriek  is nu Schim m elpenninck sigarenfa
briek gevestigd.
Er m oet nog een sigarenfabriek van V an R ijn  geweest zijn , die vóór m ijn  kinderjaren g e 
werkt m oet hebben. Blijkens het gem eenteverslag over 1908 is deze fabriek van P eel van 
R ijn  overgegaan in handen van L . van O m m e. Er werkten 10 arbeiders boven de 16 ja a r  en 
één onder deze lee ftijd . Als m ijn  geheugen me n iet in de steek laat, was h ij een broer van 
notaris Van R ijn , die in de Nudestraat in de v illa  W elgelegen woonde, en van rentm eester 
Van R ijn  in de Hoogstraat. Deze bewoonde het kapitale pand in de bocht naast lijstenm aker 
W entholt; nu staat hier het lege pand tussen muziekhandel De Boef en de winkel van I J f f . 
Deze laatste Van R ijn  bezat tevens een touwslagerij in  de Lawickse A llee , waar ik  in de
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eerste wereldoorlog woonde in het huis m et het to ren tje . Aan deze touw slagerij herinnert de 
Lijnbaanstraat. Een tweede touwslagerij bevond zich langs de Kapelleveense laan (Haagsteeg). 
Deze werd geëxploiteerd door J.Bongers.
Tenslotte heb ik nog een vage herinnering -  w ellich t n iet ju ist -  aan een sigarenfabriekje 
aan het w alletje , de doorgang destijds naast de fietsenw inkel van V iets, tegenover de M olen
straat. Het w alletje  is de Schoolstraat. Aan de rechterzijde stond tegenover de G ereform eer
de kerk, in de wandeling "de dolle kerk" (dolerende kerk) genoemd, een r i jt je  huizen ( ?).
In één van deze huisjes was een b ed rijfje  gevestigd, gedreven door verm oed elijk  één m an. 
Het gem eenteverslag over 1933 noem t Joh. van A ggelen in de Schoolstraat, drogerij voor 
tabak en sigaren.
Aan de activ ite iten  van Siemssen kwam in 1929 een  einde als gevolg van de enorme verlie 
zen b ij de Duitse afnemers (nasleep van de in fla tie ). De grote handelaren in ruwe tabak in 
Amsterdam en Rotterdam  hadden daar even goed (beter: slech t! ) onder te lijd en . Daar 
Siemssen de grootste belangen n iet in Nederland had liggen, h ief men de vestiging hier op. 
M et de opheffing van Siemssen kwam het einde aan m ijn  tweede co n tact m et de tabak in 
Wageningen.
Twee jaar later, na een v erb lijf in de Amsterdamse tabakswereld, kwam ik weer terug voor 
een v erb lijf van ongeveer 5 ja a r . Daarna volgde een d efin itief afscheid . In die 5 jaren  -  
juiste data zijn m ijn  geheugen ontsnapt -  ben ik betrokken geweest b ij de tabaksfabriek G e l- 
ria, gevestigd in het voorm alige wijnpakhuis van de firm a G ijtenbeek in de Junusstraat m et 
een achteruitgang naar het plantsoen, pal achter Junushoff. Gem eenteverslag over 1932 
noem t tabakskerverij/tabaksfabriek G elria, Plantsoen 4 a . Het kortstondig bestaan van dit 
bedrijf kan verdeeld worden in twee perioden. T ijdens de eerste periode werd slechts één 
soort tabak in één verpakking geproduceerd. Als eerste in de Nederlandse tabakswereld werd 
gebruik gem aakt van aluminium verpakking en w el alum inium folie gecacheerd  op papier.
De afbeelding op de pakken tabak was ontworpen door de la ter zo bekende kunstenaar,
Eppo Doeve. Oudere lezers zullen zich m isschien het m erk "Stop " herinneren. En de p rijs?
30 cent per half pond! Onvoorstelbaar, maar waar!
Eén van de firm anten, de kapitaalverschaffer, was een  Joodse tabakshandelaar uit A m ster
dam. Hij kende onder zijn geloofsgenoten velen , die als marktkoopman/standwerker een k a 
rige boterham trachtten te verdienen. H ij zette een organisatie op poten, die voor de afzet 
van "Stop" moest zorgen. Het liep op niets u it. Zonder deze Am sterdam m er werd nu de k e r- 
verij voortgezet door schrijver dezes en diens vader. De verkoop van drie soorten pijptabak, 
weer in aluminiumverpakking, vond v ia  postreclam e plaats. De merken waren "D riehoek", 
"Zeshoek" en "C irk e l". In het begin liep de verkoop uitstekend doordat kcrting op de bande- 
rolleprijs gegeven mocht worden. Standaardverpakking: een doos m et drie pakjes van elk  
soort van 1 0 0 gram . Franco thuis per post naar ik m een voor ƒ  1 ,9 5 . Nadat de verkoop b e 
neden de banderolleprijs verboden werd -  boksen noemde m en dat in die jaren  -  kwam het 
einde snel naderbij. Een fa illisem en t volgde.
Eén sigarenfabriekje schiet m ij nog in het geheugen. In de Junusstraat kwam een k lein  s i 
garenfabriekje, waar men sigaren m et de m achine m aakte . G elria kerfde voor dit b ed rijfje  
het binnengoed. Men kwam bij het fabriek je  door het steeg je naast boekbinder Van de P ep 
p e l. Als bewerker van dit relaas kan ik m ededelen dat het de oude sigarenfabriek van 
Kraaijvanger was, waarin de firm a Overman en Van Straelen  hun bedrijf vestigde. M erk: 
Patm a. Van Straelen, die oorspronkelijk reiziger b ij Van Schuppen was, heeft dit bedrijf 
na 1945 to t aan zijn dood in 1959 o .a .  in de N iem eijerstraat voortgezet.
T ot slot een enkele persoonlijke m ededeling. Na m en vertrek uit W ageningen, 45 ja a r  g e le 
den, ben ik  misschien hooguit v ier m aal door W ageningen gereden. Toen de vereniging 
"O ud-W ageningen" werd opgericht, ben ik , toen  m ij dit bekend werd, m eteen lid geworden



Waarom? Een zekere nostalgie ? W ie zal het w eten? Ik n iet. Het doet m ij v ee l genoegen van 
tijd  tot t i jd  een verhaal voor het verenigingsblad te mogen schrijven. D it is het derde ver
haal. Ik hoop m ijn herinneringen als jongen op de lagere school in de eerste wereldoorlog 
ook te mogen publiceren. Gaat u er maar vast voor zitten. . . .  of rolt u van schrik van de 
stoel in het vooruitzicht dat de red actie m ijn  stukje zal plaatsen . T o t ziens -  in 1983? - , 
to t lezens ? de toekomst zal het leren .

Reacties van leden

1 . DE THEEKOEPEL (mw. W .H eijn ekam p -v an  Nieuwenhuijsen)

Naar aanleiding van het artikel van C . Oldenburger, "Is de laatste tuinkoepel in Wageningen 
het behouden w aard?" in O ud-W ageningen, augustus 1982, vertelde m ev r.W .H eijn ekam p - 
van Nieuwenhuijsen, Rustenburg kam er 515, ons enkele herinneringen u it haar dienstboden- 
tijd  b ij de fam ilie  Mees van 1 9 2 5 -1 9 3 0 .
Vóór 1945 woonde Professor mr. W . C . Mees R zn ., hoogleraar aan de L .H ., in het herenhuis 
waar nu de Sportschool gevestigd is . De tu in - of theekoepel behoorde ook destijds tot het 
huis m et een grote tuin vol fruitbom en. De theekoepel, ook toen al wat verwaarloosd, werd 
door de twee kinderen Mees gebruikt als speelkam er en om er hun verjaarp artijtje  te geven. 
Wanneer het 's zomers warm was, gebruikte de fam ilie  wel eens de koepel om er thee te drin
ken. De muren waren wit gekalkt! In de ruim te onder, het ke ld ertje , werd het tu ingereed
schap bewaard achter een stevig gesloten deur. Want m ijnheer Mees harkte tegen de avond 
nauwgezet de paden in de tuin, zodat h ij kon zien of er iem and, b . v . de dienstm eisjes, aan 
het fruit gezeten had! Eén van de dienstm eisjes was bijzonder slim  en had van thuis een 
hark m eegenom en. Na afloop van de verboden tocht onder de fruitbom en, 's avonds, harkte 
ze de betreden paden netjes aan. De appeltjes smaakten h eerlijk  en m ijnheer merkte niets!

2 . KERSEN ZOEKEN (L.Hartgerink)

Het artikel van de heer T .  Vierbergen in het februari-num m er, o. a . over het kersen pluk
ken in de bongerd van Daniëls, wekte b ij m ij herinneringen op aan de kersentijd in m ijn  
jeugd.
In die tijd  stonden m ijn  jongere broertje en ik vroeg op, n.1. om c a . 6 uur, om dan kersen 
te gaan zoeken in de bongerd van D aniels,
Was het niet druk m et zoekers, dan zocht je  onder alle  bomen de afgevallen kersen op. Was 
het wel druk m et zoekers, dan b leef je  b ij één boom en had je  het a lleen rech t om de g e 
vallen kersen te verzamelen. Van de hoeveelheid was je  sterk afhankelijk  van de plukker, of 
die je  mocht of n iet. Was dat eerste het geval, dan kwam er w el eens een handje vol kersen 
niet in de hoenderik terecht, maar op de grond, waar je  ze dan voor het oprapen had. Een 
voordelig geval was ook als de plukker zijn ladder moest verzetten, om een  ander deel van 
de boom onder handen te nem en. Zowel b ij het uithalen uit de boom , als b ij het er weer in 
laten zakken, werden kersen van de takken gerukt. B ij een rauw-douwer was de oogst groter 
dan b ij een Jantje  Secuur.
Ik moest er om half acht mee ophouden, want dan moest voor de buurvrouw en voor ons m elk 
gehaald worden b ij D aniels. M ijn jongste broer deed door tot 8 uur, want dan moesten we 
eten om op tijd  op school te kom en. M ijn oudste broer was 'v rijgesteld ', om dat hij al 'w erk
te ' op een laboratorium .
We zochten elke dag zoveel kersen dat we er 's middags en 's avonds voldoende aan hadden 
om een gezin van zes personen te doen smullen van die h eerlijke  kersen uit de bongerd van 
Daniëls en dat voor geen geld .
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G EM EEN T E LIJK  (H ISTO RISCH ) M USEUM  ?  A.c.z e v e n

Op 20 september 1982 vond een tweede gesprek tussen de gem eente Wageningen en Oud- 
Wageningen over het gem een te lijk  historisch m useum -plaats. B ij dit gesprek was de heer J .  
Trijsburg, provinciaal m useum -consulent aanwezig om te adviseren. Verder waren aanw e
zig m w .M erkelijn , wethouder en opvolgster van dhr. Giessen, en dhr. Bix namens de g em een 
te , en dhr. Van der Have en dhr. Zeven namens O ud-W ageningen.
Besproken werd:
1 . de huidige m agazijnlijst beschrijft de in Valburg opgeslagen c o lle c tie  onvoldoende. D aar

om dient een inventarislijst gem aakt te worden. Het beschrijven en restaureren wordt gra
tis uitgevoerd door het C entraal Gelders Museumdepot te Zutphen. De opdrachtgeefster 
moet betalen : de inventariskaarten, het fo tom ateriaal en het vervoer van Valburg naar 
Zutphen. Geschat wordt dat de to tale  kosten c a . ƒ  2 .5 0 0 ,-  zullen zijn . Nagegaan wordt of 
de gem eente Wageningen dit w il beta len .

2 . Volgens de m agazijnlijst zijn c a . 500 stukken opgeslagen. Dhr. Trijsburg schat dat na op e- 
ning van het museum c a . 500 stukken worden geschonken. Deze behoeven n iet allen  te n 
toongesteld te worden.

3 . In een volgende vergadering zal gesproken worden over de onderwerpen, die in  het m use
um getoond moeten worden. Er wordt gedacht aan: 1 . geschiedenis van W ageningen, 2 . 
archeologie van Wageningen, 3 . capitulatiem useum , 4 . tabaksindustrie, 5 . w isselten
toonstellingen.

4 . Exploitatie. Som mige gem eenten b etalen  niets, andere weer v e e l. Som m ige gem eenten 
geven een stille  subsidie door een gebouw beschikbaar te stellen .
Dhr.Trijsburg vindt dat de exp loitatie  van het museum van Doesburg Wageningen als voor
beeld  kan dienen. Verder kunnen de kosten gedrukt worden door b ijv . m et de V W  een 
gezam elijke balie te hebben. Bezoekers aan de V W  bezoeken vaak ook het museum 'als 
ze er toch z ijn '.

5 . de juridische vorm is w ellich t een stichting op te richten  door b ijv . de gem eente Wage - 
ningen en O ud-W ageningen.

6. T ot slot voerde dhr.Trijsburg nog argumenten aan, die van nut zijn om een ieder te over
tuigen:
a . door bezoek van leerlingen aan het 'e ig en ' museum wordt het historisch besef ontwik

keld
b. door bezoek van de eigen inwoners wordt ook hun historisch besef ontwikkeld wat m is

schien resulteert in het daadw erkelijk beoefenen van de studie van de geschiedenis 
(van Wagenirgen)

c . door een museum worden c a . 1 0 .000  extra bezoekers naar W ageningen getrokken. 
Volgens dhr.Trijsburg besteedt elke bezoeker c a . ƒ  6 0 -  1 0 0 ,-  en dit betekent dat op 
zijn minst ƒ  600.000, -  de Wageningse gem eenschap te goede kom t.

d. heel belangrijk is dat W SV -ers aan het werk gehouden worden
e . behoud van cultuurbezit.

EEN FOLDER OVER ONZE VERENIGING

Door het bestuur is een aantrekkelijke folder uitgegeven over de doelstellingen en a c tiv ite i
ten van onze vereniging. Deze uitgave te lt  zes bladzijden m et tussen de tekst een v ijf ta l t e 
keningen.
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Het stenen archief van de dakpannenfabriek Phoenix
S. RAUWS

T ot 1940 stond in de Nude de in 1938 fa ill ie t  gegane dakpannen- en tegelfabriek  annex p ot
tenbakkerij de Phoenix.
Het fabrieksterrein waarop de laatste bijgebouwen werden gesloopt tussen 1 9 5 6 -1 9 6 0 , begon 
b ij de in 1960 gesloopte boerderij. Deze bezat aan de gehele voorzijde een overdekte veran
da met een mozafekvloer van zwart en w it grind. Deze boerderij, waarvan vroeger de fa m i
lie M elissen-D aniels de eigenares was, stond naast het huis van i r . J .  Bon, Nude 52. Het te r 
rein eindigde m et de 'Uitw eg' naast het huis van E .van  den Bom, Nude 58. Thans bevinden 
zich op dit terrein Tiem essen 's aannem ersbedrijf en de m etaalw arenfabriek van Jansen.
Naast de geschreven en gedrukte bronnen over deze dakpannenfabriek heeft zij ook nog een 
'stenen' archief, dat ik probeer terug te vinden. De dakpannen dragen n am elijk  een stem 
pel, het fabrieksmerk, dat de eigenaar of de naam van de fabriek aangeeft. Ik heb deze dak
pannen her en der terug kunnen vinden to t het ja a r  1904 . Van de eigenaar E . J .  v . d.Berg, de 
naamgever van de Phoenix (in het Wagenings Foeniks) 1 9 2 7 -1 9 2 9  en de laatste eigenaar, de 
N .V . voorheen S .te n  Cate en Co te Hengelo to t 1938, een dakpan m et het stem pel "Phoenix 
W ageningen". Van de eigenaar R ijk  de Vries, 1 9 0 4 -1 9 2 6 , een tw eetal dakpannen m et de 
stempels "De Vries voorheen Beek W ageningen" en uit de latere periode "De Vries W age
ningen". De eigenaar van de Phoenix vóór 1904 was de bekende Wagemngse fam ilie  Beek.

De 'Uitweg van de P hoenix ', gezien naar de Nude. In het midden de v .m . 
pottenbakkerij, paardenstallen en de woning van de paardenverzorger. (In 
het com plex m et de schoorsteen -  een dubbel gebouw), (foto ju li 1958).

Uit deze periode zoek ik  nog een dakpan m et de stem pel "Beek W ageningen".
Ik vraag u beslist niet om nu uw dak te gaan beklim m en om het stem pel te gaan bekijken 
en er één uit te halen! De kans is n am elijk  erg k lein , gezien de ouderdom. Als zij er nog 
zouden zijn, liggen ze m eestal op het dak van een oud kippen- of varkenshok of in eenstap el
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opslag. Daar deze oude dakpannen gew oonlijk zo erg poreus zijn geworden, zullen de meeste 
echter wel naar de puinstort zijn verdwenen. Of verwerkt in de versterking van een ingang 
van een weiland over een sloot of als sierrandje in een tuin. M aar als u toevallig  één heeft 
liggen m et het stempel "Beek W ageningen"! M ijn  telefoon is 083 7 0 -1 5 8 8 2 . Bij voorbaat 
dank.
Deze dakpannen zullen u ite in d elijk  aan de vereniging "O ud-W ageningen" worden overgedra- 
gen. Waarvan A c te !!!

DE VERENIGING OP DE MOLENMARKT

Evenals vorig ja a r was de vereniging "O ud-W ageningen" ook nu -  zaterdag 11 septem ber 
j . 1 .  -  m et een stand aanwezig op de m olenm arkt b ij De V li jt .
Er waren enige oude foto's tentoongesteld; de brochure Hof van Gelderland, de kleuren
reproductie van het schilderij Gezicht op W ageningen en de set tekeningen "W ageningen, 
zoals het was . . . .  en nog is" waren voor de verkoop aanwezig.
En, niet te vergeten, de gloednieuwe zes bladzijden tellende folder "Historische vereniging 
O ud-W ageningen"! Voor de heren P .H ollem an  en A .R ie tv e ld  (zie foto) was het een groot 
genoegen het publiek deze folder te kunnen aanbieden. Naast de folder namen diverse b elan g 
stellenden het aanm eldingsform ulier en één of m eer oude nummers van ons orgaan m ee.
's Middags was de heer J .v a n  de Peppel aanwezig, die m enig vraag over het oude W agening
en moest beantwoorden. H ij kreeg tevens verschillende opdrachten voor reproducties van de 
aanwezige fo to 's .
Er is weinig verkocht, er zijn geen nieuwe leden ter plaatse genoteerd, maar er was grote 
belangstelling voor het werk van onze vereniging.

R ed actie
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INLEIDING OP HET ARTIKEL "MULTATULI EN WAGENINGEN"

De heer D .de Vries, tot 1 augustus 1968 leraar Nederlands aan de gem eentelijke  Gym nasia
le afdeling van het Wagenings Lyceum  (inmiddels naar het R ijk  overgegaan) en thans woon
achtig in V elp, schreef in juni 1970 onderstaand artikel in de Veluwepost. Het was toen n a 
m elijk  150 jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker (M ultatuli) in Amsterdam geboren werd.
De speelfilm  "Max H avelaar" van Fons Radem aker, die in dit voorjaar op de t .v .  te zien 
was, was voor ons aanleiding de schrijver te vragen zijn artikel uit 1970 te mogen plaatsen in 
ons blad. Krantenlectuur bestaat gew oonlijk kort, zodat het zeker gerechtvaardigd is dit goed 
geschreven verhaal opnieuw af te drukken in "O ud-W ageningen".
Het artikel verscheen in twee afleveringen in de Veluwepost, waarom w ij het slot van het 
eerste en het begin van het tweede hebben w eggelaten. Door een overvloed aan kopy is het 
langer b lijven liggen dan de bedoeling was.

R edactie

Multatuli en W ageningen d .d e  v r i e s

Dit jaar is het anderhalve eeuw geleden dat Eduard Douwes D ekker in Amsterdam werd gebo
ren. Verscheidene kranten hebben ter gelegenheid hiervan artikelen aan M ultatuli gew ijd.
Er is een bijzondere reden voor de Wageningse Veluwepost dit voorbeeld te volgen, al was 
het maar omdat M ultatuli's eerste vrouw, T ine uit de Max H avelaar, tot haar zestiende jaar 
in Wageningen heeft gewoond.
W illem  Lodewijk baron van W ijnbergen,
Tine's grootvader, aldus lezen we in de 
Max Havelaar, was met W illem  de V i jf 
de naar Engeland uitgeweken. Daar was 
h ij ritm eester geweest in het leger van de 
hertog van York. Later, in de slag b ij W a- 
terloo, sneuvelde h ij in een charge van de 
huzaren van Boreel. Niet zonder trots 
schrijft M ultatuli in de noten op de Max 
Havelaar, dat 'de naam van de overgroot
vader van m ijn kinderen voorkomt op het 
voetstuk van de leeuw te W aterloo'.
W illem  Lodewijks zoon, C arel Frederik, 
nam als jong luitenant deel aan dezelfde 
charge. Aandoenlijk m oeten, nog steeds 
volgens de Max H avelaar, de brieven 
aan zijn moeder geweest zijn, waarin hij 
zich erover beklaagt, dat h ij vruchteloos 
op het slachtveld naar het l i jk  van zijn 
vader heeft gezocht. Of hij toen reeds de 
sabelhouw had opgelopen, aan de gevol
gen waarvan hij in 1829 krankzinning zou 
sterven, weet ik n iet.
Teruggekeerd in Nederland trouwt hij in Dekker
1819 in Breda m et Maria Arnolda Fischer.
Uit dit huwelijk worden vier dochtertjes geboren; Everdina Huberta, de Tine uit de M .H ., 
is van hen de oudste. Kort na de geboorte sterft het op haar volgende zusje, in 1823 hun m o e 
der en in 1829 naar ik al vertelde, ook hun vader.
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De moeder van Carel Frederik, Everdina van W ijnbergen-K leynhoff, weduwe sinds 1815, 
ontfermt zich over haar drie verweesde kleindochtertjes en neem t hun opvoeding op zich.
M et haar beide dochters, T in e 's  tantes dus, vestigt zij zich in Wageningen en daar heeft T i -  
ne tot haar zestiende ja a r  gewoond. Op die lee ftijd  werd zij surveillante op een m eisjeskost
school in Hasselt (O verijssel). Als haar voogd, J .  van der Hucht, m et de Van Wijnbergens 
geparenteerd, naar Java vertrekt, neem t h ij T ine en haar beide zusjes m ee. Daar heeft D ou- 
wes Dekker T ine leren kennen.
Zij zal haar man stellig  veel over haar m eisjesjaren hebben verteld, m aar jam m er genoeg 
heeft M ultatuli, een boeiend verteller over eigen jeugd, ons daarvan n iet v ee l overgebracht. 
Uit het weinige dat ons over T in e 's  jeugd ter ore komt maken w ij op dat T ine meende uit 
een rijke fam ilie  te stam m en. Zij zou volgens M ultatuli op veel m eer recht hebben gehad 
dan op het kleine kapitaaltje  dat zij b ij haar huw elijk m eebracht. T ijdens zijn verlof is M ul
tatu li, of liever Douwes Dekker, want hij had nog niets gepubliceerd onder deze naam , in 
een 'réve aux m illions' op onderzoek uitgegaan. H ij is daartoe in Culemborg geweest, de 
geboorteplaats van T in e 's  grootm oeder. W ij weten dat deze b ij de verdeling van de erfenis 
van haar ouders -  er waren acht kinderen -  een deel ter waarde van 1 8 .000  gulden heeft ont
vangen. Of Douwes Dekker dit in Culemborg te weten is gekom en, is ons echter onbekend.

Er is in dit alles iets vreem ds. T ot de ouderlijke erfenis, die zij in 1793 aanvaardde, behoor
den 'een hofstede en landerijen  op Enspijck ', begroot op een waarde van b ijn a  achtduizend 
gulden. Men zou toch zeggen: een rentegevend bezit, maar als in 1829 haar zoon sterft, vraagt 
zij steun aan het "Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de 
Nederlanden". Haar verzoek wordt in de hoffelijkste term en afgewezen, m aar b ij wijze van 
gratificatie  worden haar honderd guldens geschonken. T o t haar dood in 1851 heeft zij m et 
de beide ongetrouwde dochters, verm oed elijk  in behoeftige omstandigheden in  Wageningen 
geleefd, het laatst in de Hoogstraat, boven een tim m erm an, Brussen genaam d.
De dochters, T in e's tantes, dienen na de dood van hun moeder een m em orie van successie 
in, waaruit b lijk t dat zij geen onroerende goederen n a laat. De boerderij is weg en b li jft  
weg, en men m oet aannemen dat ook de roerende goederen in bescheiden m ate aanwezig 
waren, want T in e 's  tantes vragen het m inisterie van oorlog om ondersteuning. Wederom 
wordt het verzoek afgewezen, wederom wordt de p il m et een k leine g ra tifica tie  verguld, d it
m aal zestig gulden.
Tot hun dood resp. in 1883 en 1889 hebben de tantes in Wageningen gewoond. Het is n iet 
bekend of Tine na haar terugkeer in Nederland hen w el eens heeft bezocht, maar w aarschijn
l i jk  acht ik het n iet: T ine verkeerde toen zelf in m o eilijk e  fin an ciële  omstandigheden en 
had twee kleine kinderen.
Behalve door het v erb lijf in haar jeugd is T in e, en dankzij haar: M ultatuli, nog op een an
dere wijze m et Wageningen verbonden.
Het kan b ijna n iet anders of T ine heeft tijdens haar v erb lijf in onze stad w el eens gewandeld 
langs het Huis De Lawick, aan het bestaan waarvan nu nog slechts de Lawickse A llee herin
nert. Het zou m ij veel waard zijn te w eten wat T ine dacht b ij het wandelen langs dit Huis.
Was zij even rom antisch geweest als haar latere echtgenoot -  maar dit is pertinent n ie t zo - 
dan zou er iets in haar kunnen zijn om gegaan als: daar lig t het stamslot van de Van W ijn 
bergens.
Dankzij een artikel van H .L . Driessen in de B ijdr. en Meded. van Gelre 1952 zijn wij over 
de geschiedenis van De Lawick goed in g elich t. Reeds in 1491 -  een ja a r  v<5<5r de ontdekking 
van Amerika -  wordt in een dijkcedul melding gem aakt van Amdt van der Lawyck to tter 
Lawick als bezitter van een goed van 12 morgen land in W ageningen. In 1706 wordt voor het 
eerst een Van W ijnbergen als bezitter van De Law ick genoem d. Na zijn dood -  ik spaar u 
alle namen -  vererft het goed driem aal in de vrouw elijke lin ie  en kom t zo tenslotte in het
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bezit van Judith Geertrui D 'A ulnis. Zij huwt weer een V an W ijnbergen, Lam bert Floris d it
m aal, T in e 's overgrootvader. Zo keert het goed to t het geslacht Van W ijnbergen terug.

Deze Judith Geertrui van W ijnbergen -  D'Aulnis overleeft haar man, haar zoon en zelfs haar 
kleinzoon, T in e's vader. Deze immers was in 1829 bezweken aan de gevolgen van een sab e l
houw, opgelopen in de slag b ij W aterloo en Judith Geertrui sterft pas in 1832 in Baam . De 
erfgenamen behoren tot drie generaties: een dochter, twee kleindochters (T in e 's  tantes) en 
drie achterkleindochters, T ine en haar beide zusjes. Door en vanwege de gezam enlijke e r f
genamen wordt de rechtbank in Amersfoort om toestem m ing to t verkoop en boedelscheiding 
gevraagd.
In het rekest treft men deze beschrijving van De Lawick aan: "Een bouwplaats genaamd de 
Lawick, bestaande, in een huis gem erkt le tter B N 212, m et annex achterhuis, daarbij staan
de schapenhok, varkenskot, hooi of zaadbergen daarbij gelegen  tuin, boomgaard, v ijf  k am 
pen weiland, benevens eene kamp bouwland, tezamen groot T ien  Bunders acht en v ijftig  ro e 
den en tien  Ellen, belend ten Oosten de Roomsch catholyken kerk, ten  westen de Rhynsteeg, 
ten Zuiden de eigendommen van de stad Wageningen en ten Noorden Mejuffrouw de Weduwe 
Jan van Ommeren en de erven wylen den Hoog W elgeboren Heer E .I.B aro n  van Golstein.
T ot de erfenis behoorden verder nog landerijen onder Lunteren en Oosterhout. Het leg itiem e 
aandeel van Tine in deze erfenis bedroeg één achttiend e. H et verzoek wordt ingew illigd en 
De Lawick wordt in vier percelen verkocht. Daardoor zal het Huis zijn functie verloren heb
ben; het is kort daarna gesloopt. T in e 's  aandeel in de erfenis zal het kap itaaltje  geweest 
zijn dat z ij, naar M ultatuli in de Max H avelaar vertelt, m eebracht in haar huw elijk. M u l- 
tatuli tw ijfelde eraan of T ine w el alles gekregen had waarop zij recht had, en heeft tijdens 
zijn verlof daaromtrent onderzoekingen gedaan.

Hij heeft zich daartoe n iet naar Wageningen begeven -  althans voor zover w ij weten -  m aar 
naar Culemborg, de geboorteplaats van T in e 's  grootmoeder Kleynhoff, n iet behorende tot de 
erfgenamen van De Lawick (dat waren a lleen  haar dochters). Zullen we daarom aannemen, 
dat Multatuli ten opzichte van Wageningen geen achterdocht gekoesterd h e e ft?H e t m oet 
voor de (v ele?) M ultatulianen in Wageningen een hele geruststelling zijn .

MEDEDELINGEN

17 april 1983 zal onze vereniging 10 ja a r  bestaan. Op in itia tie f van één  van onze leden zal 
aan dit tweede lustrum aandacht besteed worden. Onder leiding van onze voorzitter is er een 
Jubileumcomm issie samengesteld, bestaande uit 3 dames en 6 heren. Deze com m issie zal 
proberen een aantrekkelijk  programma samen te  s te llen . W anneer u dit leest, heeft de eers
te vergadering van de com m issie reeds plaats gevonden. W ij hopen dat zij op de bijeenkom st 
van 4 november a .s .  ons iets kan m ededelen.

AGS

CONTRIBUTIE 1983

Ingesloten vindt u een accep t-g iro k aart. W ilt u deze kaart zo s p o e d i g  m o g e l i j k ,  
voorzien van uw gironummer en handtekening, naar de girodienst sturen?
Wanneer u geen girorekening hebt, kunt u m et deze kaart ook via de bank b etalen  of het 
bedrag in een postinrichting storten. V riendelijke dank.

Penningmeesteresse
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Een Wageniningse tak  uit een Betuwse stamboom
P.HOLLEMAN

H eeft u er w el eens aan gedacht wie toch wel uw verre voorouders geweest zouden kunnen 
zijn? Stellig  zullen er onder u lezers zijn die deze vraag m et een schouderophalend gebaar 
beantwoorden en het misschien zelfs n iet de m oeite waard vinden hier ook m aar enige aan 
dacht aan te schenken. Ongetw ijfeld zullen er 'n aantal lezers van Oud-W ageningen zijn 
die hun gedachten meer dan eens in die richting hebben laten  gaan en voor wie een archief -  
bezoek n iet vreemd meer is. U die w erkelijk  belangstelling heeft voor het fam ilieverleden, 
zal waardering hebben voor alles wat er over deze m aterie geschreven is en verteld wordt. 
Nooit heb ik geweten dat er zo'n enorme belangstelling voor bestond, totdat ik enkele jaren  
geleden zelf op het archief terecht kwam om een poging te wagen wat m eer over m ijn  a f 
stamming te weten zien te  kom en. Ik wist er toen w einig van. Zo begon e ig en lijk  m ijn  b e 
langstelling te groeien voor het stamboomonderzoek. Speuren naar onze verre voorouders, 
waarom doen we dat? Is het een zekere nieuwsgierigheid en denkt men in zijn/haar fam ilie  
belangrijke personen te vinden" Of wie w eet is er nog een fam iliew apen aanwezig!
Illusies die m enigeen onder ons wel eens gem aakt zal hebben en hierdoor de drang van het 
zoeken alleen  m aar bevorderde. En m ochten we w erkelijk  iets van belang vinden, w illen we 
het dan m et trots naar buiten uitdragen ? Natuurlijk is dit n iet de ju iste m anier om ons op 
de weg van de genealogie te begeven.
Wanneer we m et een stamboomonderzoek w illen  beginnen is er toch  w el een zekere b elang
stelling aanwezig en dat l i jk t  me een goede basis. Hoe begin je  nou m et zo'n onderzoek zul
len sommigen zich afvragen. De m eningen over deze vraag zullen w el van verschillende 
aard zijn . Ik ben zelf begonnen b ij m ijn  ouders en via hen naar m ijn  voorouders van vaders
kant. Daar ben ik voorlopig nog w el druk mee en op dit m om ent heb ik  behalve enkele g e 
gevens nog geen aandacht besteed aan de stam  van m ijn  moederskant. Dus eerst verder m et 
de stam H ollem an van wie ik  van iedere persoon die ik  vond a lle  gegevens op kaartsysteem 
heb gezet. Zonder erg v e e l m oeite ben ik zo gekom en to t aan m ijn  betovergrootouders. De 
betovergrootvader, Arnoldus Hollem an, werd op 28 februari 1800 te Andelst in de Betuwe 
geboren. Een leuke bijkom stigheid vond ik, dat zijn  geboortedatum 28 februari ook m ijn  g e 
boortedatum is, maar dan 134 jaar la ter . M ijn betovergrootm oeder, Johanna van den Bom, 
aanschouwde het levenslicht op 15 augustus 1802 te  W ageningen. Zij trouwden op 13 novem 
ber 1824 te Wageningen en gingen in de Boterstraat wonen. Zo ontstond de Wageningse tak 
van onze fa m ilie . Vanaf achttienhonderd heb ik  dus a lle  gegevens kunnen verzamelen in het 
archief van de gem eente W ageningen. Ik begreep nu ook dat ik voor verdere gegevens uit 
de achttiende eeuw in het vervolg de gang naar het R ijksarch ief in Arnhem zou m oeten gaan 
maken om daar de R .K .d o o p - en trouwboeken van de parochie H eteren -In  doornik, w aar
onder Andelst in de achttiende eeuw v ie l, in te gaan zien.
Dit komt doordat de betovergrootvader uit de Betuwe kwam en vóór 1811 bestond er in N e
derland nog geen bevolkingsregister. B ij de katholieken was het de pastoor die alles te boek 
stelde en waarvan veel in het la tijn  staat opgeschreven. In het begin geeft dat m o eilijk h e 
den. Zo ben ik ook naam verschrijvingen tegengekom en en vond op een gegeven m oment de 
naam H ollm an. Hier is de e w eggelaten. Men nam het kennelijk  n iet zo nauw. Zelfs in de 
beginjaren van deze eeuw komen naam verschrijvingen nog wel voor. T och  ben ik wel eens 
gaan tw ijfelen  en dan moest ik oppassen om n iet op het verkeerde spoor te geraken, want 
heus n iet a ltijd  behoeft het een naam verschrijving te zijn . In de kerkelijke doop- en trouw
boeken ben ik  n iet de nauwkeurige persoonsregistratie tegengekom en zoals dat w el b ij de 
burgerlijke stand en het bevolkingsregister het geval is. Ook dan wordt het m o eilijk  en b li jf t  
er de vraag: waar kwamen die voorouders vandaan?
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FOTO'S EN OVERLEVERING

Sinds het begin van dit jaar (1982) ben ik naast het sam enstellen van de stamboom , oude 
fam iliefoto 's gaan verzam elen. Het begon toen ik  van een ou d -n ich t een paar fo to 's kreeg 
van de over-grootouders van m ijn  vader's kant. Van de originele fo to 's had zij een paar 
mooie repro's laten  maken (zie a fb .). Het was de aanzet voor een speurtocht naar m eer fo 
to 's . Je komt dan vanzelf terecht b ij verre fam ilie led en  die je  norm aal nooit m et een b e 
zoek vereert.

O ver-grootm oeder O ver-grootvader
Petronella Wolve W illem  H ollem an

(1 8 2 9 -1 8 1 2 ) (1 8 2 6 -1 9 1 2 )

Men b lijk t dikwijls over waardevol fo tom ateriaal te beschikken. Wanneer er door enkele g e 
neraties in de fam ilie  zorgvuldig foto 's bewaard gebleven zijn dan kunnen we het geluk h eb 
ben foto's u it de tweede helft van de vorige eeuw tegen te kom en. De fotografie ontstond 
toen in de zestiger jaren, maar ju ist in  die ti jd  wilde lang n iet iedereen zo maar even naar 
het bekende vogeltje  k ijken . Ook de prijs van zo'n foto was in die dagen voor m enigeen n iet 
te betalen . De m ogelijkheid bestaat dat we heel m isschien uit die ti jd  een getekend of g e 
schilderd portret zouden kunnen vinden.
Ik heb steeds de verhalen die er over m ijn  groot- en over-grootouders verteld werden opge
tekend. Voor men het w eet zijn de vertellers er n ie t m eer. M ijn over-grootouders bezaten 
in de tweede helft van de vorige eeuw een boerderijtje  in de Veerstraat, staande ongeveer 
in het midden van de straat. Aan de achterzijde keek m en to t aan de d ijk  uit over weiland 
m et knotwilgen. V anaf deze zelfde plaats zien we nu het zwembad. In het boerderijtje  was 
een klein gedeelte ingericht als fru itw inkeltje. H ij ventte m et paard en kar zijn waren u it. 
Pensioen kende men niet, zodat ook h ij tot op zeer hoge le e fti jd  dit werk is b lijven  doen. 
M ijn grootvader, P ieterH ollem an, was landbouwer. H ij begon la ter zelf m et een klein b e 
drijf en hield ook enkele koeien. H ij kocht destijds in de V eerstraat een pand van Herman 
Leander en nam het in gebruik als boerderij. D it huis (no. 65) staat er nog, maar nu als pand 
van autohandel Jagersm a, die het in zijn geheel heeft laten  verbouwen. Groótvader liep a ch 
ter de kruiwagen met een bus m elk, terw ijl grootmoeder het juk op haar schouders droeg met
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daaraan de m elkem m ers. Zo werd de m elk uitgevent. B ij al de drukke werkzaamheden en 
weinig vrije tijd , wist m ijn  grootvader zich toch nog w el eens a f te zonderen m et potlood en 
papier om te tekenen wat h ij in zijn omgeving kende.
Kennelijk is hier nooit iets van bewaard gebleven . Ruim  een eeuw lang heeft onze fa m ilie 
tak in de V eerstraat gewoond, in één van de oudste straten van W ageningen.

TEKENEN

Nu ik al een ti jd je  bezig ben m et het stamboomonderzoek, ben ik  begonnen de gevonden f a 
m ilieleden eens netjes op een r i jt je  te gaan zetten, om zo een beter overzicht te krijgen in 
het verloop van de fam iliegeschiedenis. D it noemen we het tekenen van de stam boom .
Vanaf m ijn betovergrootouders, waarover ik  u in dit artikel a l uitvoerig vertelde, heb ik  g e 
tracht u een zo goed m ogelijke schets te geven van de fam ilie tak  tot aan m ijn  ouders. Dat 
het h ierbij gaat om kinderrijke gezinnen, zal u n iet ontgaan zijn. Sinds 1824 is onze fa m ilie 
tak n iet m eer uit Wageningen weggeweest.
Buiten Wageningen ben ik onze naam  veelvuldig tegengekom en; zo wonen er o .a . in Arnhem 
verschillende H ollem an's. Of hier afstam m elingen van onze tak b ij zijn durf ik niet te bew e
ren, misschien is het de m oeite waard om hier nog eens een onderzoek naar in te ste llen .
W il ik verder gaan m et onze stamboom dan zal ik m oeten speuren in de achttiende en m is
schien zeventiende eeuw waar ik  nog veel hoop te mogen vinden. Dat stamboomonderzoek 
best boeiend kan zijn, heb ik ondervonden. Dat je  er lang m ee bezig kunt zijn en veel ti jd  
vergt daar ben ik van overtuigd! De belangstelling er voor verleidt m e echter om door te 
gaan met onze Betuwse stamboom die in de negentiende eeuw een Wageningse tak kreeg.

ZORG OM DE MONUMENTEN A . G. Steenbergen

W ij vertrouwen erop dat niet a lleen  de G em eentelijke M onum entencommissie m aar ook de 
vereniging Oud-W ageningen zorg heeft voor het behoud van de tu in - of theekoepel. Zie u it
voerig hierover het artikel in het augustusnummer.
Aangezien dit monument particu lier bezit is, zijn er door één  der com m issieleden gesprekken 
gevoerd m et de eigenaar. Deze is bereid de restauratie toe te staan, zij het onder enkele 
beperkende voorwaarden.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er goede contacten  gelegd m et verschillende 
instanties. Al m et al gaat een en ander wat m oeizaam . T och  b lijv en  we hopen dat onze zorg 
voor dit monument n iet tevergeefs is.

Uitgave fotoboek W ageningen; zie bijlage

Kopy voor het eerste nummer van 1983 wordt vóór 7 januari 1983 a .s . ingew acht.
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