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WAGENINGEN EN DE GELDERSE VALLEI
H.P. Deijs

De Gelderse Vallei, gelegen tussen de 'hoogten van de Veluwe en de Wageningsche Berg' 

aan de oostelijke zijde, en het 'geberchte van de Utrechtsche Heuvelrug' in het 

westen, werd eeuwenlang geteisterd door wateroverlast. Meestal werd deze overlast 

veroorzaakt door het water, afkomstig van de Veluwe die via vele beken in westelijke 

richting op de Vallei afwaterde, en voor een geringer deel ook door het water dat 

vanuit de Amerongse Berg en omgeving in noordoostelijke richting vloeide.

Rampzaliger waren de bij tijd en wijle voorkomende overstromingen door het Rijnwater, 

wanneer de zwakke Rijnbandijk, de 'Grebbedijk' doorbrak, hetgeen overigens in 1855 

voor de laatste keer geschiedde.

Tegenstrijdige belangen van de Geldersen en die van de bewoners van het Utrechtse 

verhinderden een adequate oplossing van de vele problemen, waarbij ook de geringere 

technische en wetenschappelijke achtergrond in die dagen niet moet worden vergeten. 

Omdat Gelderland, in casu Wageningen, geen groot belang had bij een goed onderhouden 

Grebbedijk, grotendeels gelegen op Wagenings gebied (ook in bestuurlijk opzicht), 

culmineerde de belangentegenstelling uiteindelijk in de aanleg, door Utrecht, van 

de Slaperdijk (1652), lopend van het Egelmeer onder Veenendaal tot aan de Daatselaar, 

beoosten Renswoude.

Door de aanwezigheid van deze Slaperdijk traden voor de waterafvoer van het gebied, 

gelegen tussen deze dijk en de Grebbedijk, grote problemen op. Een conventie van 

1714, aangevuld in 1727, leidde tot een redelijk compromis: herstel en verbetering 

van de Grebbedijk en een waterdoorlaat (heul) door de Slaperdijk bij de Roode Haan. 

Allerlei plannen en ontwerpen om tot een afdoende oplossing te komen zijn sedertdien 

ontwikkeld, waarbij men hier tevens de scheepvaart trachtte te betrekken. Ook het 

militaire aspect (de Grebbelinie) speelde een rol. De meeste van deze plannen werden 

echter niet of slechts ten dele uitgevoerd. Pas in 1949 kon de zaak definitief (?) 

worden afgerond.

Aan de hand van vele dia's van oude kaarten zal spreker grepen doen uit de geschie

denis van dit interessante gebied, waarbij de nadruk zal worden gelegd op het kaart

beeld van Wageningen en omgeving.

★
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Op de eerste plaats wenst het bestuur alle leden veel goeds voor 1986.

De zeer goede lezing met dia's: 'liet gemeentearchief van Wageningen, wat doe je er 

mee?', gebracht door C. Gast op maandag 18 november j.1. werd door ca. 60 personen 

bij gewoond. Op één van de na de pauze gestelde vragen - over het Lexkesveer - geven 

we in dit nummer antwoord.

We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen de door het bestuur geplande avonden kan 

bezoeken. U hebt juist op de maandag- of woensdagavond bijvoorbeeld uw vaste kaart

avond. Bij het vaststellen van de datum is het bestuur afhankelijk van:

a. Wanneer kan de spreker die wordt uitgenodigd?

b. Op welke avonden kunnen we terecht in de zogenaamde Capitulatiezaal?

Studium Generale heeft zelf een zeer uitgebreid programma, zodat slechts voor een 

enkele avond de zaal voor anderen beschikbaar is. Het bestuur moet er dus vroeg bij 

zijn en dan geeft het soms passen en meten met de spreker. Wij hopen dat u hiervoor 

begrip kunt hebben.

Onze statuten en het huishoudelijk reglement zijn voor herziening aan oud-notaris 

Gazenbeek gegeven. Daarbij zijn gevoegd de aanvullingen respectievelijk verbeteringen 

die wij van enkele leden mochten ontvangen.

Dankzij een royale gift van het Anjerfonds Gelderland heeft het bestuur een casette- 

-recorder met bandjes kunnen aanschaffen. We kunnen dus herinneringen van ouderen 

op de band vastleggen en eventueel later uitwerken.

Over de koepel valt er wat positiefs mede te delen. De voorzitter van de Gemeente

lijke Monumentencommissie, mevrouw C. Merkelijn, heeft hierover een gesprek gehad 

met de eigenaar. Het ziet er naar uit dat met de restauratie van deze 18e-eeuwse 

koepel in de eerste helft van dit jaar kan worden begonnen.

Zoals reeds op de laatste bijeenkomst is medegedeeld, is er een kandidaat voor de 

bestuursfunctie van penningmeester. Ook voor de tweede bestuursvacature - in april

a.s. treedt de heer A.C. Zeven af - heeft zich een kandidaat gemeld.

De Jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 16 april a.s.

Na deze vergadering zullen er dia's vertoond worden van de aanwinsten van oude foto's 

Krijgt Wageningen eindelijk een historisch museum? Het begint erop te lijken! De 

Stichting Historisch Museum Wageningen kijkt met verlangen uit naar de dag dat de 

sleutel in ontvangst kan worden genomen. Er moet echter nog heel wat gepraat worden, 

voordat het museum op deze historische plaats kan worden geopend.

We mochten weer enkele geschenken in ontvangst nemen. Van mevrouw P. de Goede-Olie 

kregen we boekjes, fotomateriaal, enkele zeldzame couranten en ander documentatie

materiaal uit de verzameling van onze eerste voorzitter, Jan J. de Goede.

Een vereniging die onbekend wenst te blijven schonk een drietal fraaie ingelijste 

litho's van Ben van Londen. De prentbriefkaartenverzameling kon weer worden uitge

breid met 6 kaarten. De schenksters heel hartelijk dank.

Secretaris

3



OUDE MUNTEN EN PENNINGEN UIT WAGENINGSE AKKERS
J. Antheunisse

Met behulp van een metaaldetector werd door mij weer een aantal munten en penningen 

gevonden op de Wageningse akkers. De vondsten werden gedaan in 1985 en sluiten aan 

op de mededeling in 'Oud-Wageningen' van februari 1985. De vindplaatsen liggen onge

veer in dezelfde omgeving. Langs de Zoomweg, tegenover het sportpark vooral, heeft 

men in de loop der eeuwen heel wat munten verloren. Dit soort vindplaatsen is soms 

duidelijk begrensd. Het komt voor dat aan de ene kant van een akker praktisch niets 

wordt gevonden, terwijl de andere zijde steeds weer vondsten oplevert. Mogelijk is 

hier sprake geweest van langdurige bebossing, waartussen kleine akkertjes eeuwenlang 

bewerkt werden.

Maisvelden langs de Zoomweg, tegenover het sportpark:

'2 cent , Willem II, koper - 1841

1 cent , Willem III, koper - 1851, 1854, 1859

1 cent , Willem I, koper - 1828

1 cent , Willem III, brons - 1877

1 cent , Wilhelmina, brons - 1901, 1906, 1915

2 cent , België - 1863, onbekend

duit , Gelria - 1751, 1751, 1783

duit , Overyssel - 1769

duit , Stad Utrecht - 1788, 1789, 1791

duit , Zelandia - 1768

2 stuiverstuk, Campen , zilver - 1680

10 cent , Willem III, zilver - onbekend

10 pfennig , Duitsland - 1907

Maisvelden langs de Buissteeg:

j cent , Willem III, koper - 1862

1 cent , Willem I, koper - 182 (?)

1 cent , Willem III, koper - 1873, 1877, 1883

duit , Gelria - 1705

duit , Stad Utrecht - 1788

duit , Transisvlania (Overijssel) - 1619/1635

duit , Zvtphania (Zutphen ) - 1687/1688

Verder een hondepenning Gemeente Wageningen - 1889 (afb. 1)

Hollandseweg (weiland Meurs):

1 cent , Willem I, koper - 1832

1 cent , Wilhelmina, brons - 1899

duit , Overyssel - 1768, 176 (?)
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Zoomweg, tegenover woonhuis nr 18:

1 cent , Willem I, koper - 1826 

duit , Civ. traiect (Stad Utrecht) - 1677

duit , Overijssel - 17S3, 1768, 1769

duit , Stad Utrecht - 1787

duit , Zelandia - onbekend, 1794

2 stuiverstuk, W. Frisia , zilver - 1671

Verder een gaspenning Gemeente Wageningen (afb. 2) en een aantal musketkogels.

Langs het Papenpad werd nog een hondepenning gevonden van de Gemeente Renkum, 1929 

(afb. 3). De penning met het ooievaartje ('Oud-Wageningen', februari 1985) was een 

hondepenning uit den Haag. Bronzen munten die lang in de grond hebben gelegen, zijn 

meestal van slechte kwaliteit. Duiten zijn alle van koper en daardoor wat beter 

houdbaar.

Afb. 1. Hondepenning van de Gemeente Wageningen, 1889

Afb. 3. Hondepenning van de Gemeente Renkum, 1929
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HERDENKINGSRAAM BEVRIJDING 1940 -  1945

Bijzonder verheugd was het comité 'Herdenkingsraam Bevrijding 1940-1945' toen men in 

de maand december van het afgelopen jaar verrast werd met een gift van maar liefst 

10 000 gulden, geschonken door de Stichting Comité Nationale Viering Bevrijding in 

Den Haag. Hierdoor is het totale bedrag gekomen op ruim 31 000 gulden en is de ver

wezenlijking van het raam een belangrijke stap dichterbij gekomen. Helaas is dit nog

niet voldoende. Er zal ongeveer 45 000 gulden nodig 

zijn.

Het zullen waarschijnlijk de alom bekende laatste 

loodjes worden, die altijd zwaar wegen. Er zijn nog 

enkele toezeggingen en het comité hoopt ook nog wat 

financiële steun te krijgen vanuit de bevolking in 

Wageningen zelf.

Inmiddels hebben twee mensen uit Wageningen, die 

bereid waren vrijwillig voor het comité als adviseur 

op te treden, een bezoek gebracht aan de Rijksdienst 

voor Monumentenzorg in Zeist voor een gesprek over de 

plaatsing van het raam in de Grote Kerk.

In principe zijn er van die kant geen bezwaren. Wel 

zal te zijner tijd via deze Rijksdienst een definitief 

voorstel ter goedkeuring aan de minister moeten worden 

voorgelegd. Ook brachten de adviseurs een lijst met namen van 15 glazenier mee, waar

uit het comité een keuze zal kunnen maken. Deze 15 glazeniers zijn per brief bena

derd.

Indien u nog een financiële bijdrage zoudt willen geven, dan kunt u dit doen door 

overmaking op bankrekeningnummer 39.70.30.010 van de Rabobank Wageningen-Rhenen of 

op het postrekeningnummer 885720 van deze bank onder vermelding 'Herdenkingsraam 

Bevrijding 1940-1945'. Ook zijn er nog tekeningen met een afbeelding van de markt 

met de kerk. Deze afbeelding kost tien gulden, en is verkrijgbaar bij mevrouw De 

Leeuw-Seine, August Faliseweg 1, Wageningen, telefoon 08370-12879.

Voor het verdere verloop van de actie houden wij u graag op de hoogte.

Namens het comité 

P. Holleman

★
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EEN DORPSPLEINTJE VAN OUD -  WAGENINGEN
W.G. Sombroek

Zoals vermeld in de Veluwepost van 19 en 26 augustus 1985 werden in augustus 1985 

noodopgravingen verricht door de Werkgroep Archeologie op een plek direct voor de 

pastorie van de RK kerk in de Bergstraat, pal naast Hotel De Wereld en 100 m buiten 

de Bergpoort van het vroegere vestingsstadje Wageningen.

Bij de uitvoering van grondverzet door de Fa. De Leeuw ten behoeve van een versmal

ling van de Bergstraat tot winkelpromenade, kwam op ongeveer een meter diepte een 

stukje van een veldkeienlaag bloot. Via de Dienst Gemeentewerken werd de Werkgroep 

gewaarschuwd en in onderling overleg werden de werkzaamheden voor twee weken onder

broken ten behoeve van een nader archeologisch onderzoek. Gedurende een aantal 

avonden en twee volle weekenden werd met enthousiaste medewerking van vrijwilligers

- met name scholieren van de Willibrord- en Wilhelmina-Mavo's en het Wagenings 

Lyceum, en enkele studenten - de veldkeienlaag verder blootgelegd, voor zover lig

gend buitend het versmalde weggedeelte (zie afb. 1). Deskundig advies werd verleend 

door de heer Hulst van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort 

en de heer Hoekstra, stadsarcheoloog van Utrecht, en zelfs een vertegenwoordiger van 

UNESCO-Parijs kwam kijken. De heren L.P.C. van der Laar en W. Angenent van de 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Arnhem maten het geheel nauwkeurig 

in. Een bodemmonoliet van de bodemlaag werd genomen door dr. Egon Klamt, een 

Braziliaanse gastmedewerker van het ISRIC (International Soil Reference and Informa

tion Centre) te Wageningen. Mevrouw Atie Valk bestudeerde oude documenten en ver

zamelde een groot aantal artefacten (potscherven, handgevormde bakstenen van diverse 

maten, ijzerklompen, goudse pijpekopjes, etc.), voor later onderzoek. Ook werd een 

groot aantal foto's genomen in diverse stadia van de opgraving.

Afb. 1. Veel medewerking - en belangstelling - voor de noodopgraving bij 'De Wereld'
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Omschrijving en duiding

Tot veler verrassing - ook van het winkelend publiek dat veel belangstelling toonde - 

kwam geleidelijk aan een grotendeels gave, kunstig geconstrueerde langwerpige keien- 

vloer te voorschijn. De vloer bleek aan de aflopende randen vastgezet met grote, 

verticaal geplaatste veldkeien, en was dwars over de lengterichting voorzien van 

banen eveneens verticaal geplaatste keien. Daartussen waren ietwat bol-lopende 

bedden van kleine, horizontaal geplaatste keitjes gevat (zie afb. 2, 3 en 4). 

Aanvankelijk werd verondersteld dat het ging om een oud keienstraatje als begin van 

de Grindweg (nu Bevrijdingsstraat) aan de noordoostzijde van de opgraving; dit mede 

omdat bij vroegere rioleringswerkzaamheden aan het gedeelte van deze oude weg vlak 

bij Bennekom, een soortgelijke keienbestrating al eens te voorschijn was gekomen 

(informatie directeur Gemeentewerken, de heer P. Wouterse). De vloer bleek echter 

een natuurlijke afsluiting te hebben aan die noordoostzijde door middel van een 

soort gootje of grup en een grote hoeksteen. Bovendien waren karrespoor-uitslij- 

pingen afwezig. De tweede veronderstelling ging daarom in de richting van een binnen-

Afb. 2. Situering veldkeienvloertje Bergstraat Wageningen

vloer van een oude boerderij. De vorm bleek echter niet rechthoekig, maar verbredend 

(gerend) in zuidwestelijke richting, en naast de vloer werden geen muur- of paal- 

resten gevonden. Daarom wordt nu gedacht aan een gedeelte van een (dorps)pleintje.

8



P l e k k e n  w a a r  2e 

k e i e n v l o e r t j  e 

zi c h t b a a r  werd.

Afb. 3. Overzicht van de blootgelegde keienvloer, gefotografeerd vanuit de boven

verdieping van de RK pastorie in de Bergstraat.

Boven het midden een opgebroken stuk als gevolg van vroegere rioleringswerk- 

zaamheden

Datering

Volgens deskundigen werden keienvloeren zoals boven omschreven, van de vroege middel

eeuwen tot in de negentiende eeuw aangelegd. De diepte van de vloer - ongeveer een 

meter onder het huidige straatniveau - en het feit dat de lengterichting scheef op 

het huidige kadastrale en stratenpatroon staat, wezen echter al op een aanzienlijke 

ouderdom. De laag grond boven de vloer bestond voor een groot gedeelte uit stadspuin 

(m.n. kloostermoppen en kalkmortel van de vroegere vestingwerken), aan de noordoost

zijde vooral uit houtskool, ijzerroestklompen (wellicht van een oude smederij, op 

de plaats van de huidige pastorie) en in het onderste gedeelte opvallend veel platte 

en afgeronde handgevormde rode stenen (oorsprong nog onbekend). Aan de westzijde 

echter - de plaats waar de bodemmonoliet werd genomen - bleek de onderste 30 cm van 

de bovengrond te bestaan uit ietwat stenige zavelige grond met enkele dunne ijzer- 

aanrijkingsbandjes ('fibers'), klaarblijkelijk als gevolg van een aanzienlijke 

periode van bodemvorming na afdekking van de vloer. Direct op de vloer bleek boven

dien op vele plaatsen een ijzerverkittingslaagje van enkele millimeters aanwezig te 

zijn (zie schematische profieltekening, afb. 5).
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Omdat dateerbare potscherven direct boven, tussen of direct onder de vloer werden 

aangetroffen, leek het bij een gissing te moeten blijven omtrent de exacte ouderdom. 

Letterlijk op het allerlaatste uur werden echter enige stukken bot, enig houtskool, 

en zelfs een half vergane houten balk gevonden, deze laatste aan de rand van één 

van de verstoorde plekken (zie afb. 5 en aankruising op afb. 3). Dit opende de moge

lijkheid tot 14C datering. Bovendien bleek op die plek, op 20 cm onder de reeds 

blootgelegde vloer, nog een rest van een tweede keienvloer aanwezig (minder degelijk 

geconstrueerd, of meer vervallen dan de bovenste).

Vier monsters werden opgestuurd naar het Isotopenfysicalaboratorium van de Universi- 

teit van Groningen. Dankzij gratuite medewerking van prof. dr. W.G. Mook en 

dr. Streurman van dat laboratorium, kwam in december de datering van de balk tussen 

de twee vloeren (monster nr 2 van afb. 5) beschikbaar. Resultaat: 790 + 65 jaar BP, 

oftewel daterend van rond het jaar 9801 Duizend jaar oud dus, en aangezien het 

grondlaagje tussen de balk en de bovenste keienvloer bestaat uit grinderig geel zand 

zonder enige humusaanreiking (kennelijk constructiebedmateriaal voor die vloer), kan 

worden gesteld dat ook de vloer zelf uit die tijd moet stammen.

De ouderdom van de onderste keienvloer blijft vooralsnog een vraagteken, doordat het 

houtskoolmonstermateriaal direct daaronder (monster nr 1) te weinig blijkt te zijn 

voor een betrouwbare 14C datering.

Afb. 4. Zijaanzicht van de veldkeienvloer.

De randversteviging en de 'bedden'structuur is duidelijk zichtbaar
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Situering ten opzichte van de vestigingsgeschiedenis van Wageningen

De datering rond het jaar 1000 houdt in dat het keienvloertje of pleintje reeds 

bestond voordat Wageningen als stad werd gesticht (omwalling en ommuring in 1240; 

stadsrechten in 1263) op de lage kleivlakte direct ten westen van de Wageningse 

berg, als 'Nieuw-Wageningen'*. Volgens de beschikbare gegevens is het eerste 

Wageningen, in Romeinse en Merovingische tijd, gelokaliseerd geweest boven op de 

berg, recht tegenover het Lexkesveer. Op de plaats waar nu het familiegraf van het 

geslacht De Constant Rebecque is (ten zuidoosten van het bovendeel van de Westbergweg) 

zijn nog de resten aanwezig van een oud kerkje, genaamd Ten Heijligen Cruys. De 

oude Bergweg (nu Generaal Foulkesweg) was eertijds gemarkeerd met een aantal kruis

wegstaties tussen de vestingstad en dit kerkje, waarlangs men in middeleeuwse tijden 

eenmaal per jaar op het feest van St. Johannes de Doper (24 juni) in plechtige pro

cessie optrok,

Het lijkt alleszins aannemelijk dat de opgravingsplek, gelegen aan de kruisweg- 

route, in de vroege middeleeuwen een dorpsbewoning had als een fase in de verplaat

sing van bewoning-op-de-berg naar Wageningen-stad. Volgens informatie van de gemeen- 

te-archivaris de heer Gast, stond in de achtiende-negentiende eeuw de bewuste plek 

nog bekend als 'Oud-Wageningen' (ter onderscheiding van Nieuw Wageningen - Wageningen- 

-stad). Daarom wordt voorgesteld de opgegraven keienvloer voorlopig te omschrijven 

als 'het dorpspleintje van Oud-Wageningen', en Wageningen-op-de-berg voortaan aan 

te duiden als 'Wageningen-Cruys'.

De topografische schets (afb. 6) van de omgeving van Wageningen maakt ook duidelijk 

dat dit dorpje Oud-Wageningen een logische bewoningsplaats was in de vroege middel

eeuwen, zowel in strategisch als in landgebruiksopzicht. De plek is een kruispunt 

van oude wegen: Veerstraat/Veerweg richting Lexkesveer; Bergweg richting Wageningen- 

-Cruys en Renkum; Grindweg** richting Bennekom en Ede; Hoogstraat en Nude richting 

Rhenen. Het bevindt zich op de smalle strook van de bijna vlakke, maar nog zandige 

bergvoet (tussen 10 en 12,5 m+NAP) met grondwater voor put- en pompgebruik dicht 

bij de oppervlakte***). De hoogte is juist boven het niveau van de kleiige overstro- 

mingsvlakte van de Rijn met haar rijke beweidingsgrond, vóór de indijking (die aan 

de noordzijde van de Rijn pas in 1595 plaats vond).

*Pas op het einde van de negentiende eeuw ging deze benaming over op het 
Niemeijerstraat-Dijkstraat gedeelte direct ten westen van het vestingstadje, 
schuin achter Hof van Gelderland, nadat de Grebbedijk aldaar was ingekort

**Oorspronkelijk de 'Bennekomse weg', waarvan het zuidelijk gedeelte pas in
1837-1849 met grind is verhard - zie GAST in 'Brinken en Buurten van Wageningen', 
1985

***Een tiental meters naast de opgraving stond tot ca. 1955, tegen de zijgevel van 
'De Wereld', nog een fraaie hardstenen dorpspomp, moedwillig stukgeslagen ten 
behoeve van de 'vooruitgang'
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Opvallend is ook de korte afstand, + 300 m via het Spijk, naar de lokatie van het 

vroegere kasteel van Wageningen (nu het Bowlespark), hoewel dit kasteel officieel 

pas in 1526 is gesticht. Die plek was wel bijzónder strategisch gelegen: direct aan 

een oude loop van de Rijn (nu 'de strang' vlak ten zuiden van de Grebbedijk) en 

naast de vermoedelijke monding van een afwateringskreek of beek vanuit het dal 

direct ten noorden van de Wageningse berg, bij de aloude Geertjesweg-Vergersweg.

Zie afb. 6 voor het vermoedelijke verloop van deze 'Vergersbeek', die in 1150 (?) 

werd aangevuld met de Dijkgraaf.

NOORDW ESTZIJDE NOORDOOSTZIJDE

Niveau van de huidige bestrating

Verwerkte kleiige grond met baksteenpuin, 
kalkmortel, veldkeien, botten, potscherven, 
verbrand hout, ijzerafvalklompen, etc.

Grijze zavelige grond met weinig steen- 
brokken en enkele ijzerfibertjes 
(monolietopname)

IJzerverkittingslaagje ( 2 - 3  mm)

BOVENSTE VELDKEIENVLOER

Geel grinderig zand met halfvergane balk

Grijze leem met enige rode baksteenstukjes 

IJzerverkittingslaagje ( 1 mm)

ONDERSTE VELDKEIENVLOER

Geelgrijs zand ____

Grijze leem met houtskoolstukjes

Bleekgeel middelfijn zand, zonder enige 
bijmenging
(ongestoord bergvoetzand, meer dan 
80 cm dik)

O -  ‘

z o o  o z o c

■ O '

1, 2 , 3,4
monsters voor 
14

C analyse

10cm

Afb. 5. Schematisch profiel veldkeienvloertje Bergstraat Wageningen
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Afb. 6. 'Oud' en 'Nieuw' Wageningen in fysisch-geografische samenhang
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Vervolg

Om verkeerstechnische en financiële redenen en mogelijke overlast kon het opgegra

ven keienvloertje of pleintje helaas niet worden gerestaureerd en opengesteld blij

ven door middel van een af schermende muur of hekwerk. Het geheel werd eind augustus 

1985 met schoon zand opgevuld en met moderne sierbestrating afgedekt. Gehoopt wordt 

dat ook het andere 14C monstermateriaal nog in Groningen gedateerd kan worden. In 

de nabije toekomst kunnen wellicht aanvullende opgravingen in de directe omgeving 

worden gedaan, bijvoorbeeld op de plaats van het onlangs afgebrande pand naast Café 

Troost, zodat vorm en grootte van het 'pleintje' nader kan worden vastgesteld.

De nog voortgaande opgravingswerkzaamheden bij de kasteelmuur achter het Bowlespark 

kunnen mogelijk nader licht werpen op enigerlei vorm van verband tussen het dorp 

Oud-Wageningen en de voorhistorie van het kasteel.

Daarover later.

Afwerking van foto's en figuren: W. Bomer Jr. te Wageningen

★

WAAR KOMEN DEZE NAMEN VANDAAN?
A .G . Steenbergen

Gevraagd werd naar de herkomst/betekenis van:

1. Het Lexkesveer

Een vraag hierover werd gesteld op onze bijeenkomst van 18 november 1985 naar 

aanleiding van de lezing door de heer C. Gast over het gemeentearchief.

Genoemd veer is van zeer oude datum. In de rekenboeken van de stad Nijmegen

- het veer is gemeenschappelijk bezit geweest van Nijmegen en Wageningen - wordt 

al in 1426 melding gemaakt van 'Den veer tot Lexkenshuys'. Tot de bezittingen van 

kasteel Grunsfoort bij Renkum behoorde in 1492 een uiterwaard, gelegen bij

'Leexken aen 't veerstat'.

Wat naamsverklaring betreft, is het Lexkesveer nauw verwant aan Lakemond, een 

buurtschap aan de overzijde van de Rijn, van 1517 tot 1817 behorend tot 

Wageningen. Lakemond (Laickemont, Leakmonde, Lackmonde) zelf moet zijn naam ont

leend hebben aan een klein riviertje dat daar gestroomd moet hebben, Dit rivier

tje, de Lake (Lakia, Leckia, Lek) dankte zijn ontstaan aan de vele 'Lexkens'

- wellen - die daar aanwezig waren. Lexkensveer was dus in oorsprong een veer in 

de nabijheid van deze Lexkens. Lexkensveer is geschiedkundig juister dan de 

huidige schrijfwijze: Lexkesveer. Maar er zijn binnen de gemeentegrenzen meer 

(straat-)namen die onjuist zijn weergegeven.

Bron: Nomina geographica III, blz. 161, 344: Lakemond; blz. 166 Lekskesveer

14
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Afb.1 Hotel "LEXKESVEER" aan de Rijn-Wageningen.

2. De Molenstraat

Een vraag hierover stond op één der lijsten voor aanvullende informatie/correctie 

naar aanleiding van de tentoonstelling 'Brinken en Buurten in Wageningen', 

april 1985.

Op de kaart van Van Geelkercken in 1654 draagt deze straat die langs de stadswal 

en -muur liep, geen naam. In de 18e-eeuwse archiefstukken komt de naam voor. In 

deze straat stond een grutmolen, waarbij gebruik werd gemaakt van paardentractie. 

Er is sprake van een 'rossmoelen'.

3. De Geertjesweg

Deze weg dankt zijn naam aan 'Geurt aan 't Hekken' wiens boerderij nabij het 

kruispunt Churchillweg (Grindweg) - Vergersweg moet hebben gestaan. Op de 17e en 18e- 

eeuwse tiendkaarten komt deze weg voor. Hij werd ook Molenweg genoemd, omdat hij 

door de Eng en het bos naar een papiermolen bij het buurtschap Harten liep. Op 

wandelkaarten, uitgegeven door de V W  vóór 1940, heet het deel door het bos nog 

Molenweg. Ouderen onder ons herinneren zich wel dat een heel klein gedeelte van 

de weg, vanaf de Grindweg tot even voorbij de Koningin Emmaschool, Rouwenhofweg 

heette, vervolgens tot het pakhuis van Van Vemde (Verrijzeniskerk), Oude Benne- 

komseweg en daarna de Geertjesweg. Geertjes zal een samentrekking zijn van Geert/ 

Geurt Jansen?:

★
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AAN DE RIJN
I.C . Rauws

Laatst werd ik door een vriendelijke dame aangehouden,die met haar auto bij de 

stadskaart van Wageningen nabij Nudenoord stond, met de vraag: 'Mijnheer, mag ik u 

een domme vraag stellen?'

De vraag bleek echter allerminst dom te zijn. Aan de hand van de afzender op een 

envelop liet zij mij zien dat ze op een adres aan 'Aan de Rijn' moest zijn en 

vertelde daarbij dat ze deze naam echt niet op de kaart kon vinden. En inderdaad, 

zo stelde ook ik vast, ze stond niet vermeld. Aan de hand van het huisnummer kon 

ik haar toch de weg wijzen. Thuisgekomen keek ik het nog eens na in een tweetal 

straatnaamregisters van verschillende jaren, maar ook hier géén vermelding!

Waarom niet?

Het antwoord is al even eenvoudig als logisch. Aan de Rijn is geen straat of weg 

maar een aanduiding naar de terpen die over een afstand van enkele kilometers in 

de Uiterwaarden langs de Rijn liggen.' Als men weet waar de verschillende huis

nummers Aan de Rijn liggen is het geen probleem, doch weet men het niet, dan kan 

het wel lastig wezen. Laten wij daarom eens kijken hoe deze ligging langs de Rijn 

in elkaar steekt.

Wij beginnen in volgorde met 'Aan de Rijn', nummer één, en vinden deze terp in het 

meest oostelijk gelegen Wagenings Uiterwaardengebied op de grens met Renkum nabij 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Zuiveringsschap Veluwe. Vanf de Bokkedijk 

bij het Handels- en Transportbedrijf Peelen loopt een weggetje over een dam naar 

de aan de Rijn gelegen terp met de daarop staande voormalige boerderij van G. van 

der Kamp, destijds veehouder (afb.1).

Afb.1 Boerderij Aan de Rijn No.1
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Naar de Rijn toe gezien liggen links van de dam enige plassen met veel wilgen. Een 

afwateringssloot verbindt deze plassen met de rechts in de Uiterwaarden gelegen 

'de Strang'. In 1984 lag hierover nog een gammel bruggetje, opgetrokken uit stalen 

balken en bielzen. Thans is dit vervangen door een paar rioolbuizen. Bij hoog 

water komt ook deze dam onder water te staan. Het een en ander doet sterk denken 

aan de boerderij 'de Wolfswaard'. Vanaf de dam en terp heeft men een fraai gezicht 

op de Wageningseberg en de Rijn naar het Lexkesveer. Dit voormalige Renkumse gebied 

werd ca. 15-20 jaar geleden geruild tegen stukken Wageningse grond, gelegen in 'het 

Broek' (Rijksweg) en langs Kortenburg (ONO) achter de papierfabriek. Voorheen liep 

de gemeentegrens door de Uiterwaarden langs het stroompje 'de Strang'. Voor deze 

grondruil was Aan de Rijn nr 1, de boerderij van Van de Pol aan het Lexkesveer. 

Merkwaardig genoeg is dit nu 'Lexkesveer nr 1' geworden*.

Aan de Rijn nr 3 is het witte huis (IV. Bom) gelegen op de terp van de verdwenen 

steenfabriek 'de Hoge Waard' en de nummers 4 (boerderij P. Looijen) en 4B treffen 

wij aan op de terp van de steenfabriek 'de Bovenste Polder'. Beide terpen zijn te 

bereiken via een weggetje en zomerdijk vanaf de Veerweg.

Via de Pabstendam aan de haven bereiken wij de terp van de eveneens verdwenen 

steenfabriek 'de Koebongerd', alwaar zich de nummers Aan de Rijn 6 (P van Dreven, 

landbouwer), 11 (A. van Mourik) en 11A bevinden. De even verder aan het einde van 

de Pabstendam gelegen voormalige boerderij 'de Wolfswaard' heeft de nummers 12 en 

12A.

Gaan wij verder naar het westen via de Grebbedijk dan vinden wij bij het buurt

schap 'de Groentjes' de terp met de steenfabriek 'de Plasserwaard' met als adres 

Aan de Rijn nr 15. Dit is dan tevens het laatste nummer. Verder ligt hier aan de 

overzijde van de Rijn de Wageningse Maneswaard met aan de zuidelijke Rijnoever de 

terp met de boerderijen Maneswaard 1-5 van de families Van Dam (post Opheusden).

Te bereiken via de pontveren of de Rijnbrug bij Rhenen.

De meest westelijke terp in het Wageningse Uiterwaardengebied is 'de Blaauwe Kamer' 

met de gelijknamige steenfabriek, boerderij en betonweg naar het Opheusdense Veer. 

Samenvattend kunnen wij dus stellen dat alle terpen worden aangeduid met de naam 

'Aan de Rijn', behalve die aan het Lexkesveer, de Maneswaard en de Blaauwe Kamer.

♦Sedert ca. 1977 heeft de boerderij van de weduwe H. van de Pol-Vlastuin het adres 
'Veerdam nr 1' gekregen.
De huidige bewoner is thans J.P. Waagmeester

★
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EEN ZEGELSTEMPEL ?
I.C. Rauws

Op 26 mei 1985 werd door mij in een geschoffeld perceel sparretjes op het terrein 

van het Wagenings Waterleidingbedrijf, hoek Onderlangs-Ritzema Bosweg, een grijze 

steen gevonden met een ingeslepen (dubbel) kruis. Het grijze oppervlak is ovaal. Het 

kruis is wit-grijs. Lengte ca. 2 bij 1,5 cm. De bovenlengte van de steen is ca.

3,8 cm, de onderlengte ca. 2,8 cm. Breedte ca. 2 cm (afb. 1).

De steen werd ter determinatie opgezonden naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB)/Mariënhof, Kleine Haag 2 te Amersfoort.

In zijn brief van 30 september 1985 deelt drs. R.S. Hulst, provinciaal archeoloog 

van Gelderland, het volgende mede:

'De opgezonden steen stelt ons voor een, niet opgeloste, vraag, die namelijk naar 

de functie.

De steen is afgesleten tot vlak boven de witte kwartsader die er doorheen loopt en 

vervolgens is er een keurig regelmatig kruis in uitgeslepen. Dit karwei zal wel de 

nodige tijd en overleg hebben gevraagd. Of dit ook betekent dat aan de steen een 

vooropgezette functie was toebedeeld blijft een vraag, misschien gaat het om 

'Spielerei'?

Maar het zou om een zegelsteen kunnen gaan. Onze dienst kan dit niet beoordelen.

Een mogelijkheid die ons interesseert is dat de steen als stempel heeft gediend voor 

de versiering van aardewerk. Bij aardewerk uit de Vroege- en Late middeleeuwen is dat 

een reële mogelijkheid. Een afdruk leert ons echter dat deze kans, voor zover wij 

dat nu althans kunnen beoordelen, niet groot is. Het beeld van de afdruk zou eerder 

in de heraldiek passen, zo lijkt ons'. Aldus de heer Hulst.

Kortom, de steen blijft vooralsnog een raadsel!

Afb. 1. Schets van de Zegelsteen (?)
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Te koop zolang de voorraad strekt:

Van de Historische reeks:

1. Hof van Gelderland f  6,-

2.Gezicht op de Geschiedenis van Wageningen - 10,-

3.Brinken en Buurten in Wageningen - 10,-

Prenten:

1 .Reproductie in kleur van het 17e- eeuwse schilderij

'Gezicht op Wageningen' -10,- 

2.Set getekende prentbriefkaarten van Wageningen - 5,-

3.Afdruk van de gewassen tekening van de Tuin-of theekoepel - 2,50

Verkoopadres: A. Rietveld, Tarthorst 54, Wageningen - tel. 08370-15477



ADRESSEN OM TE WETEN

BESTUUR:

F. van der Have, voorzitter, Otto van Gelreweg 16, tel. 13468 
A.C. Zeven, vice-voorzitter, Dassenboslaan 6, tel. 10156 
A.G. Steenbergen, secretaris, Abersonlaan 13", tel. 16675 
Mw. E.M. van Beenen, penningmeesteresse, Asterstraat 351, tel. 15341 
W.J.P. Steenbergen, leden-secretariaat, Tarthorst 2Z, tel. 14959 
A.L.N. Rietveld, lid en foto- en prentenarchief, Tarthorst 54, tel. 15477

REDACTIE 'OUD-WAGENINGEN':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045 
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156 
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

WERKGROEP MOLENS:

H. Dobbe, Hamjesweg 56, tel. 18120

WERKGROEP ARCHEOLOGIE:

W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486

BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

CORRESPONDENT R.O.B.:

J. Huisman, Goudsbloemstraat 1, Renkum, tel. 08373-13448

Publikaties van de vereniging zijn verkrijgbaar bij A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, 

tel. 08370-15477.

CONTRIBUTIE 1 985 : individueel lid ƒ 15,- 
echtparen - 17,50

Giro 29 46 125 t.n.v. penningmeester Oud-Wageningen te Wageningen

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE NUMMER VÓÓR 
10 MAART 1986
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14e jaargang - nr 2 - april 1986

OUD
WAGENINGEN < 1 MEDEDELINGEN van  de H IS T O R IS C H E

_______________ VE R E N IG IN G  "OUD WAGENINGE N"

V e r s c h i j n t  t e nm ins te  Redactie:
eenmaal p e r  k w a r t a a l  Bennekomseweg 152 - 6704 AK Wageningen

rfeeM K on ik (
WOENSDAG 16 APRIL 1986 

AANVANG 20.00 UUR 
DE WERELD, GEN. FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

'NIEUWE AANWINSTEN VAN OUDE FOTO'S OP DIA'S VERTOOND 
EN TOEGELICHT DOOR A. RIETVELD EN A. G. STEENBERGEN

VOORAFGAANDE AAN DEZE D IA—PRESENTATIE ZAL DE JAARVER 

GADERING1986 WORDEN GEHOUDEN.
ZIE ELDERS IN DIT BLAD VOOR DE AGENDA EN DE JAARSTUKKEN.

"Het in de 19de eeu w  g e b o u w d e  'kasteel' in 1914, toen v i l l a  V a d a  

g e heten en g e legen in h e t  B o w l e s p a r k "  (Collectie A . G . S t e e n b e r g e n )



AGENDA van de Jaarvergadering van de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' op 

woensdag 16 april 1986 in De Wereld, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen.

Aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen jaarvergadering dinsdag 23 april 1985 (zie bijlage)

4. Jaarverslag secretaris over 1985 (zie dit nummer)

5. Jaarverslag penningmeester over 1985 (zie bijlage)

6. Verslag van de Kascommissie en Vaststelling van de rekening over 1985

7. Benoeming van een nieuw Kascomnissielid

8. Bestuursverkiezingen. Aan de beurt van statutair aftreden is de heer A.C. Zeven, 

vice-voorzitter. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Mevr. E.M. van Beenen, penning

meester, ziet zich door omstandigheden genoodzaakt te bedanken. Het bestuur 

stelt als kandidaten voor:

mevr. H. van der Lee-Rijsbergen en de heer F. Bruinsel, respectievelijk als 

vice-voorzitter en penningmeester

Tegenkandidaten kunnen tot en met dinsdag 15 april schriftelijk worden ingediend. 

De kandidaatstelling dient door tenminste 10 leden te zijn ondertekend en ver

gezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij/zij bereid is een 

eventuele benoeming te aanvaarden.

9. Voorstellen tot wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement (zie bijlage)

10. Rondvraag

11. Sluiting

Na afloop van deze jaarvergadering volgt de dia-presentatie 'Nieuwe aanwinsten van 

oude foto's van Wageningen'.

★

De kandidaten voor het bestuur

1. Mevr. H. van der Lee-Rijsbergen, Otto van Gelreweg 5, woont drie jaar in 

Wageningen. Haar vorige woonplaats was Leiden, waar de geschiedenis bijna op 

straat ligt. In Leiden heeft zij bestuurservaring opgedaan.

2. De heer ir. F. Bruinsel, Sleedoomplantsoen 12, woont sinds 1954 in Wageningen, 

waar hij heeft gestudeerd. Hij was tot voor 2 jaar werkzaam bij de Provincie 

Gelderland, Afdeling Planologische Dienst. Hij is al meer dan 10 jaar secretaris 

van de Gelderse Archeologische Stichting. Ook iemand met meer dan plaatselijke 

bestuurservaring.
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JAARVERSLAG 1985

In de loop van het verenigingsjaar 1985/'86 zijn vier verenigingsavonden met lezingen

gehouden waarvoor goede tot zeer goede belangstelling bestond.

- Het tijdschrift 'Oud-Wageningen' verscheen viermaal; elk nummer telde 20 blz. De 

redactie, bestaande uit de heren E. van Rees Vellinga (hoofdredacteur), A.C. Zeven 

en A. Rietveld, kreeg meer dan voldoende kopij toegestuurd, zodat elk nunmer met 

interessante artikelen gevuld kon worden. Het aantal schrijvers mag uitgebreid 

worden. Het voor tal van leden onmisbaar geworden blad is haar 13e jaargang inge

gaan! Voor de vierde maal in deze 13 jaar werd door de redactie van de Veluwepost 

een artikel interessant genoeg bevonden om overgenomen te worden. Een tip voor de 

redactie van De Veluwepost: ons blad heet 1 (Xid-Wageningen' en niet 'Bijeenkomst'.

De redactie verleende tweemaal gastvrijheid aan het Comité 'Herdenkingsraam Bevrij- 

ding 1940-1945' voor de geldinzamelingsactie.

- De stand van 'Oud-Wageningen1, bemand met A. Rietveld, Joh. van de Peppel en P. 

Holleman, was weer present op de Infomarkt van de gemeente Wageningen en op de 

Molenmarkt van 14 september.

- De Werkgroep 'Molens in Wageningen' heeft helaas geen activiteiten kunnen ontplooi

en wegens tijdgebrek van de molenaar. Wel ontving de groep copieën van enkele 

archiefstukken betreffende de eekmolen 'De Ooievaar'; later volgde de schenking 

van de originele stukken.

- De Archeologische Werkgroep onder leiding van de heer W. Sombroek was weer bijzon

der actief. Er werd weer veel tijd besteed aan de opgravingen bij de kasteelmuur 

en vestingtoren. Ook werd er een onderzoek ingesteld naar de stadsmuur bij Junus- 

hoff (juli 1985). Er werd wel veel puin opgegraven, maar de muur zèlf niet. Daar

naast werden talloze scherven van aardewerk, glas en pijpekoppen gevonden. In de 

Waagstraat vond op een binnenplaats een opgraving plaats waarbij oud porcelein en 

aardewerk te voorschijn kwam. Meer spectaculair was de vondst van een dorpsplein- 

tje van Oud-Wageningen vóór de RK pastorie in de Bergstraat. In 'Oud-Wageningen' 

van februari j.1. schreef de heer W. Sombroek hierover uitvoerig. Van 28 juli tot 

10 augustus was de Bond Heemschut met een groep vrijwilligers present in Wageningen 

De vrijwilligers zouden onder andere de stadsmuur achter de Landbouwhogeschool 

gaan opknappen. De jongens en meisjes van dit werkkamp waren ondergebracht in 

Jokari. Jammer dat het slechte weer een grote spelbreker was.

- Eindelijk een Museumcommissie. Op 17 april 1985 besloot het bestuur te komen tot 

de oprichting van een Museumcommissie. Namens de vereniging waren hiervoor afge

vaardigd de heren W. Sombroek en W.J.P. Steenbergen. Dinsdag 11 juni 1985 kwam 

deze Commissie tot stand. Voorzitter is de heer H. Veenman (zie Oud-Wageningen, 

sept. 1985). Een half jaar later - 1 april 1986 - krijgt de Stichting hopelijk

de beschikking over de benedenverdieping van het voormalige politiebureau, 'Villa 

Vada'. Proficiat!
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De leesdoos (wat steviger dan een map) deed 6 maal de ronde en wel driemaal langs 

de leden van het bestuur en redactie èn driemaal langs 14 leden-lezers! Een pro

bleem blijft deze leesdoos op tijd terug te krijgen. Het materiaal wordt zo gauw 

oud. Ook uit de bibliotheek van de vereniging werd weer geleend.

Het ledental bedroeg op 31 december 1985 658 en op 31 december 1984 686.

Het bestuur bestaat thans uit:

F. van der Have - voorzitter

A.C. Zeven - vice-voorzitter

A.G. Steenbergen - secretaris

W.J.P. Steenbergen - leden-secretariaat

mevr. E.M. van Beenen - penningmeester

A.L.N. Rietveld - lid en foto- en prentenarchief

Hoewel wij een respectabel aantal leden hebben, worden de activiteiten binnen de 

vereniging door tien tot vijftien personen verricht. In hun vrije tijd wel te 

verstaan! Er kan meer gebeuren en er moet meer gebeuren, maar ... wie wil actief 

worden, bijvoorbeeld in een werkgroep? Graag...

Secretaris

★

AANWINSTEN.............

De Vereniging mocht weer enkele schenkingen ontvangen.

1. Negen grote en kleine foto's van de buitenplaats Nudenoord (heer Gazenbeek, 

Wageningen).

2. Drie prentbriefkaarten en acht kleine 'oorlogsfoto's' waar onder van de bominslag 

Veluvia/August Faliseweg 21 januari 1944 (fam. Hartgerink, Wageningen).

(Fam. Hartgerink, Wageningen).

3. Een grote foto met Gezicht vanaf de Rijksstraatweg (Gen. Foulkesweg) op de stad 

met onder andere de molen De Eendracht (W. van Aggelen, Wageningen).

4. Ons lid F.T. Verwoert heeft notarieel vast laten leggen dat zijn collectie boeken, 

documenten en prenten van Wageningen later naar de historische vereniging 'Oud- 

Wageningen' zal gaan.

Heel hartelijk dank... .

Secretaris
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AUGUST FALISE 50 JAAR GELEDEN GESTORVEN
A.G. Steenbergen

50 jaar geleden - op 7 januari 1936 - stierf in zijn geboorteplaats Wageningen de 

beeldhouwer - medailleur August François Henri Falise. Een eenvoudige steen, geschon

ken door zijn vele vrienden en bewonderaars, dekt nog altijd zijn graf op de RK 

begraafplaats aan de Oude Diedenweg.

In onze gemeente leeft zijn naam voort in de August Faliseweg, het oostelijke deel 

van het in 1940-1941 gereconstrueerde Delpad (raadsbesluit 28 januari 1941). Op de 

hoek Faliseweg-Arboretumlaan staat nog Falise's woning en atelier. Tandarts Fogteloo 

woont er nu en houdt er zijn praktijk. Waar is de Eerste Steen met de naam Henriëtte 

Falise gebleven?

Herinneringen in Wageningen zijn er eveneens in de vorm van door hem vervaardigde 

beeldhouwwerken: het beeld van De Zaaier op het plein voor het hoofdgebouw van de 

LH (1926); het borstbeeld van professor Ritzema Bos in de tuin van het gebouw Plan

tensystematiek en een viertal heiligenbeelden in de RK kerk in de Bergstraat. Twee 

beelden zijn tijdens een ingrijpende interieurwijziging van deze kerk (1972) verwij

derd en in bruikleen gegeven aan de gemeente Wageningen voor een historisch museum.

Op bijgaande foto uit 1935 ziet u de beeldhouwer aan het werk voor de prijsvraag 

van een standbeeld van koningin-moeder Emma. Dit werkstuk werd bekroond met de tweede
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prijs. Er bestonden plannen dit beeld te plaatsen bij de oprijlaan naar het toen

malige 'Oranje Nassau's Oord', het vroegere zomerverblijf van Koningin Enma.

Falise werd op 26 januari 1875 te Wageningen geboren. Oorspronkelijk van Franse 

afkomst - zijn grootvader woonde in Parijs - kwam zijn vader, J.F. Falise, uit Luik 

naar Wageningen. Hij vestigde zich in de Heerenstraat als stukadoor en terracotta- 

fabrikant. In zijn ouderlijke woning werd dus de grondslag gelegd voor de latere 

kunstzinnige ontplooiing van August. Op vijftienjarige leeftijd volgde deze als 

spoorleerling lessen in medailleerkunst aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te 

Amsterdam, daartoe door een subsidie in staat gesteld. Daarna werd hij verder opge

leid in beeldhouwkunst, handtekenen, boetseren enz. Behalve in Wageningen gaf hij 

in latere jaren les in Arnhem, Doetinchem, Amsterdam, Nijmegen en Den Bosch. Zijn 

gehele leven bleef hij echter in Wageningen wonen, waar hij bekendheid genoot als 

hartstochtelijk jager en goed schutter. In het jachtseizoen ging hij liever jagen 

dan lesgeven en boetseren. Bekend is ook zijn vriendschap met prins Hendrik.

Over zijn kunstwerken kunnen wij moeilijk oordelen. Tijdgenoten vonden dat zijn 

latere werken de sfeer van het Hollandse impressionisme ademden. Op den duur ging 

hij zich meer toeleggen op het ontwerpen en vervaardigen van monumenten en kerkbeel

den. Belangrijke monumenten van zijn hand zijn onder andere het beeld van 

dr. Schaepman in Tubbergen, van dr. Ariëns in Enschede en het dr. Cuypersmonument 

in Roermond. Vooral pater Titus Brandsma, met wie Falise in de jaren twintig in 

aanraking kwam, heeft voor vele opdrachten geznred.

Drs. P. Thoben, directeur van het Museum Kempenland in Eindhoven, noemt August Falise 

een zeer belangrijk beeldhouwer. In het kader van zijn doctoraalstudie kunstgeschie

denis heeft Thoben zich vanaf het jaar 1975 tot en met 1979 intensief met de Wagening- 

se beeldhouwer en de Nederlandse beeldhouwkunst van zijn tijd beziggehouden. Drs. P. 

Thoben zal ons zeker in het najaar meer over de persoon en het werk van August Falise 

weten te vertellen.

Bronnen:

1. Diverse encyclopedieën

2. August Falise +; beeldhouwer (levensschets, catalogus van zijn werken). Wageningen, 

1937. 8 blz., afbn. Meded. Oudheidkamer van Wageningen, no. 1.

3. Laman Trip, W. Een forsche Zaaier (ontwerp voor een beeld van A. Falise), in: 

Landbouwkundig tijdschrift 38 (1926) blz. 182-184.

4. Roosjen, René; August Falise en Dr. Cuypers-monument; in: De Trompetter, vrijdag 

9 oktober 1981.

5. Kent u ze nog ... de Wageningers; door A.G. Steenbergen. Zaltbommel, 1973. 

blz. 40/41.

★
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HET VANGEN VAN SCHADELIJKE ROOFDIEREN IN WAGENINGEN IN

1802/03 A.C. Zeven

In het gemeentearchief van Wageningen bevindt zich in het Oud-Archief een stuk met 

inventarisnummer 790. Het wordt beschreven als: 'Nota's van den rentmeester Jacob 

van Wijk Mz. wegens betaalde premies voor het vangen en schieten van vossen en ande

re schadelijk gedierte'. Kennelijk had men veel last van vossen, bunzingen en wezels 

en probeerde de overheid hun aantal terug te dringen door middel van het uitloven 

van premies. Dit had gevolg en 18 personen profiteerden ervan. Zij worden naast hun 

vangst en ontvangsten genoemd in tabel 1. H. Mekking was een echte vossenjager en 

leverde een moervos, twee rekels (mannetjesvossen en twee nesten jonge vossen in.

Dit bracht hem 34 gulden op.

Het totaal aantal gevangen dieren wordt vermeld in tabel 2. Totaal werden er 22 vos

sen van alle leeftijden, 14 bunzingen en 2 wezels aangebracht. Dit kostte de magis

traat 68 gulden. De premies verschilden nogal. Een moervos, gevangen in de zomer, 

leverde 2 gulden op, maar een moervos in het voorjaar, die vermoedelijk drachtig was,

Tabel 1. Ontvangers van de premie en hun buit

Datum Naam Buit Premie
(gulden)

1802

5 mei H. Mekking

tón. Elberts Wildeman

1 moervos en
2 rekels
1 moervos en 
4 rekels

4. —  .— * 

6. — . —
20 juni A. Rothuijs 1 moervos 2. — .—

1803

24 januari Jan van Putten 2 bunzingen 1. 4.—
31 januari Gerrit Jansen 1 bunzing en 

1 wezeltje 18.—
7 februari J.H. Ysbrecher 1 moervos 7. —  .7 -
14 februari Toon Teunisse 1 oude rekel 3. — .—
16 februari Arie Comelissen 1 bunzing 12.—
22 februari Gysb. Buijs 

Alb Wentholt
1 bunzing 12.—

23 februari 1 bunzing 12.—
28 februari Evert Jansen 1 bunzing 12.—

7 maart Gysbt Buijs 1 bunzing 12.—
Gerrit Jansen 1 bunzing 12.—

17 maart Deuselaar 2 bunzingen 1. 4.—
19 april H. Mekking 5 jonge vossen 15. — .—
23 april Johs van Brakel 1 bunzing 12.—

4 mei Arie Bosch 1 moervos 7. — .—

23 mei H. Mekking 5 jonge vossen 15. —  .—
Klaas van Hilten 1 bunzing 12.—

G. van der Heiden 1 wezeltje 6.—

15 juni C. Loo 1 bunzing

Totaal

12.—  

68. —  .—

*4(guldens), 0(stuivers), 0 (duiten)
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Tabel 2. Aantallen gevangen dieren en premie 

ner dier

Dier Aantal Premie (gulden)

moervos 3 2. —  .— *
moervos 2 7. — (drachtig)
rekel 6 1. —
oude rekel 1 3. —
2 nesten 10 3. —
bunzing 14 12.—
wezel 2 6.—

iiad een waarde van 7 gulden. Als een jager zo handig was om eerst het nest af te 

wachten, kon hij 17 gulden voor de moervos en de jongen incasseren. Kennelijk kon

H. Mekking op 23 mei wel een nest jonge vossen bemachtigen, maar niet de moervos.

Ook was er verschil voor een oude en een jonge rekel. Het gezegde 'Een oude vos 

verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken', wil hier zeggen, dat hij moeilij- 

ker te vangen was, omdat hij door ervaring wijs was geworden.

Er zijn geen betalingen verricht na 15 juni 1803. Was toen de maatregel ingetrokken?

★

DE DRIE AQUARELLEN VAN JOHAN HAAK I.C. Rauws

In 1980 verkreeg onze vereniging een drietal aquarellen van woonhuizen te Wageningen- 

-Hoog. Te weten: Keijenbergseweg nr 14* en 31** (afb. 1 en 2). Van het derde is de 

bouw niet bekend (afb. 3). Deze aquarellen waren vervaardigd door J. Haak, naar de 

eerste ontwerpen van Isaac Comelis Rauws (1881-1931) bouwkundige te Bennekom en 

Wageningen. Hierbij rees onder andere de vraag, welke Haak is dit, daar er meerdere 

Haaken zijn.

Afb. 1. Keijenbergseweg 14 (ontwerp). Aquarel door Johan J. Haak. Afm. 200 x 284
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Afb. 2. Ontwerp huis Keyenbergseweg 31. Aquarel Johan J. Haak. Afm. 113 x 298

Afb. 3. Ontwerp van een huis. Aquarel van Johan J. Haak
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In 1920-1921 had J. Haak zijn atelier in de villa 'Midden-Eng' (thans gesloopt), die 

tevens werd bewoond door de familie Rauws, gelegen aan de Heelsumseweg te Bennekom. 

Voorheen was in deze villa ook het kantoor gevestigd geweest van de exploitatiemaat- 

schappij 'Wageningen-Hoog', die huizen bouwde op de kaalgehakte bosterreinen te 

Wageningen-Hoog. Nadat deze maatschappij failliet was gegaan, ging Rauws die als 

uitvoerder in dienst was, voor eigen rekening verder en bouwde er nog enige huizen 

naar eigen ontwerp. J. Haak maakte in zijn opdracht de aquarellen van de te bouwen 

huizen. Deze hingen als reclame in zijn kantoor en dienden om belangstellenden een 

indruk te geven. Bij verkoop van een huis werden zij aan de nieuwe eigenaar cadeau 

gedaan. Mogelijk zijn er dus nog enkele in privë bezit.

Uit de bevolkingsregisters te Ede en Wageningen kwam naar voren dat J. Haak was:

Johannes Joseph Haak, van beroep kunstschilder, geboren te Wageningen op 28 maart 

1890, overleden te Ede op 9 juni 1977, respectievelijk gehuwd geweest met Anna 

Constance Hoedt, Elizabeth Emrik en Saartje Spijker. Hij was een zoon van Freerk 

Eduard Haak, geboren te Veenendaal op 30 september 1862 en overleden te Ede op 12 juni 

1939 en van Elisabeth Mary Scheidel, geboren te Glasgow op 28 juli 1857 en te Ede 

overleden op 24 september 1943.

*De verschillen tussen aquarel en woonhuis zijn ontstaan door wijzigingen in de 
bouwplannen op verzoek van de koper van het huis. Het huis is nog in oorspronkelijke 
staat

**Het rieten dak werd na een brand vervangen door dakpannen. Het huis is door de 
familie Rauws bewoond geweest van 11 april 1921 tot 13 juli 1928, waarna de familie 
naar Bennekom vertrok. Het huis is enige jaren geleden grondig verbouwd en uitge
breid

Lezingen over Wageningse onderwerpen organiseert het bestuur graag mits er 

sprekers zijn die over een Wagenings onderwerp willen en kunnen spreken, eventueel 

met toelichting door middel van dia's. Wie ... wie ...?!

WAT DOEN ONZE BUREN.............

1. Streekmuseum Het Rondeel, Kerkstraat 1, 3911 LD Rhenen

Expositie 8 april tot en met 5 mei a.s. Paulus Verwey uit Utrecht - Schilderijen

2. Het Prentenkabinet, Pastoorstraat 6, Arnhem

Topografische prenten en vrije grafiek in en om Arnhem van 1600 tot heden. Pren

ten worden verkocht.

Geopend dinsdag tot en met donderdag van 12.30 - 17.30 uur 

vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur 

Vrije toegang
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HERDENKINGSRAAM BEVRIJDING 1940 -  1945

Glazenier kreeg opdracht voor ontwerp na goedkeuring door kerkvoogdij

De verwezenlijking van het herdenkingsraam in de Grote Kerk in Wageningen begint 

steeds meer positieve vormen aan te nemen. Mede door de giften welke regelmatig 

binnenkomen, kan nu met zekerheid worden gezegd dat het raam er beslist komt. Precies 

een jaar geleden begon het toen gevormde comité 'Herdenkingsraam Bevrijding 1940-1945' 

met de inzamelingsactie waarvan de richtprijs werd geschat op vijftigduizend gulden.

Een gebrandschilderd raam waarin 

afgebeeld verschillende facetten uit 

de donkere jaren 1940-1945. Nu heeft 

deze actie inmiddels het bedrag van 

37 500 gulden bijeen gebracht.

Toch nog net niet voldoende om de 

actie nu te kunnen beëindigen: er 

moet nog vijftienduizend gulden bij

komen .

Er is echter goede hoop dat dit 

bedrag spoedig aan de bankrekening 

zal kunnen worden toegevoegd. Zo is 

er ook een toezegging van duizend 

gulden gedaan. Opmerkelijk en zeer vermeldenswaardig zijn de twee giften van de 

laatste maanden van 1985 waarvan de gevers anoniem zijn gebleven. Het gaat hier res

pectievelijk om een bedrag van vijftienhonderd gulden en een van vijfentwintighonderd 

en zestig gulden en zes cent. Het comité wil beide gevers hiervoor hartelijk bedanken. 

Nadat met een aantal glazeniers contact werd opgenomen is uiteindelijk de keuze 

gevallen op de glazenier en portretschilder Louis Boermeester uit Amsterdam. Van deze 

kunstenaar zijn enkele leden van het comité werk gaan bezichtigen onder andere in de 

Sint Bavokerk van Haarlem en de Nederlands Hervormde kerk te Kockengen. Louis 

Boermeester werkt veelal samen met het glasatelier Bogtman in Haarlem.

Hij gaat nu beginnen met het tekenen van een eerste ontwerp waarvoor hij de gegevens 

kreeg vanuit het comité. Zo goed als zeker zal in het raam afgebeeld worden de in

scheping van de evacuees aan de Wageningse industriehaven in mei 1940. Ook zal de 

Canadese generaal Foulkes, aanwezig bij de capitulatieonderhandelingen in het toen

malige hotel de Wereld, mei 1945, niet in het raam ontbreken. Tevens zal in het 

ontwerp het grote belang van de gebeurtenissen in nationaal verband tot uitdrukking 

worden gebracht.

De glazenier gaat er vanuit dat het raam kort vóór 5 mei 1987 geplaatst zal zijn. 

Mocht u alsnog een financiële bijdrage willen, dan kunt u dit doen door overmaking 

op bankrekeningnummer 39.70.30.010 van de Rabobank Wageningen-Rhenen of op het post- 

rekeningnummer 885720 van deze bank onder vermelding 'Herdenkingsraam Bevrijding
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1940-1945'. Ook zijn er nog tekeningen met een afbeelding van de markt met de kerk. 

Deze kost tien gulden en is verkrijgbaar bij mevr. De Leeuw-Seine, August Faliseweg 1, 

Wageningen, telefoon: 08370-12879.

Namens het Comité 

P. Holleman

★

HERENSTRAAT NR. 47 GERESTAUREERD
I.C. Rauws

In 1977 maakte wijlen Jan J. de Goede een routebeschrijving voor een touristische 

wandeling langs interessante plekjes in Oud-Wageningen. Over het pand Heerenstraat 

47 schreef hij destijds:

'Nummer 47 is een mooi oud pandje, misschien één van de oudste in de stad. Het zou 

gerestaureerd moeten worden en een betere bestemming krijgen dan het pakhuis dat het 

thans is'.

Afb. 1. Herenstraat 47 in 1973
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Thans in 1986 is deze wens volledig in vervulling gegaan! Het gehele pand is volle

dig gerestaureerd, verbouwd en aangepast, waarbij de gevel aan de straatzijde in 

oude stijl werd gelaten. Het geheel staat er weer prachtig opgeschilderd bij.

Doch de Goede kennende zou hij het toch zeker betreuren dat het curieuze 'kerkraam' 

8waterstaatstijl) uit de linker zijmuur is verdwenen. Het was zijn stokpaardje om 

daar op te wijzen als nr 47 ter sprake kwam, alsmede de oude, voor een gedeelte 

uit kloostermoppen opgetrokken buitenmuren. Maar deze restauratie en bestemming 

zouden hem zeker verheugd hebben. Het sterk verwaarloosde pand werd door Pieter Roza, 

architect AVB van het Elektro Technisch Installatie Bureau Bosman en Zn., B.V.

(die het pand ooit eens wilde laten slopen ter uitbreiding van de zaak) overgenomen. 

Hij vestigde er na een langdurige verbouwing er zijn architectenbureau in, terwijl 

de bovenverdieping voor bewoning werd gereed gemaakt.

Bosman gebruikte het pand vele jaren als opslagplaats en magazijn, nadat de laatste 

bewoner P. van de Peppel (een werknemer van Bosman) het pand had verlaten.

Hoe het pand er vele jaren uitzag laat een pentekening (afb. 1) uit juni 1973 goed 

zien.

Inmiddels (januari) heeft de firma Bosman het pand aan de Hoogstraat - (Heerenstraat 

45) verlaten en zich gevestigd aan de Industrieweg 5 in de voormalige houtwerk- 

fabriek van de Gebr. Richardson.

Dankzij Pieter Roza is er weer een oud pand in de binnenstad van Wageningen in oude 

glorie hersteld.

★

DE 'VERLENGDE NIEUWSTRAAT' EN DE 'VERLENGDE BEUNINGSTRAAT': 

TWEE STRATEN, DIE ER NIET KWAMEN OF WEER VERDWENEN
A. C . Zeven

Al in de 12e eeuw moet een verbindingsweg aangelegd zijn tussen de Wageningse Berg 

en de Grebbeberg. Deze weg was een verhoogde kade die bij geringe waterverhoging ook 

als dijk kon dienstdoen. Hierdoor slibde het land gelegen aan de Rijnzijde van de 

kade hoger op dan het gebied dat achter de kade was gelegen. Aan de Wageningse Berg

kant moet de Hoogstraat worden gezien als het begin van deze kade (1).

Toendertijd liep de Rijn nog dicht langs het gebied waar later de stad Wageningen 

werd aangelegd. Toen moet de situatie voor kooplieden en handelaren gunstig zijn 

geweest om zich langs de kade te vestigen. Misschien dat de mond van de beek die tevens 

diende voor de waterafvoer van de reeds gegraven Dijkgraaf (2), een aantrekkelijke 

plaats was om de kleine rivierschepen van kooplieden en vissers op de oever te trek

ken, zoals dat in Deventer het geval was (3). Als Wageningen in 1263 stadsrechten 

krijgt, moet er al aan het begin van de kade bewoning aanwezig geweest zijn.
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Afb. 1. De 'Verlengde Nieuwstraat' was ontworpen op de plaats waar in 1832 percelen 

94 en 95 lagen. Op perceel 94 staat nu boekhandel Kniphorst. Door mij zijn 

de perceelsgrenzen aangezet. De streepjeslijnen met de pijlpuntjes aan het 

eind geven aan welke delen tot ëén perceel behoren
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Afb. 2. De 'Verlengde Beuningstraat'/Eerste Kloostersteeg. In perceel 389 is nog

door een rechte streepjeslijn aangegeven waar in 1832 vermoedelijk een poortje 

was, dat de Hoogstraat met de erven achter de huizen op percelen 389 en 379 

verbond
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Men veronderstelt dat ca. 1263 deze bewoning langs de Hoogstraat tot de Capelstraat/ 

Junusstraat gevorderd was (4). De Junustraat heette toen nog de Broekstraat. Dit 

houdt niet in dat zoals nu het geval is - de huizen aan elkaar gebouwd waren. Men 

zal het gebied aan beide zijden van de Hoogstraat in grote en kleine percelen hebben 

verdeeld en iedere gebruiker zal op zijn perceel zijn huis, schuur en dergelijke 

hebben gebouwd. Het niet-bebouwde deel werd als tuin gebruikt. Waarschijnlijk heeft 

het stadsbestuur wel aangegeven waar de zijstraten van de Hoogstraat moesten komen. 

Zoals nu zullen ook toen de plannen later zijn bijgesteld. Zo menen wij te kunnen 

aantonen, dat twee ontworpen straten er niet gekomen zijn of weer verdwenen zijn.

Dit zijn de 'Verlengde Nieuwstraat' en de 'Verlengde Beuningstraat'.

Verlengde Nieuwstraat

De naam van een van deze straten die er niet gekomen is, maar wel ontworpen was, is 

mij niet bekend. Hij lag in het verlengde van de huidige Nieuwstraat en begon dus 

waar nu Boekhandel Kniphorst staat. De straat stond loodrecht op de Hoogstraat en lag 

dus evenwijdig aan en tussen de Beuningstraat en de Junusstraat. In het verslag 

Binnenstad Wageningen (4) wezen de samenstellers op het niet meer bestaan van deze 

straat. Zij toonden dit aan door te wijzen op de percelering aan de noordoostkant 

van de Junusstraat (afb. 1). Men ziet dat de percelering ophoudt bij het perceel 

waarop Kniphorst nu staat, dus nunmers 94 en 95 van de kaart uit ca. 1832 (5). Men 

zou echter kunnen aanvoeren dat de percelering vanuit de Hoogstraat al zo ver gevor

derd was, dat toen men de percelering van de noordoostzijde van de Junusstraat ter 

hand nam, men op het lange perceel (nr 95) stuitte. Dus dat men eigenlijk nooit van 

plan was geweest om aldaar een straat aan te leggen. Daar staat tegenover dat er 

telkens twee stratenparen de Hoogstraat kruisen. De straten liggen in eikaars ver

lengde. Over de straten Walstraat-Emnapark, en Schoolstraat-Molenstraat praat ik nu 

niet. Ook niet over de S c h u v l r W e  kwnm nas laat tot ontwikkeline en ontving 

zijn naam, omdat aldaar op een open terrein (tuin) de familie Schuyl een aantal 

huizen had gebouwd en er ook woonde. Maar wel krijgen we stratenparen Riemsdijk- 

straat - Boterstraat, Rouwenhofstraat - iets schuin er tegenover Kerkstraat, Junus

straat (vroeger Broekstraat) - Kapelstraat, en dan misschien 'Verlengde Nieuwstraat' - 

Nieuwstraat, en Beuningstraat - 'Verlengde Beuningstraat'/Eerste Kloostersteeg.

Het is aannemelijk dat het stadsbestuur, daar waar dat mogelijk was, de stadsaanleg 

regelde. Een indeling van de stad door van de reeds bestaande Hoogstraat uit te 

gaan en deze te laten kruisen door daar op loodrechtstaande stratenparen, is logisch. 

Een dergelijke indeling vindt men in vele andere steden terug. Daarom neem ik aan 

dat het stadsbestuur oorspronkelijk tegenover de Nieuwstraat een andere straat had 

gepland. De straat is of nooit ontwikkeld, of later weer verdwenen.
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Verlengde Beuningstraat/Eerste Kloostersteeg

Wanneer wij de percelering tussen de Hoogstraat zuidzijde en Herenstraat (toen nog 

Achterstraat geheten) bestuderen dan zien wij dat percelen numners 379, 380 en 389 

één geheel vormen (afb. 2). Wij noemen dit grote perceel: perceel A. Kennelijk is in 

vroeger tijd dit perceel A als geheel uitgegeven. Later is nr 389 van dit perceel 

afgesplitst en is er een perceelsgrens gekomen tussen nrs 379 en 380. In 1832 worden 

deze percelen beschreven als nr 379: huis en erf, en nr 380: tuin. Nr 389 is ook 

beschreven als 'huis en erf' (met slachterij). Op perceel nr 379 met een deel van 

nr 389 staat nu 'Stopshop'. Wanneer wij nogmaals naar perceel A  kijken, dan zien wij 

dat de Beuningstraat met de buiging van de perceelsgrens mee in het verlengde van de 

Eerste Kloostersteeg ligt. Kijken wij opnieuw naar perceel nr 389, dan zien wij dat 

daar een stippellijn loopt. Ik meen hieruit te concluderen dat hier nog een poortje 

was, dat na 1832 van de straatzijde gezien is verdwenen. Misschien zijn de resten 

ervan nog in de 'Stopshop' terug te vinden. Wellicht was dit poortje nog een rest 

van de verbinding met de Eerste Kloostersteeg. Door het verder dicht bouwen, kreeg 

dit poortje alleen nog betekenis voor de bewoners van percelen nrs 379 en 389 om van 

de Hoogstraat achter hun huizen te kunnen komen (6).

Eindconclusie

Uit bovenstaande meen ik te mogen concluderen dat er ooit een plan is geweest om in 

het verlengde van de Nieuwstraat en in het verlengde van de Beuningstraat, straten 

aan te leggen. De 'Verlengde Nieuwstraat' is er nooit gekomen. De 'Verlengde 

Beuningstraat' is wel aangelegd, maar had geen betekenis voor de bewoners die aan 

het begin ervan - aan de Hoogstraat - woonden. Door middel van de Eerste Klooster

steeg bleef vanuit de Achterstraat/Herenstraat het gebied toegankelijk.
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5. Gemeente-Archief Wageningen. QAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel), inv. nr 16 

(ca. 1832).

6. Het klad van dit artikel werd aan de heer A.G. Steenbergen voorgelegd en met zijn 

toestemming publiceer ik zijn commentaar. — 'Voor wat de Beuningstraat - Eerste 

Kloostersteeg betreft, het volgende: Uit verschillende akten uit de 18e eeuw

(ik noteerde ze niet, omdat ze voor mij toen niet van belang waren) bleek mij dat 

de Eerste Kloostersteeg toen in open verbinding stond met de Hoogstraat (en 

Beuningstraat) en niet alleen met een poortje. Vorig jaar zwierf ik met Klaas 

Boeder in de Eerste Kloostersteeg en wij kwamen toen tot de conclusie, dat deze 

steeg wel een doorlopende straat is geweest. De conclusie is gebaseerd op:

1. Er stond een 'lange' rij woningen (helaas in 1967 afgebroken) bekend onder de 

naam 't Klooster daterende uit ca. 1730. (Zie Wageningen, zoals het was... en 

nog is. Toevluchtsoord voor verdreven zusters, 1979).

2. Tegen de achterzijde van 'de Nije' (?) staat een heel oud vervallen pand, een 

aparte woning. Deze zou men daar niet gebouwd hebben, indien de straat dood

lopend was.

★

DE 'VERERVING' VAN HET POSTMEESTERSCHAP VAN WAGENINGEN

A.C. Zeven

De eerste persoon waarvan vermeld wordt, dat hij voor de brievenpost van Wageningen 

zorgt, is Jacobus van Schuylenburgh, burgemeester van Wageningen. Hij verzorgde het 

briefvervoer van Nijmegen op Wageningen en zal zo 1680/'85 geboren zijn. Wellicht 

behoorde hij tot het geslacht van Schuyleborg dat in Den Haag woonde, en waarvan 

twee broers zich ook met postzaken bezig hielden. Misschien dat hij afstamde van de 

Haagse raadsheer en griffier van Prins Willem III, die in 1675 postmeester-generaal 

was.

Jacobus was getrouwd met Woutera van Ede, die als Wouterke op 23 augustus 1685 in 

Wageningen gedoopt was. Jacobus trouwt als weduwnaar Jenneke van Leeuwen, die op 

17 mei 1691 in Wageningen was gedoopt. Jacobus wordt vader van vele kinderen, maar 

de steeds terugkerende zelfde voornamen doet vermoeden, dat velen van hen jong zijn 

gestorven. Van deze kinderen noemen wij er twee, omdat die in het volgende een rol 

spelen. Zij zijn Johannes, gedoopt op 13 juli 1719 en Reinier, die op 24 november 

1729 werd gedoopt.
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Johannes wordt op 2 augustus 1734 tot 'Postmeester der Stadt Wageningen' benoemd.

Hij is getrouwd met Jacomina Huberta van Ommeren. Jacomina wordt na het overlijden 

van haar man in 1784 commiese van de post. De Wageningse Magistraat vond de benoe

ming tot postmeesteres een te hoge greep, vandaar de 'titel' commiese. In de archie

ven heet zij postmeesteres en deze naam zal ook door haar stadgenoten gebruikt 

zijn. Zij blijft commiese tot 1795. Zij en wijlen haar echtgenoot hebben dan 61 jaar 

lang de brievenpost van Wageningen geregeld. Hun enige zoon Gerhardus Hendrikus, 

gedoopt te Wageningen op 16 januari 1746 wordt op 15 juni 1762 ten grave gedragen. 

Daardoor 'vererft' het postmeesterschap naar een schoonzoon, Teunis van Ommeren, 

die op 15 maart 1759 in Wageningen wordt gedoopt. Hij trouwt met Janna van 

Schu:glenborgh, die op 23 oktober 1755 in Wageningen is gedoopt. Teunis is slechts 

kort - tot eind 1796 postmeester, want in 1797 wordt Jacobus Gerhardus, geboren op 

20 maart 1768, als zoon van de bovengenoemde Reinier en zijn vrouw Gerharda Francina 

van Voorst, tot postmeester benoemd. In 1803 worden de posterijen gereorganiseerd. 

Jacobus wordt dan Directeur van het postkantoor. Hij woont dan op de hoek van de 

Nieuwstraat en de Kapelstraat, daar waar nu het Salverdaplein is.

★

EEN NIEUWE VERENIGING IN DE REGIO

Op 14 november 1985 werd in Veenendaal opgericht de Historische Vereniging Oud- 

Veenendaal. De contributie bedraagt ƒ 20,- per jaar. Voor leden tot 18 jaar ƒ 10,-. 

Het tweede nummer van het mededelingenblad is thans verschenen. Onze vereniging is 

met gesloten beurzen lid geworden. Wij wensen de nieuwe historische vereniging in 

onze regio een goede toekomst.

Secretariaat drs. R. Bisschop, Prinsesselaan 38, 3905 GX Veenendaal.

★

Hebt u uw contributie voor het jaar 1985 al betaald? Onze vereniging draait daar 

van!

★
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ADRESSEN OM TE WETEN

BESTUUR:

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

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

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045 
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156 
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

WERKGROEP ARCHEOLOGIE: ------------------------------------

W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486

BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

CORRESPONDENT R .O .B .:

J. Huisman, Goudsbloemstraat 1, Renkum, tel. 08373-13448

Publikaties van de vereniging zijn verkrijgbaar bij A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, 

tel. 08370-15477.

WERKGROEP MOLENS:
I N L E V E R E N  K OP IJ  V O O R  HET 

V O L G E N D E  N U M M E R  V O O R

15 A U G U S T U S  1986

H. Dobbe, Hamjesweg 56, tel. 18120

CONTRIBUTIE 1 985 : individueel lid ƒ 15,- 
echtparen - 17,50

Giro 29 46 125 t.n.v. penningmeester Oud-Wageningen te Wageningen
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DE BEELDHOUWER AUGUST FALISE (1875-1936)
P. Thoben

De beeldhouwer August Falise stamt uit een familie van 'plafonneurs' (stucadoors- 

modelleurs) uit het plaatsje Ans bij Luik. In de 18e en 19e eeuw genieten de Luikse 

' sculpteurs omemanistes1 (ornament-beeldhouwers), die veelal van Italiaanse ori

gine zijn, grote bekendheid.

Niet alleen voor de Nederlandse Falises ligt daar de bakermat, maar ook de stam

vader van de bekende Parijse edelsmedenfamilie Falize, Alexis Falize, is daar 

geboren. In het Parijs van eind 19e en begin 20e eeuw hebben zijn zoon Lucien en 

André veel succes met hun kostbare kunstnijverheidprodukten. Zo wordt er wel werk 

van de Franse A(ndré) Falize ten onrechte aan de Nederlandse A(ugust) Falise toege

schreven (de spelling van de naam Falise met een s of met een z komt men door elkaar 

tegen).

Grootvader Dieu Donné Falise (1804-1861) is mogelijk als handwerk-gezel ('Wander- 

gesell') op stap gegaan naar het noordelijke Nederland - Nederland en België waren 

vóór 1830 nog êên koninkrijk - in verband met de toenemende bouwactiviteit. Immers 

er worden vele kerkgebouwen in de zogeheten waterstaatsstij1 en stucadoorsgotiek 

gebouwd, openbare gebouwen, als ook nieuwe buitenhuizen (o.a. aan de zuidelijke 

Veluwezoom), die meer en meer zowel aan het interieur als het exterieur met stuc- 

omamenten worden versierd. Door in Wageningen de vrouw voor het leven te vinden, 

vestigt hij er zich blijvend.

De vader van August Falise, Johannes Franciscus (1829-1894) eveneens van beroep 

stucadoor en terracottafabrikant, moet artistiek begaafd zijn geweest op het gebied 

van boetseren en schilderen ondanks zijn gebrek aan een goede opleiding in zijn 

jeugd, zoals G.B. van Leersum in het In Memoriam in de 'Nieuwe Wageningsche Courant' 

van 3 maart 1894 schrijft. Ongetwijfeld sterk door zijn vader gestimuleerd krijgt 

August wel de kans om 'den kunstenaarsladder te beklimmen'.

Door een beurs/subsidie van regeringswege kan hij lessen aan de in 1881 gestichte 

Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam - gevestigd op de zolders van het 

Rijksmuseum - gaan volgen van 1890 tot 1894. In verband met de zwakke gezondheid 

van zijn vader reist hij - na enige jaren in Amsterdam gewoond te hebben - met de 

trein als spoorwegleerling op en neer.

In de volgende jaren behaalt hij zijn MO-akte Boetseren (1896) en Handtekenen (1900). 

Tevens schijnt hij verruiming van zijn kunstenaarschap gezocht te hebben in de 

bronsgieterijen in de omgeving van Luik ên bij professor Wilhelm Albermann te 

Keulen. Door zich in te schrijven aan de Rijksacademie in mei 1901 voor de kleine 

beeldhouwklas en voor het leerjaar 1901-1902 voor de grote beeldhouwklas onder 

leiding van Bart van Hove, welke hij met een diploma afsluit, kan hij meedoen aan 

de Prix de Rome. Zijn beeld 'De smart' wordt niet bekroond en de Prix de Rome van 

1902 gaat naar de beeldhouwster Frederica Engel Jeltsema - later Frederik Engel
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Jeltsema.

De sculpturale activiteit van August Falise begint eigenlijk pas duidelijk na 1900. 

Aanvankelijk ligt de nadruk op het vervaardigen van medailles en penningen ën van 

beeldhouwwerk van klein formaat: 'tafereeltjes uit het dagelijks leven', aansluitend 

bij de sfeer van de schilderkunst van de Haagse School.

Vanaf 1907 wordt Falise hoe langer hoe meer aangezocht om portretten te vervaardi

gen. Zijn eerste openbare monumenten sluiten hierbij aan; het zijn in feite niet 

anders dan borstbeelden op sokkels op openbare plaatsen. Tijdens de Eerste Wereld

oorlog valt het maecenaat en daarmee het aantal opdrachten terug; Falise legt zich 

toe op het leraarschap.

Aan de oproep van de Rooms Katholieke kerk om beeldhouwers voor de talloze Heilig 

Hart-monumenten wordt door Falise enthousiast omstreeks 1920 gehoor gegeven en hij 

dingt mee naar elke opdracht. Waarschijnlijk stimuleert zijn vrouw hem hierbij. Als 

Falises naam eenmaal gevestigd is, neemt het aantal opdrachten toe en vrij werk 

treffen wij niet meer of slechts sporadisch aan. Wel blijkt hij werk uit de jaren 

1900-1915 opnieuw te gieten in brons en gips. Het ene kolossale monument volgt het 

andere op. Vooral de Werkplaats voor Kerkelijke Kunst Cuypers & Co - vanaf 1930 de 

N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co geheten - helpt hem hierbij: zij hebben in Hein 

Maessen, bijgenaamd de Duitser, een goede modelleur en uitvoerder naast Victor 

Sprenkels als directeur. Of Maessen al het werk van Falise via de firma uitvoert, 

valt te betwijfelen; hij schijnt ook zelfstandig voor hem gewerkt te hebben. Daar

naast heeft Falise in Wageningen van tijd tot tijd zijn assistenten.

In de jaren 1930 - als de economische toestand voor iedereen en met name de kunste

naars niet bepaald rooskleurig is en dus ook niet voor de beeldhouwers - heeft 

Falise volop werk, dank zij de talloze contacten, die hij in de loop der jaren heeft 

opgebouwd (en zeker niet alleen met de geestelijkheid).

Zijn stijl is gewild: hij is niet ultra-modem zoals talloze 'moderne' beeldhouwers 

(Lambertus Zijl, Hildo Krop, John Raedecker e.a.). Overigens hebben ook beeldhouwers 

als Wim Harzing, Pieter Biesiot, Herman van Remmen en Charles Vos over gebrek aan 

werk niet te klagen. Belangrijk is wel, dat Falise op een of andere manier kans 

ziet goedkoop - dus concurrerend - te werken. Desondanks ondervindt hij in de jaren 

1930 in toenemende mate kritiek op zijn werk (en handelswijze).

Zijn sculpturale oeuvre, dat voor het grootste deel uit opdrachten bestaat, is groot 

genoeg om te concluderen, dat hij een zeer gezocht artiest was: een beeldhouwer van 

het dienende soort. Dit moge blijken uit het openbaar beeldhouwwerk van Falise in 

Nederland, dat voor een deel inmiddels ook weer is verdwenen. Maar liefst 59 vrij

staande monumenten/(stand)beelden, beeldhouwwerken aan het exterieur van gebouwen 

of grafmonumenten zijn tot nu toe geïnventariseerd. Daarvan zijn er 16 Heilig Hart- 

monumenten. Zijn openbaar werk is verspreid over Nederland van Groningen tot Noor- 

beek, van Domburg en Alkmaar tot Oldenzaal en Enschede.

Door zijn instelling van dienstbaarheid heeft Falise praktisch geheel afzijdig
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gewerkt van allerlei vernieuwende invloeden. Toch zijn de vernieuwingen niet hele

maal aan hem voorbijgegaan: zij hebben echter slechts hier en daar een strakkere 

lijnvoering - die niet altijd even succesvol te noemen is - in zijn beelden bewerk

stelligd.

Technisch zal over het algemeen weinig op Falise aan te merken zijn. Zijn grote 

technische bedrevenheid draagt er - vooral in latere tijd - toe, dat zijn werk wat 

vluchtig en vlot-gemaakt, gelikt en ongeïnspireerd overkomt. Er is geen enkele 

reden om zijn talloze portretten te denigreren, want portret-iconografisch gezien 

zijn zij beslist interessant.

Na deze korte karakteristiek van Falises kunstenaarschap zal in de lezing ter gele

genheid van zijn 50e sterfjaar op 1 oktober a.s. uitvoerig worden ingegaan op het 

oeuvre van August Falise aan de hand van lichtbeelden.

De conclusie, dat August Falise in de Nederlandse beeldhouwkunst - en zeker in de 

cultuurgeschiedenis - een plaats verdient, ook al is hij geen 'vernieuwer', zal dan 

hopelijk duidelijk worden.

★

VAN DE BESTUURSTAFEL

De 'stille' tijd voor het verenigingsleven is weer voorbij. Wij hopen dat u allen, 

gezond en uitgerust, van uw vakantie bent teruggekeerd.

'Oud-Wageningen' start het nieuwe seizoen met een lezing over de Wageningse beeld

houwer August Falise. Zie de aankondiging.

Wanneer u dit nunmer ontvangt, heeft op zaterdag 13 september j .1. de excursie naar 

de opgravingen van de vestingtoren achter Villa Vadae aan het Bowlespark plaats

gevonden. In februari 1987 zal de heer Sombroek over deze opgravingen een lezing 

met dia's houden.

De jaarvergadering op woensdag 16 april j.1. mocht zich verheugen in een goede 

opkomst. De waardevolle opmerkingen van de kascommissie zal het bestuur zeker ter 

harte nemen. De bestuursverkiezingen verliepen probleemloos. De heet A.C. Zeven 

legde zijn functie als vice-voorzitter neer. Mevrouw H. van der Lee heeft zijn taak 

overgenomen. We namen ook afscheid van Mevrouw E. van Beenen, die de penningen van 

de vereniging op uitstekende wijze beheerde. Fr. Bruinsel zal voortaan de kas be

heren. Heel hartelijk dank aan de oud-bestuursleden voor hun inbreng en inspiratie. 

Wij hopen dat zij trouwe bezoekers blijven van de bijeenkomsten. Een woord van wel

kom aan de nieuwe bestuursleden mag niet vergeten worden.

Aan de orde waren eveneens de wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk re

glement. De waardevolle opmerkingen vanuit de vergadering op de voorgestelde wijzi

gingen en aanvullingen zijn inmiddels verwerkt door een commissie van drie bestuurs-
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leden. Voordat een en ander naar de notaris gaat, hoort u er meer over.

Ons actieve lid, F.T. Verwoert, verzorgde in de maanden juli en augustus weer rond

leidingen in de Grote of Hervormde kerk. Ten behoeve van belangstellende bezoekers 

stelde ondergetekende een Informatieblad over deze kerk samen. P. Holleman tekende 

belangeloos vijf kleine tekeningen voor dit blad. De tekst werd door de redactie 

van de Veluwepost overgenomen in het nummer van maandag 14 juli j.1. onder de titel: 

'In de schijnwerpers: de Grote of Johannes de Doperkerk'.

In de Veluwepost van woensdag 6 augustus verscheen een artikel over het Wallenpad. 

Een prachtig initiatief dat uitstekend past bij het Historisch Museum in wording.

In het Jaarverslag over 1985 hebt u kunnen lezen dat het ledental wat terugloopt.

Het bestuur is bezig een ledenwerfactie voor te bereiden. Wij vertrouwen op uw 

actieve medewerking in deze actie.

Door de vereniging Gelre is een Commissie samengesteld, die tot taak heeft het foto

graferen en documenteren van alle zerken op de in Gelderland aanwezige Joodse be

graafplaatsen. Dit jaar zullen de grafstenen op de beide begraafplaatsen in 

Wageningen gefotografeerd worden. Wanneer zal de gemeente Wageningen eindelijk eens 

aandacht besteden aan de oude Joodse begraafplaats in de Veerstraat? Het onderhoud 

(?) is destijds door de gemeente Wageningen op zich genomen, maar de toestand waarin 

de begraafplaats thans verkeert is meer dan droevig. Dat verdient de Joodse gemeen

schap niet ....

Secretaris

★

C.D. GAST NU GEMEENTEARCHIVARIS A.C. Zeven

Op 1 mei 1986 werde 'onze' Cees Gast benoemd tot gemeentearchivaris. Dit houdt in 

dat hij nu een grotere mate van zelfstandigheid heeft dan voorheen. Voor de bezoekers 

van het gemeentearchief zal in eerste instantie niet veel veranderen. Doordat 

Wageningen nu weer een gemeentearchivaris rijk is, kan het gemeentearchief zich nu 

verder ontwikkelen door het in bewaring nemen van notariële archieven en de rechte

lijke archieven. Deze worden nu in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem bewaard 

en kunnen alleen naar Wageningen gebracht worden, als daar een gemeentearchivaris 

aanwezig is.

Daarnaast veranderen nog enkele andere taken, maar die zijn voor de gewone archief- 

bezoeker van minder belang.

Graag willen wij Cees Gast feliciteren met zijn benoeming. Maar ook willen wij 

Burgemeester en Wethouders ervoor bedanken. Deze benoeming zal het archief van 

Wageningen, en daardoor ook het onderzoek naar de geschiedenis van Wageningen in al 

zijn facetten bevorderen.
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Nieuws van de werkgroep 

'MOLENS IN W AGENINGEN'

Dankzij de medewerking van notaris mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen en de heer 

Th. Hogen Esch werd de beschikking verkregen over enkele notariële akten die enig 

licht werpen op de geschiedenis van de Eek- of Runmolen 1 De Ooievaar'.

Op 25.05.1837 compareerden voor Harmanus Meije Mettenbrink, openbaar notaris in het 

Kanton Bameveld kwartier Arnhem

'Den Heer Jacob Pauw assessor der gemeente Bameveld enz. en zijn echtgenote 

Mejuffrouw Hendrika Hiensch wonende te Bameveld in de Catharijnestraat 154' 

eigenaren van de na te melden percelen:

1. 'Een Runmolen met de daarbij behoorende Woningen, Schuuren, Erfpacht en eigen

dommelijke gronden en gereedschappen met den anderen staande en leggende onder

de jurisdictie der stad Wageningen, buiten de Bergpoort, in de Dellen, kadastraal 

bekend onder Sectie E: Numéros 575, 577 en 578 voor zestien roeden, zeventig 

ellen, belast met vijf gulden s jaars erfpacht of hoedanig anderzints ook bekend, 

aan de domeinen en noch met vijftig centen in het jaar aan de stad Wageningen, 

voor erfpacht van de grond de 1e beneden schuur'.

2. 'En een perceel Hooiland, gelegen op de Haar, mede onder de jurisdictie der stad 

Wageningen, bekend op het kohier van den Dijkstoel van Wageningen en Bennekom, 

Vijfde Polder, Nude Numero twee en vijftig en op die van de legger van het kadas

ter van Wageningen Sectie H Numero 118 voor vier en veertig roeden tachtig ellen'

Uit de akte blijkt verder dat de runmolen oorspronkelijk afkomstig is uit de nalaten

schap van:

'...den Heer Daniel Hiensch en Juffrouw Aaltje Schut, in der tijd echtelieden, 

beide te Veenendaal overleden' respectievelijk op 24.7.1813 en 4.9.1795.

Bovengenoemde Hendrika Hiensch deelde deze nalatenschap met haar ongehuwde zuster 

Anthonia die te Bameveld overleed op 2.5.1836.

In de opgemaakte akte verklaren de genoemde echtelieden de molen - die hier niet als 

'De Ooievaar' wordt aangeduid - en het hooiland te hebben verkocht aan:

'den Heer Rutgerus Meijer, Korenmolenaar en Juffrouw Johanna Wessels, zijne huis

vrouw, wonende onder Wageningen __'

die van het geheel eigenaar worden voor de somma van ƒ 6000,-

Op 23.1.1844 compareerden voor mr. H.B. van Daalen, notaris te Wageningen Arrondis

sement Arnhem, provincie Gelderland

'...den heer Rutgerus Meijer, molenaar, wonende in de Gemeente van Wageningen in 

na te melden woonhuis zoo in zijnen eigen naam, als in hoedanigheid van gematig

den zijner echtgenoote Mejuffrouw Johanna Wessels, zonder beroep __'
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opdat deze notaris kon overgaan tot de openbare inzet van:

1. 'Een hechte, sterke en welonderhouden Windmolen, genaamd de Ooijevaar, ingerigt 

tot Koren- en Runmolen, met woonhuis gemerkt B nommer 61, steenen en houten 

schuren, loods en tuinen, alles staande en gelegen nabij de begraafplaats der 

Israëlitische Gemeente, even buiten de Bergpoort ter wederzijden van den Arnhem- 

schen Straatweg...; op den Kadastralen legger der Gemeente Wageningen voorkomende 

in Sectie E onder numeris 575 huis en erf vier roeden tachtig ellen, 577 eikmolen 

en erf zeven roeden tien ellen, 578 tabaksland vier roeden tachtig ellen dus te 

zamen zestien roeden zeventig ellen'.

2. Het perceel hooiland zoals genoemd in de vorige akte onder 2.

Het onder 1 vermelde werd uiteindelijk op 8.2.1844 verkocht aan Reyer Rutgers, zon

der bepaald beroep, wonende te Wageningen, voor de sonma van ƒ 10 125,-.

Het onder 2 genoemde hooiland werd op dezelfde datum voor ƒ 224,- verkocht aan Rut 

Hey, karreman, wonende te Wageningen.

Op 17.12.1889 wordt een akte opgemaakt door Jean Margriet Francois van Everdingen, 

notaris gevestigd te Wageningen in tegenwoordigheid van onder anderen Otto Temminck, 

plaatsvervangend kantonrechter in Wageningen en wonende te Rhenen. Doel is over te 

gaan tot scheiding en verdeling van 'de gemeenschap bestaan hebbende in het huwelijk 

van — ' Reyer Rutgers, molenaar wonende te Wageningen en zijn overleden echtgenote 

Jacomina Wickards ...1 alsmede van hare nalatenschap en de nalatenschap van wij len 

het kind van genoemde echtelieden, genaamd Gerrit Johan Hendrik Rutgers1.

In de inventaris, opgemaakt door de notaris, worden naast andere zaken genoemd:

'2° Eekmolen, schuur, erf en bouwland kadastraal bekend gemeente Wageningen 

Sectie E nuraners 1778 groot zeven aren tien centiaren en 578 groot vier aren 

tachtig centiaren te zamen gewaardeerd als voren op' ... ƒ 4700,- 

'3° Steenkorenmolen, schoorsteen en erf kadastraal bekend gemeente Wageningen 

Sectie E nummer 1232 groot drie aren zes en veertig centiare gewaardeerd als 

voren' ... ƒ 1390,-

Deze twee molens worden in de akte toegewezen aan Reyer Rutgers.

Uit de mededelingen die tot nu toe verschenen in dit blad betreffende de geschiedenis 

van 'De Ooievaar', kan de volgende opstelling worden verkregen:

Geschiedenis 'De Ooievaar'

vóór 1761 - Petrus Schaats en Maria Schuijl

in 1761 - verkoop door de erven voor ƒ 3350,- aan Adolph Woesthoven en 

Maria Comelia van Imbijse van Batenburgh 

1765 - verkoop aan Evert Hooglandt en Gerarda Tamweert, en Aart Schut 

en Hendrikje Sluijter 

vóór 1831 - Daniel Hiensch en Aaltje Schut
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1813-1837 - Jacob Pauw en Hendrika Hiensch 

1837-1844 - Rutgerus Meijer en Johanna Wessels 

na 1844 - Reyer Rutgers

★

VOLKSUNIVERSITEIT WAGENINGEN

In het komend winterseizoen organiseert de Volksuniversiteit te Wageningen de vol

gende cursussen:

nr 25 - Oud schrift leren lezen; docent: C.D. Gast, gemeentearchivaris.

Instructie en oefening in het lezen van 17e en 18e eeuwse archiefstukken.

7 donderdagavonden, 20.00-22.00 uur.

Kosten: ƒ 113,-.

nr 26 - Genealogie voor beginners; docent: N.A. Hamers, genealoog.

Systematiek, methodiek, wijze van ordenen van gegevens.

10 dinsdagmiddagen om de 14 dagen, 14.00-16.00 uur.

Kosten: ƒ 143.

nr 27 - Genealogie voor gevorderden; docent: N.A. Hamers.

Secundaire bronnen, praktische oefening, resultaten weergegeven.

10 dinsdagmiddagen om de 14 dagen, 14.00-16.00 uur.

Kosten: ƒ 143.

Voor nadere inlichtingen: tel. 08370-15234.

★

Om te noteren...

Maandag 24 november a.s. zal de heer H. Gijsbertsen, bestuurslid van 'Oud-Bennekom1, 

voor onze vereniging dia's over het vroegere Bennekom vertonen.
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AANWINSTEN

De Vereniging mocht weer enkele schenkingen ontvangen:

1. Een originele foto van August Falise, bezig met een standbeeld van koningin Emma. 

De foto in Oud-Wageningen van april 1986 was overgenomen uit een boek.

Schenkster: Jfevrouw H. Harmsen-Vliets.

2. Een groepsfoto met voetballers tijdens een bedrijfszomeravondcompetitie in 1929

op het vroegere Sportpark. De schenker, de heer C. van Aggelen, Vanenburgstraat, 

zorgde ook voor (bijna) alle namen van de spelers!

Ten behoeve van het Historisch Museum schonk hij een stafkaartentas, waarin een 

stafkaart van vóór 1940, meetlat, schrijfgerei. Gevonden in de omgeving van 

Wageningen.

Heel hartelijk dank!

Secretaris

★

V ILL A  VADAE WORDT MUSEUM

A.G. Steenbergen

De Stichting Historisch Museum heeft met ingang van 1986 de beschikking gekregen

over de benedenruimte van het pand Bowlespark 1a en het koetshuis. Het voormalig

politiebureau - Villa Vadae - is een lokatie bij uitstek voor een museum, omdat het

staat op een historisch belangrijke plaats. Onder het heuveltje rechts van het

gebouw bevindt zich een ruime kruisgewelfkelder uit de eerste helft van de 16e eeuw,

overblijfsel van het in die tijd gebouwde en omstreeks 1722 gesloopte kasteel van

Wageningen. Op de plek van het poortgebouw van het slot werd in ca. 1725 op last

van Lubbert Adolph baron Torck, burgemeester van Wageningen, een groot herenhuis

gebouwd met bijgebouwen die een agrarische bestemming kregen.

In het begin van de 19e eeuw - in 1805 en 1809 - werden reeds gedeelten van het

kasteelterrein verkocht1-̂. In 1829 volgde de verkoop van 'Een kapitaal heerenhuis,

vanouds genaamd het Kasteel' door Henriëtte J.A. van Pallandt-Torck en haar broer

Assueer Torck, beiden vorstelijk wonend op kasteel Rozendaal bij Arnhem. De nieuwe

bezitter werd de landeigenaar Jacob Marcus Rosenik die het tien jaar later weer van

de hand deed. Het is niet onmogelijk dat in deze jaren een groot deel van de gebouwen 
21

werd gesloopt . Misschien wel alles en dat op een deel van de fundamenten van het
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18e eeuwse huis een 'nieuwe' villa van het 'oude' materiaal werd gebouwd. Er is een 

verhaal waarin wordt verteld, hoe een toenmalige eigenaar/bewoner het huis liet 

afbreken, omdat hij en zijn gezin steeds door geestverschijningen werden geplaagd. 

Door het huis achterste voren weer op te bouwen raakten de geesten de weg kwijt, tot

dat ze tenslotte voorgoed verdwenen.

De steenfabrikant J.S. Bowles, die 'het kasteel' en omgeving in 1882 kocht, verka

velde in ca. 1894 en volgende jaren het terrein en verkocht stukken grond voor 

woningbouw. Van de fraaie 18e eeuwse tuin is niets meer overgebleven. Van het laat

middeleeuwse kasteel resten, behalve de kelder, enkele (toegemetselde) onderaardse 

gangen en een fragment van de stenenen ommuring van het voormalig kasteelterrein.

En de in 1983 ontdekte fundering van de gevechtstoren.

Een gelukkige omstandigheid voor het museum is dat het historisch wandelpad in de 

toekomst tussen het museumgebouw en het heuveltje met de middeleeuwse kelder zal 

lopen naar de restanten van de gevechtstoren. Zou het mogelijk zijn deze kelder 

van het kasteel een functie te geven in het gebeuren museum en historisch 

wandelpad?. De Stichting Historisch Museum en de Archeologische Werkgroep zouden 

hierover eens van gedachten kunnen gaan wisselen met de gemeente en monumentezorg.

De toegang tot de kelder is thans hermetisch afgesloten. Toezicht op het inte

rieur is er niet meer. We moeten er voor waken dat de middeleeuwse kelder niet 

beschermd 'ligt' te vervallen.

Villa Vadae en de familie Van der Heijden

In de 19e eeuw stond het herenhuis bekend als 'Het Kasteel'. Na het ontstaan van 

Bowlespark kreef het de naam Villa Vadae, die aangebracht werd op het fries onder 

de kroonlijst. Omstreeks 1965 onderging de villa, waarin sinds 1949 het politie

bureau gevestigd was, een nogal harde face lift. Niet alleen verdween de naam Villa 

Vadae van de gevel, maar ook de ruime serre, de dakkapel, de schoorstenen werden 

weggehaald en, niet te vergeten, de fraaie tuin. De toen aangebrachte donkergrijze 

bestrating van betonstraatstenen tot aan de voorgevel mist alle allure,

Oudere Wageningers herinneren zich de tijd dat Villa Vadae bewoond werd door de 

familie Van der Heijden en wel van 1926 tot 1946. Van de erfgenamen Surringar kocht 

M.A.E.H. van der Heijden op 4 maart 1926 de villa met het koetshuis, de tuin en de 

overtuin. Hij was firmant van de Firma Hanenberg, handelaar in bouwmaterialen en 

brandstoffen. Hij was bovendien verwant aan de familie Hanenberg.

Van der Heijden die gehuwd was, studeerde aanvankelijk voor gemeentearchivaris. Zijn 

belangstelling voor geschiedenis was zeer groot en resulteerde met name in het 

bestuurslidmaatschap van de Wageningse Oudheidkamer. Hij was een actief lid die met 

een serie glas-dia's met Wageningse afbeeldingen lezingen gaf in onze stad en omge

ving. Als lid van de vereniging Gelre ontving hij de deelneemsters en deelnemers 

aan de 42e algemene vergadering van deze vereniging, gehouden in hotel De Wereld op
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21 juni 1939, in zijn tuin. Het doel van deze excursie waren de zichtbare restanten
31

van het kasteel van Wageningen . Van der Heijden die, na het aftreden van Laman 

Trip in 1938, voorzitter van de Oudheidkamer was, fungeerde enige jaren als depot

houder van de bezittingen van deze instelling. Na 1940 wenste het Landbouwmuseum 

vanwege ruimtegebrek de Oudheidkamer niet langer in haar gebouw te huisvesten. De 

prae-historica werden in de vitrines overgebracht naar het hotel De Wageningsche 

Berg, waar ze voor het publiek te bezichtigen waren. In november 1942 werd het hotel 

gevorderd ten behoeve van geëvacueerde bejaarde vissers van de Prins Hendrik Stich

ting uit Egmond aan Zee. De oudheden kregen nu een plaats in het koetshuis en een 

broeikas van Villa Vadae. Zonder aanzienlijke schade overleefde de verzameling de
4)

oorlogsgebeurtenissen in 1944-1945 3 .
De eigenaar van de villa was er zich van bewust op historische grond te wonen. Dit 

bleek met name toen het echtpaar 25 jaar getrouwd was. De pater familias huurde in 

Arnhem kostuums zoals deze gedragen werden ten tijde van Karei van Gelre, die zo 

graag op het kasteel van Wageningen vertoefde. Gekostumeerd vierde het echtpaar met 

de kinderen - 1 dochter en 6 zoons - en het personeel het huwelijksfeest in de villa 

en de tuinen, 's Nachts trad zelfs het huisspook op. Van het dak van het koetshuis 

was een draad gespannen naar de kasteelmuur. Langs deze draad roetste klokslag 

12 uur het spook over het achterterrein^.

Het huis en de tuinen

Het huidige interieur van Villa Vadae is eigenlijk ook weer het resultaat van interne

verbouwingen en wijzigingen door gemeentewerken. Het beter functioneren van het

politiebureau vroeg erom. Het was trouwens niet de eerste brekerij binnen de vier

muren van 'Het Kasteel'. Ook Van der Heijden had er het nodige laten vertimmeren^ .

Voor zijn gezin met 7 opgroeiende kinderen zal een en ander nodig geweest zijn. Hij

stond overigens bekend om zijn ludieke invallen, waarvan de volgende er wellicht één
71

van was. Op de bovenverdieping bevond zich naast de badkamer een opkamer waarin hij 

een hemelbed had laten plaatsen. Wanneer de kinderen het weer eens te bont hadden 

gemaakt, werden zij voor straf naar het kamertje met het hemelbed verbannen cm er 

de nacht door te brengen.

Ondergronds

Momenteel bevindt zich onder de villa en met name onder de opkamer-achterzijde een 

kleine kelder^. De vroegere kolenkelder onder de keuken laat ik even buiten beschouw

ing. Ten tijde van de familie Van der Heijden waren de kelderruimten onder de voor

zijde van de villa nog in gebruik. Men kon trouwens via de opkamer-kelder in deze 

kelders komen. De bewoner had er zijn voorraad flessen wijn liggen. In de oorlogs

jaren liet hij de wijnkelder onder water lopen, zodat de Duitsers niet bij zijn wijn 

konden komen. De voorzijde-kelder stond (staat?) via een onderaardse gang in verbin
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ding met de middeleeuwse kelder, terwijl vanuit deze kelder eveneens een gang liep 

naar het plantsoen in het Bowlespark, de plaats waar de borgsate stond. In deze 

onderaardse gangen richtte de familie twee maal per jaar diners bij kaarslicht aan! 

De middeleeuwse kelder met de gangen was in 1940/'45 door de gemeente ingericht als
91

schuilkelder . Wie van ons Bowlespark heeft hierin in 1944 nog een schuilplaats 

gezocht? Ook moet er vanuit de kelder in het ernaast gelegen villaatje (Bowlespark 2) 

een verbinding bestaan (hebben?) met één der gangen. Dit blijkt uit het feit dat de 

bewoonster, Mevrouw R. Westland-Krasner, tijdens haar onderduik in 1942/'45 (zij was 

Joodse), bij een razzia door de S.D. via de kelder heeft kunnen ontsnappen^.

Afb. 1. Villa Vadae en de bruine beuk in het Bowlespark omstreeks 1908.

Op de achtergrond tabakshuizen van de tabakshandelaren firma Jacobs 

(19e eeuw) (collectie A.G. Steenbergen)
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Tuin en overtuin

Van de fraaie tuin en overtuin is niet veel meer over. Ikzelf heb nog een enkele 

herinnering aan de grote broeikas, de met klimop begroeide villa en de oprijlaan.

En niet te vergeten aan de dikke bruine beuk (zie afb. 1), die bij het kelderheuveltje 

stond. In de tuin stonden kuipen met palmen, die 's winters naar de kassen van tro

pische plantenteelt verhuisden. Misschien is de begroeiing tussen de villa en het 

kantongerecht nog een restant van de fraaie tuin uit mijn herinnering.

Tegenover de villa, gescheiden door de straat, lag de overtuin, die reikte tot aan 

de gracht waar een houten prieel uitnodigde voor een gezellig uurtje. Grasperken, 

borders vol bloemen en struiken gaven genoeg werk aan de tuinman. Dit alles is 

voorbij. In de vroegere overtuin bouwde de R.K. parochie in 1959/'60 een jeugdhuis, 

waaraan zij weinig vreugde beleefde.

Er bestaan thans plannen dit terrein tot aan de Heerenstraat vol te bouwen met hui

zen, aangepast aan het als monument beschermde Bowlespark. Wij hopen, dat de naam 

van de familie Torck, van 1702-1829 eigenares van dit terrein en 'Het Kasteel', aan dit 

dit nieuwbouwwijkje gegeven zal worden.

Nieuwe eigenaren

Na het overlijden van de heer M.A.E.H. van der Heijden (15 oktober 1946) verkochten 

de erfgenamen de villa met de grond in 1947 aan de gebroeders Westland. Deze familie 

bezat sinds 1899 reeds de kasteelmuur met de daarachter liggende grond. In 1949 werd 

de gemeente Wageningen voor ƒ 40 000,- eigenares van Villa Vadae. De oppervlakte van 

het terrein bedroeg toen 16 a 20 ca. De nieuwe bestemming van de villa werd: het 

politiebureau.

1-*Zie voor het kasteel in de 18e en de 19e eeuw het Archief van het Huis Keppel 
(1272-1853), de inventarisnummers 1629 tot en met 1633

2)
Driessen, H.L. De vesting en het kasteel van Wageningen, in B. en M. Gelre 42 
(1939) 49-60

■^Handelingen der twee en veertigste Algemeene vergadering van de vereeniging 
Gelre..., in B. en M. Gelre 43 (1940) blz. XIX

4)
Buurman, D.J.G. Rapport inzake de oorlogsschade aan voor- en vroeghistorische oud
heden in de locale musea van Gelderland, 7. Oudheidkamer van Wageningen, in B. en 
M. Gelre 48 (1946) blz. XLII/III

^Bijzonderheden over de familie Van der Heijden en Villa Vadae ontvingen we van de 
familie Van der Heijden (neef) te Wageningen op 10.03.1986.
Vriendelijke dank

^ D e  verbouw-tekeningen zouden nog bij de kinderen van de familie Van der Heijden 
zijn

7}
Blijkens een verkoopadvertentie uit 1887 bezat 'Het Kasteel' toen al een badkamer 
met waterleiding

®-*In 1887 waren er een kelder, een wijn- en provisiekelder
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'Jaarverslag Monumentencammissie der provincie Gelderland over 1943, in B. en M. 
Gelre 47 (1944) blz. XVII. 'De kelders, thans ingericht als gemeentelijke schuil
kelders, vertoonen teeken van doorwateren'

' ̂ Mededeling W. Sombroek, archeologische Werkgroep

De foto van Villa Vadae met de bruine beuk en het zicht op de tabakpakhuizen is ont
leend aan: H.F. Hartoch Heys van Zouteveen. Boomen en heesters in parken en tuinen. 
Zutphen, 1908. Plaat XII, afbeelding 1.

★

MEDEDELINGEN VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP
W.G. Sombroek

1. Bergstraatkeienvloer

Er is enige nadere informatie beschikbaar gekomen over datering van het veldkeien- 

vloertje bij de pastorie in de Bergstaat dat in augustus 1985 gedeeltelijk kon wor

den blootgelegd; zie Oud-Wageningen 14e jaargang nr 1 van februari 1986 met 'een 

dorpspleintje van Oud-Wageningen' (dat gevolgd had moeten worden met een vraagteken). 

Prof. dr. W.G. Mook van de Universiteit van Groningen stuurde de definitieve resul

taten van de 14C-analyse van de vier opgestuurde monsters, herijkt met een boomjaar- 

ringenschaal. Monster nr 1, verzameld onder de resten van het onderste veldkeien- 

vloertje, bleek te weinig koolstof te bevatten voor een betrouwbare datering. Van 

monster nr 2, genomen uit het stuk balk tussen onderste en bovenste vloertje (waar

van de eerste resultaten reeds vermeld werden in bovengenoemd artikeltje), blijkt 

de ouderdom na herijking tussen de jaren 1000 en 1150 AD te zijn. Monster nr 4, 

genomen in het gootje aan de noordoostelijke rand van de bovenste vloer, dateert 

uit de periode 1410-1450 AD. Monster nr 3, een ijzerroestklomp direct boven de 

bovenste vloer bleek echter ouder dan 31 000 jaar!

Hieruit kan het volgende afgeleid worden:

1. de ouderdom van de onderste vloer blijft vooralsnog onbekend;

2. de bovenste vloer moet zijn aangelegd in de elfde of het begin van de twaalfde 

eeuw, dus inderdaad vóór de stichting van de stad Wageningen in 1240;

3. de bovenste vloer is tot in de vijftiende eeuw in gebruik geweest en pas daarna 

moet het afdekkende ijzerverkittingslaagje geleidelijk gevormd zijn.

De datering van de ij zerroestklomp bleef een raadsel, totdat ik mijn archeologisch 

plakboek weer eens inkeek: in de NRC van 1 december 1984 staat een uitvoerig artikel 

over een proefschrift van dr. Anthony Heidinga van het Instituut voor Pré- en Proto

historie te Amsterdam, getiteld 'De Veluwe en de Vroege Middeleeuwen'. Daarin wordt

91
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gewag gemaakt van het gebruik van ijzerrijke 'klapperstenen' of limonietknollen, 

voorkomend in bepaalde lagen van de pleistocene stuwwalzanden van de Veluwe, die 

vanaf de Ijzertijd tot de twaalfde eeuw verzameld werden voor kleine ijzersmelte

rijen. Deze primitieve hoogoventjes - gestookt met veel houtskool afkomstig uit de 

bosrijke omgeving - waren in feite een strategisch belangrijke vroege industrie op 

de Veluwe (aanmaak van wapens, ploegen en andere werktuigen). Het eertijdse Veluwse 

graafschap Hamaland (met op het einde van de tiende eeuw de beruchte graven- 

dochters Adela en Liutgard) ontleende er wellicht zijn kortstondige macht aan, en het 

beschermde zijn handelsroutes met de bekende aarden ringwalburchten zoals de Hunne- 

schans bij het Uddeleimeer, de Dunoschans bij Heveadorp en de Heimenbergse Konings

tafel op de Grebbeberg.

Kan het Oud-Wageningse 'dorpspleintje' in feite gediend hebben als zo'n primitieve 

ijzersmelterij, gezien de vele gevonden ijzerroestklompen (slakken maar wellicht 

ook ongebruikte klapperstenen), het vele houtskool en de merkwaardige platte en 

afgeronde handgevormde rode bakstenen? Met de vroeg-Wageningse haven als export- 

punt? De reeds genoemde specialist Heidinga werd benaderd en op zijn verzoek is 

enig opgegraven materiaal aan ij zerroestklompen en rode stenen naar Amsterdam ge

stuurd voor nader onderzoek.

De werkgroep hoopt binnenkort op het bouwterrein tegenover de veldkeienvloer aan de 

slag te gaan om meer inzicht te krijgen over de mogelijkheid van een Hamalands 

ijzerindustrieterreintje - dat dan wellicht ononderbroken tot in de dertiger jaren 

van deze eeuw tevens een smederij omvatte.

Correcties van type/drukfouten bij het artikel van februari 1986:

- pag. 10, eerste regel: 'omdat geen dateerbare potscherven — ';

- pag. 10, twaalfde regel: 'Resultaat: 970 +/- 60 jaar BP, ...';

- pag. 11, achtiende regel: '(ter onderscheiding van Nieuw-Wageningen* = Wageningen- 

stad)'.

2. In het najaar van 1986 werden de grondwerkzaamheden ten behoeve van de 

constructie van 'de Serre'in de Stationsstraat nauwlettend gevolgd voor eventuele 

resten van de fundering van de vroegere Bergpoort, en in juni 1986 werden enige 

opgravingen verricht naast Garage van der Kolk, ook aan de Stationsstraat, in ver

band met bouwwerkzaamheden aan het nieuwe hoofdkwartier van de Gelders-Utrechtse 

Spaarbank. De enorme bouwput voor dat hoofdkwartier mocht helaas niet bekeken wor

den, hoewel het de waarschijnlijke uitmondingsplaats betrof van de vroegere 'Vergers- 

beek'/Dijkgraaf in de stadsgracht, met onder andere een vroege leerlooijerij op de 

oeverwal.

Op het terrein van een oud boerderijtje aan de Vergersweg (nu de huizen 3 t/m

5) werd in juli 1986 een baantje losse kloostermoppen blootgelegd en ingetekend, en 

een antieke ijzeren deurknop gevonden. Een vijftigtal moppen (waarde ƒ 250,-) van 

dezelfde afmetingen als het construktiemateriaal van muur en toren van het Wageningse
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kasteel, werd daarheen (terug?) vervoerd, als welkome bouwstenen voor de inmiddels 

daar plaatsvindende restauratiewerkzaamheden.

3. De opgravingswerkzaamheden aan de fundamenten van de gevechtstoren, de noorde

lijke muur en het poortgebouw van het kasteel vinden gestaag voortgang, met een af

wisselend groepje vrijwilligers. Naast een volledig intacte latrine, en een grond- 

waterput in het centrum van de toren, werden op 150 cm diepte een constructie van 

houten balken en een houten sluisje blootgelegd, op het overgangspunt van kasteel- 

gracht en stadsgracht direct ten noorden van de toren. Op 13 september a.s. zal 

voor belangstellenden van de Vereniging een rondleiding langs deze opgravingen ver

zorgd worden. Vlak daarvóór zal ook een kleine excursie naar het kasteelterrein 

plaatsvinden door de deelnemers van het Europese kastelen Congres dat dit jaar op 

het IAC te Wageningen wordt gehouden. We hopen dat de restauratie- en conserverings- 

werkzaamheden, die inmiddels dankzij een gemeentelijk krediet onder deskundig toe

zicht worden uitgevoerd, toekomstige vorstschade - zoals plaatsgevonden tijdens de 

twee afgelopen elfstedentocht-winters - zal voorkomen.

Enkele leden van de werkgroep doen inmiddels veel archiefonderzoek naar de vroege 

historie van het kasteelterrein.

4. In de late herst van 1985 en het vroege voorjaar van 1986 werden door de werk

groep enige proefsleuven gegraven op het terrein van het Jeugdhuis (Vrouwenhuis) 

bij de toegang tot het Bowlespark. Er werd gezocht naar de aansluiting tussen de 

stads-en de westelijke kasteelmuur, mede met het oog op het tracé van het aan te 

leggenWallenpad en de nieuwbouwplannen op het terrein tussen de Kromme Hoek (het 

vroegere Huize Torck) en het Jeugdhuis. Pas na vele vruchteloze sleuven werd een 

deel van de fundamenten van de kasteelmuur gevonden en wel in de zandbak (!) van het 

Jeugdhuis, ruim een meter onder de oppervlakte en 2\ meter breed. Na fotograferen en 

intekenen moesten de fundamenten weer met zand afgedekt worden vanwege herhaald van

dalisme door de plaatselijke jeugd. Het punt van aansluiting met de stadsmuur bleef 

vooralsnog onvindbaar.

5. In juni 1986 kreeg de werkgroep een tip dat bij construktiewerkzaamheden voor een 

lift in het hoofdgebouw van de LH aan het Salverdaplein een onderaardse gang 

werd aangetroffen. Het bleek niet wel doenlijk de werkzaamheden op te schorten, 

laat staan de bouwplannen te wijzigen, zodat gedurende twee haastige avonden enkele 

werkgroepleden met looplampen, meetlinten en fototoestellen een vlugge inspectie 

maakten over een lengte van 25 meter. Het bleek een zeer degelijke geconstrueerde 

gang te zijn van 250 cm breed en 230 cm hoog, met op regelmatige afstanden enkele 

vernauwingen en uitstulpingen (zie afb. 1 en 2). De afmetingen van de gang en de 

abrupte vernauwingen doen de mogelijkheid van een oud riool uitsluiten - wat eerder 

gesuggereerd is, aan de hand van een vlugge inspektie enkele jaren geleden (infor-
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matie Th. v.d. Berg). Het kan niet anders een gedeelte zijn van éên van de vlucht

gangen die uitmonden onder het heuveltje naast het oude politiebureau - het nieuwe 

historisch museum - op de binnenplaats van het vroegere kasteel.

Er zijn vele verhalen in omloop onder oudere Wageningers over deze vluchtgangen. De 

werkgroep hoopt ooit een systematisch onderzoek te doen naar dit wellicht unieke 

stelsel van ondergrondse communicatie uit de tijd van Wageningen als vestingstad. 

Misschien kunnen ingestorte of volgelopen delen van deze gangen te zijner tijd weer 

hersteld en schoongemaakt worden, te beginnen bij het heuveltje naast het binnen

kort te openen museum. Het zouden dan ook ideale schuilplaatsen zijn bij een ramp

situatie - en op het Bowlespark zelf hebben ze in feite als zodanig gediend tijdens 

de bombardementen in de tweede Wereldoorlog. De kruisgewelfkelder onder de heuvel

'JJ)B  op 200RSNEVE 
A  - A

BOVENAAHZICHT TUNNEL

NOORD Pi jL OBJECT TUN NEL o  h e e r  L .B . HOGESCHOOL TEK. Nr.
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TEtCWTAUoeNBfTOPM. V.Aim . SCHAAL 1:20 |QAT.0>xn984 FCHM.A-

AKQ-fcULOGISCHE WERKGEMEENSCHAP -  NEDERLAND a f d .17
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Afb. 1. Lokatie en schematische doorsnede van de vluchtgang onder het LH-hoofd- 

gebouw ingetekend door W. Angenent
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staat op de lijst van rijksmonumenten, het aansluitende stelsel van ondergrondse 

gangen nog niet. Niettemin is het bijzonder te betreuren dat een Rijksinstelling de 

doorgang van de gangen op één plaats heeft doen volstorten met beton, ten gerieve 

van snelle vertikale communicatie in de korte tijd dat de LH dit gebouw nog zal 

gebruiken. Anderzijds heeft het hoofd Bureau Bouwzaken van de LH beloofd dat via de 

mangaten ter weerszijden van de lift de tunnelgedeelten voor geïnteresseerden toe

gankelijk gemaakt zullen worden, na de nodige schoonmaak- en restauratiewerkzaam

heden.

De werkgroep zal graag nadere informatie ontvangen over lokatie en gebruik van de 

diverse vluchtgangen, van de zijde van de poorters van ons kleine maar eertijds 

strategisch belangrijke stadje.

Afb. 2. Een medewerker van de archeologische werkgroep in de vluchtgang onder het 

hoofdgebouw van de LH, hier tot halverwege opgevuld met puin en modder

NIEUWS VAN ONZE ZUSTERVERENIGINGEN

1. Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken:

24 september: J. Sneep, Stichting Menno van Coehoom, over: De historische ves

tingbouw.

Plaats : Hof van Rhenen, Kon. Elisabeth Plantsoen.

Aanvang : 20.00 uur.

16 oktober : Judith Schuyf, Utrecht, over: Heidense religie nog bespeurbaar in 

onze samenleving.

Plaats : Restaurant De Koning van Denemarken.

Aanvang : 20.00 uur.
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HERDENKINGSRAAM BEVRIJDING 1940-1945

Sinds de laatste mededelingen die u van ons kreeg in het vorige nummer omtrent de 

actie voor het herdenkingsraam, heeft er een opmerkelijke wijziging plaatsgevonden.

De Amsterdamse glazenier Boermeester, aan wie de 

opdracht voor de vervaardiging van het raam gegeven 

was, berichtte het comité onverwacht in het vroege 

voorjaar dat het hem niet meer mogelijk was deze 

opdracht ten uitvoer te brengen. Medé gezien zijn 

hoge leeftijd bleek dit voor hem een te zware belas

ting te worden, hoe jammer hij dit ook vond. Dus 

moest het comité op zoek naar een vervangende gla

zenier die mede door een aanwijzing, vrij snel 

gevonden werd in onze eigen regio, namelijk de in 

Doorwerth woonachtige glazenier, de heer Van Nispen 

tot Pannerden.

Na enige gesprekken gevoerd te hebben, kreeg hij 

eind april de opdracht om een eerste (overleg) ontwerp te vervaardigen, wat zowel 

bij het comité als bij de kerkeraad van de Hervormde Kerk ter beoordeling op tafel 

zou moeten komen. Dit heeft begin juni plaatsgevonden, waarbij het comité en de 

kerkeraad tot de conclusie kwamen dat het ontwerp op enkele wijzigingen na alle lof 

verdiende.

Met het corrigeren van deze wijzigingen is de glazenier op het moment dat dit ge

schreven is nog niet klaar, zodat wij u hierover nog geen verdere mededelingen kun

nen doen. Wel kunnen we u berichten dat dankzij een toezegging van een garantiesub- 

sidie van ƒ 13 000,- door de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienst- 

slachtoffers en aanverwante doeleinden het nu aanwezige bedrag ruim ƒ 55 000,- 

bedraagt, wat waarschijnlijk voldoende zal zijn.

Gedurende vijf dagen in mei was het comité aanwezig op de door Studium Generale 

georganiseerde tentoonstelling over de tweede Wereldoorlog die gehouden werd in de 

Wereld. In samenwerking met enkele leden van de Historische Vereniging 'Oud- 

-Wageningen' bracht dit het bedrag van 115 gulden en vijfenzeventig cent op.

Het comité dankt deze leden alsnog voor hun spontane medewerking.

Wageningen krijgt dus zijn herdenkingsraam dankzij ook uw bijdrage.

Hopelijk zal dit het komende jaar werkelijkheid worden.

In het volgende nummer houden we u weer graag op de hoogte.

Namens het Comité 

P. Holleman
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F. van der Have, voorzitter, Otto van Gelreweg 16, tel. 13468
Mw. H. van der Lee-Rijsbergen, vice-voorzitter, Otto van Gelreweg 5, tel. 22103
A.G. Steenbergen, secretaris, Abersonlaan 13", tel. 16675
Fr. Bruinsel, penningmeester, Sleedoomplantsoen 12, tel 10628
W.J.P. Steenbergen, leden-secretariaat, Tarthorst 22, tel. 14959
A.L.N. Rietveld, lid en foto- en prentenarchief, Tarthorst 54, tel. 15477

REDACTIE 'OUD-WAGENINGEN':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekomseweg 152, tel. 14045 
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156 
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

WERKGROEP MOLENS:

H. Dobbe, Hamjesweg 56, tel. 18120

WERKGROEP ARCHEOLOGIE:

W.G. Sombroek, Nieraeijerstraat 31, tel. 11486

BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

CORRESPONDENT R.O.B.:

J. Huisman, Goudsbloemstraat 1, Renkum, tel. 08373-13448

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

CONTRIBUTIE 1986: individueel lid ƒ 15,- 
echtparen - 17,50

Giro 29 46 125 t.n.v. penningmeester Oud-Wageningen te Wageningen

INLEVEREN KOPIJ VQQR HET 
VOLGENDE NUMMER VOOR 
24 OKTOBER 1986
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OUD 
WAGENINGEN

14e jaargang - nr 4 - december 1986

M EDEDELING EN van  de H IS T O R IS C H E  
V E R E N IG IN G  "O U D -W A G E N IN G E N "

V e r s c h i jn t  te n m in s te  
eenmaal p e r  k w a r ta a l

Redactie: 
Bennekomseweg 152 - 6704 AK Wageningen

'iee/n /ccntA l

MAANDAG 24 NOVEMBER 1986 
AAN VANG 20.00 UUR 

DE WERELD, GEN. FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

VAN BERINGHEM TOT BENNEKOM

Dia - vertoning door de heer H. Gijsbertsen, 
bestuurslid van de Vereniging 'Oud - Bennekom'

Voorafgaande aan deze lezing zal een korte ledenvergadering 
plaats vinden. Zie hiervoor de agenda.
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VAN BERINGHEM TOT BENNEKOM

Een reis door de tijd

H. Gijsbertsen

Aan de hand van dia's uit het archief van de Vereniging Oud-Bennekom zal u wat ver

teld worden over de geschiedenis van Bennekom. Hierbij zullen ter sprake komen onder 

andere de geschiedenis van de kerk, de Johanniter-ziekenhuizen en de kastelen.

Omdat veel van de geschiedenis van Bennekom zich ten westen van het dorp afspeelde, 

brengen we ook een bezoek aan de Kraats met zijn al of niet versterkte boerderijen.

★

MEDEDELINGEN

HET GEMEENTEARCHIEF zal vanaf 1 januari 1987 voor het publiek geopend zijn als volgt

maandag tot en met woensdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur.

Daarnaast kan in bijzondere gevallen ook op de donderdag en vrijdag een afspraak met 

de gemeentearchivaris worden gemaakt.

Tot 1 januari 1987 zijn de openingstijden op maandag tot en met vrijdag van 

09.00-12.00 uur.

HET RIJKSMUSEUM KONINKLIJK PENNINGKABINET is met ingang van 5.8.1986 verhuisd van 

Den Haag naar Leiden, Rapenburg 28, telefoon 071-120748. Voor informatie kunt u elke 

woensdagmiddag aldaar terecht op het spreekuur van 14.00-17.00 uur.

U kunt uw munt(en) desgewenst ook opsturen naar bovenstaand adres. U ontvangt dan uw 

munt(en) met een korte beschrijving retour.



AGENDA

van de korte ledenvergadering op maandag 24 november 1986

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuursverkiezing

Het bestuur acht het nodig het aantal bestuursleden van zes uit te breiden tot 

zeven, omdat de 2e secretaris, W.J.P. Steenbergen, zijn werkzaamheden binnen het 

bestuur - ledensecretariaat en notuleren - graag aan een ander wil overdoen. Hij 

is namelijk tevens secretaris van de Stichting Museum en deze laatste functie 

vraagt veel tijd. Het bestuur stelt als kandidaat voor deze bestuursuitbreiding 

de heer W. Heyloo voor. Op de bijeenkomst van 1 oktober j.1. is hij reeds aan u 

voorgesteld. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor deze vergadering schrifte

lijk worden gesteld, welk voorstel door tenminste 10 leden ondertekend dient te 

zijn en vergezeld van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij bereid is een 

eventuele benoeming te aanvaarden.

4. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Artikel 3 lid 2 'De bestuursleden hebben drie jaren zitting en zijn behoudens in 

het eerste lid van dit artikel bepaalde terstond herkiesbaar'. Het eerste lid 

spreekt over de leeftijdsgrens van 70 jaar.

Het bestuur stelt voor Artikel 3 lid 2 als volgt te wijzigen: 'De bestuursleden 

hebben maximaal tweemaal drie jaren zitting en moeten dan aftreden. Na drie 

jaren kunnen ze eventueel weer kandidaat gesteld worden'.

Zowel voor de vereniging als voor de bestuursleden lijkt ons dit een goede zaak.

5. Rondvraag

6. Sluiting

Secretaris

Hierna volgt de dia-presentatie over 'Van Beringhem tot Bennekom'.

De herziene Statuten en het Huishoudelijk Reglement liggen ter inzage bij de voor

zitter, de secretaris en de penningmeester. Zie adressen op de achterzijde van dit 

nummer.

★

Er zijn nog exemplaren van onze verjaardagkalender tegen ƒ 7,50 af te halen bij 

A. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

- Zaterdag 13 september jongstleden vond de excursie plaats naar de opgravingen 

achter Villa Vadae. De tocht liep via het historisch wandelpad-in-wording en stond 

onder enthousiaste leiding van de heer W. Sombroek van de Archeologische Werk

groep. De ruim 50 deelneemsters en deelnemers, waaronder de burgemeester met zijn 

echtgenote, konden een kijkje nemen bij de broodnodig aan restauratie toe zijnde 

tuinkoepel, de stadsmuur langs de Boterstraat en vooral de opgegraven funderingen 

van een zeer grote gevechts- of vestingstoren. Ook de reeds voor een deel geres

taureerde stadsmuur achter het hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool en de meubel

fabriek kreeg de nodige aandacht. Een zeer geslaagde excursie!

- Op dezelfde dag vond rond de molen 'De Vlijt' de molenmarkt plaats, een jaarlijks 

terugkerend vestijn, georganiseerd door ons lid, molenaar Hans Dobbe. Ook Oud- 

-Wageningen was weer present met de stand, bemand door de heren Rietveld, Holleman 

en Rauws. De pas gereedgekomen verj aardagskalender werd goed verkocht (40 stuks), 

terwij1 de Historische Reeks 1, 2 en 3, de prent van de koepel en de set getekende 

prentbriefkaarten eveneens kopers trokken. Er werd voor ƒ 385,- omgezet.

A. Rietveld werd nog geïnterviewd door Wageningse Omroepstichting, waarbij hij 

reclame maakte voor de nieuwe kalender en de doelstellingen van de historische 

vereniging Oud-Wageningen belichtte. Ook de Veluwepost toonde belangstelling voor 

de kalender waardoor een flink aantal exemplaren werd verkocht.

- Op woensdag 1 oktober vond in 'De Wereld' de eerste bijeenkomst van dit seizoen 

plaats. Drs. P. Thoben, directeur van het museum Kempenland, hield een uitgebreide 

lezing met dia's over de Wageningse beeldhouwer August Falise. Door het bestuur 

was een kleine tentoonstelling ingericht met foto's van August Falise-objecten in 

onze stad en herinneringen aan zijn verblijf in Wageningen. Twee leden brachten 

respectievelijk een beeldje en een plaquette, vervaardigd door deze beeldhouwer, 

mee. Ruim 80 personen waren bij deze bijeenkomst aanwezig, die geopend werd door 

onze vice-voorzitter mevrouw H. v.d. Lee. Onze voorzitter was met zijn vrouw in 

Griekenland. De vice-voorzitter deelde mede, dat de 2e secretaris,

W.J.P. Steenbergen, wegens drukke werkzaamheden als secretaris van de Stichting 

Museum genoodzaakt is zijn taak als 2e secretaris neer te leggen. Als opvolger 

stelt het bestuur voor de heer W. Heyloo, lid van de kascommissie. Op de algemene 

vergadering (met lezing) van maandag 24 november zal W. Heyloo zich kandidaat 

stellen. Mocht hij gekozen worden dan zal er een vervanger voor hem moeten komen 

in de kascommissie. Voorshands stelt de heer Gazenbeek zich hiervoor beschikbaar.

- Het bestuur heeft het voornemen een boekje met foto's van de Beneden- en Boven

buurt in het verleden, voorzien van onderschriften en een inleiding, uit te geven. 

De vereniging zal dit project moeten voorfinancieren, daarbij geholpen door ons 

lid P.C. Schroeder (momenteel in Cameroen). De bedoeling is dat het boekje in 

oktober/november 1987 zal uitkomen. U kunt reeds nu een exemplaar reserveren. De
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Afb. 1. Tegeltableau uit Wagenings inuseumbezit

prijs voor de leden bedraagt ƒ 22,50.

- Op zaterdag 4 oktober j .1. organiseerde de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact 

weer een contactdag, ditmaal in Zutphen. Op deze dag werd de nieuwe huisvesting 

van het Contact, het gerestaureerde Agnietenconvent, in gebruik genomen. De 

bestuursleden A.G. en W.J.P. Steenbergen waren namens de vereniging op deze dag 

present. Het toeval wilde, dat in het restauratieatelier van aardewerk de restau

rateur juist bezig was met het herstellen van twee kruiken en een mooi 19e eeuws 

tegeltableau met de afbeelding van een paard, afkomstig uit het Wagenings museum- 

bezit: U begrijpt dat onze interesse hiervoor op een hoog pitje stond.

- Door toedoen van een attent lid van onze vereniging ontvingen wij van de 75 jaar 

oude v.v. Wageningen 1911 het Jubileumboek van deze vereniging. Onze dank hier

voor.

secretaris

★

LANTAARNAANSTEKER

Adrianus van Lochem aansteker van de lantaarns deforma van veertich gin voor het

aansteken van de lantaarns in de gepasseerde winter.

Gem. Arch. Wageningen, Oud-Archief inv. 469, gedateerd 31 mei 1741.
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EEN ZILVEREN SOEPTERRINE EN EEN ZILVEREN 
KAMERPOT VAN TORCK

A.C. Zeven

In het Rijksmuseum van Amsterdam bevinden zich een zilveren soepterrine en een zil

veren kamerpot, waarop gegraveerd zijn het alliantiewapen (1) van Torck/de Rode van 

Heeckeren (2). Bij de soepterrine behoren de deksel, de onderschotel en een lepel 

waarop ook hetzelfde alliantiewapen. Van de soepterrine bestaat nog een tweede exem

plaar. Deze wordt bewaard in het Campbell Museum, Camden, New Jersey, Verenigde 

Staten. De Amsterdamse is gemaakt in 1772 door de zilversmid Engelbart Joosten, die 

in Den Haag werkzaam was (2).

De kamerpot is in 1750 in Amsterdam door Harmanus Nieuwenhuys (3) gemaakt. Of het 

toen direct in het bezit van de familie Torck is gekomen, is niet bekend, maar aan

gezien het echtpaar dat de po bezat, in 1758 trouwde en toen pas het alliantiewapen 

in de wand kan zijn gegraveerd, is het mogelijk dat het pas tijdens of na het huwe

lijk werd aangeschaft.

Volgens de beschrijving is een zilveren po een uiterst zeldzaam voorwerp. Meestal 

werden ze of van tin of van aardewerk gemaakt. Onze po is de enige die in Nederland 

bekend is. Een tweede bevindt zich in Londen.

Wie was het echtpaar, dat zich, omdat hun alliantiewapen erop is aangebracht, eige

naar van de soepterrine en de po mochten noemen? Het waren Assueer Jan Torck en 

Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren. Assueer Jan Torck, vrijheer (baron) van 

Rosendaal, Heer van Duvenvoorde, Petkum, Harsselo, Voorcht, Veur, enz. was geboren 

in Den Haag op 12 juli 1733. Hij werd in 1748 student te Leiden, en op 10 mei 1753 

ambtsjonker (een soort bestuurder) van Ede. Twee jaar later wordt hij op 9 mei 1755 

toegelaten tot de Ridderschap van de Veluwe. Later wordt hij Gecommitteerde in de 

Raad van State (1764), ter Generaliteit (1765-1793), lt.jagermeester in Gelderland 

op 16 januari 1769, Hoogschout in Maastricht en het graafschap Vroenhove, Comman

deur der Duitse Orde Balije van Utrecht. Hij was - en dat is voor ons van belang - 

burger van Wageningen, waar hij het kasteel bewoonde. Hij overleed alhier op 

21 februari 1793. Hij was een zoon van Frederik Willem baron Torck en Jacoba Maria 

baronesse van Wassenaar. Op 16 mei 1758 was het groot feest in Maastricht, want dan 

trouwt hij met Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren. Dit huwelijk zal wel met pracht 

en praal gevierd zijn. Eusebia was in of na 1739 geboren als dochter van Andries 

Christoffel Frederik de Rode van Heeckeren en Henriëtte Christine Florentine van 

Dedem. Zij overleed op dezelfde dag als haar echtgenoot. Ik weet niet hoe dat 

gekomen is.

Om dit artikel niet te lang te maken zal ik in een volgend nummer de wapens van 

beide personen afbeelden.

Wanneer wij naar de achternamen van de ouders van dit echtpaar kijken en ook naar de 

functies van Assueer Jan, dan was het inderdaad, zoals gezegd in het interview dat 

de Veluwepost journalistEd Meijer met mij had (zie Veluwepost van 16 juli 1986), 

'plassen met klasse'.
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Noten:

1. Een alliantiewapen is het wapen van een echtpaar. Vanuit de dragers gezien is 

rechts het wapen van de man en links dat van de vrouw. Het laatste is vaak 

gedeeld door een verticale lijn met rechts weer het wapen van de man en links het 

wapen van de vrouw. (In de heraldiek is rechts = links, en links = rechts).

2. A.L. den Blaauwen. (red.). 1979. Nederlands zilver/Dutch Silver. Staatsuitgeve

rij, Den Haag. 389p. Misschien kan in de toekomst in het museum een tentoonstel

ling Wageningen en Zilver worden ingericht. Dan kunnen beide voorwerpen en voor

werpen, gemaakt door Wageningse zilversmeden zoals Willem Boekelman worden 

getoond.

3. Zou Harmanus Nieuwenhuys verwant zijn aan de Wageningse familie (ten) (van) 

Nieuwenhuys(en)?
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De eek- of runmolen 'de Ooievaar' aan de Rijksstraatweg omstreeks 1910
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DE DRIE AQUARELLEN VAN JOHAN HAAK (2)

I.C. Rauws

Per vergissing werden in bovengenoemd artikel op pag. 29 in 'Oud-Wageningen1, april 

april 1986, twee aquarellen verwisseld.

Zoals zij nu staan afgedrukt is:

Afb. 2 - Een aquarel van een woonhuis waarvan niet bekend is of het bij een ontwerp 

is gebleven of dat het ooit (in gewijzigde vorm) in Wageningen-Hoog of 

Bennekom is gebouwd.

Als een van de lezers meent te weten waar het staat of stond wordt deze 

vriendelijk verzicht dit door te geven.

Afb. 3 - Het woonhuis 'Mon Repos' van M.L.E. Berends, Keijenbergseweg 31 te

Wageningen-Hoog, waarvan de bouw in april 1921 gereed kwam. Het huis zag er 

toen uit zoals de aquarel van J. Haak laat zien.

De hieronder gereproduceerde foto toont het huis in de huidige gedaante.

Afb. 1. Keijenbergseweg 31 in 1972

★

Een Geschiedschrijver is een achterwaarts gekeerde profeet (F. V. SCHLEGER (1772-1829)
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SPYCKERSKAMP

A.L.N. Rietveld

Bij het in kaart brengen van veldnamen in de Nude, stuitte ik op de naam 'Spijkers- 

kamp', een perceel weiland gelegen aan de grens tussen Wageningen en Rhenen, tevens 

de grens tussen Gelderland en Utrecht.

Dit perceel is gelegen in de hoek tussen de Nude, de weg van Wageningen naar de 

Grebbe, en de weg genaamd 'Zij dvang'.

De laatste loopt net westelijk en evenwijdig aan de grens en bevindt zich dus juist 

op Utrechts grondgebied.

Vroeger stond er op dit perceel een boerderij met de naam 1Spijkerskamp'. Volgens 

Goossens was dit de oudste hofstede in de Nude. Bij de oorlogshandelingen van 1940 

is hij totaal verwoest en niet meer opgebouwd.

De naam is interessant om te ontleden: 'spijker' of 'spiker' is afgeleid van het 

Latijnse spicarium - graanschuur of voorraadschuur. In de omgeving ten oosten van 

Arnhem betekent het ook wel buitenhuis of landhuis - dikwijls naast een boerderij - 

waar de eigenaar, meestal iemand uit de stad, een gedeelte van het jaar woonde.

Met 'kamp' wordt een omheind stuk grond aangeduid. De Spijkerskamp kan dus worden 

omschreven als een omgrensd stuk land met een behoorlijke boerderij of landhuis met 

voorraadschuren.

Misschien had ik het voorlopig hier wel bij gelaten, ware het niet dat ik op een 

zeer interessant artikel stuitte van prof. dr. W. van Iterson, dat voor een groot 

gedeelte betrekking heeft op deze Spijkerskamp.

We moeten ons eerst verplaatsen in de oude tijd, toen de vorsten van Gelre en de 

bisschoppen van Utrecht niet al te best met elkaar overweg konden. Ze hadden nogal 

eens verschil van mening over het een en ander en, werd het niet uitgevochten, dan 

moest er gepraat worden.

Zo komen ze op 22 januari 1201 in de Nude tezamen met ieder 8 personen die als 

juryleden zouden fungeren en beslissen, met de hand op de bijbel, om uitspraak te 

doen over verschillende geschilpunten.

Vaak vinden er van deze bijeenkomsten plaats en steeds in de Nude.

Pas in 1420, wanneer er weer een 'dachvaert' wordt gehouden, wordt de plaats van 

samenkomst iets duidelijker aangeduid en wel tussen Wageningen en het Kasteel De 

Horst, 'dair men dage holder pleget'.

Uit een stuk van 1495 blijkt onder andere dat de hertog van Gelre en de bisschop van 

Utrecht' ... by eyn ander aen Spyckerskamp ther dachvaert wesende ...'.

Hieruit weten we dus waar de dagvaarten precies werden gehouden. Maar waarom juist 

de Spijkerskamp? De onderhandelingen moesten plaatsvinden op de grens van beide lan

den, zo neutraal mogelijk. Daarom kwamen de steden Wageningen en Rhenen, en het kas

teel Ter Horst (in het bezit van de bisschop), niet hiervoor in aanmerking.

Daar zulke dagvaarten vroeger eeuwenlang op dezelfde plaats werden gehouden is het 

vrijwel zeker dat de eerder besproken ontmoeting, in 1201, ook hier heeft plaats-



gehad. Zodat we wanneer we het hebben over de Spijkerskamp, wij praten over een zeer 

historische plaats.

Afb. 1. Situatie Spijckerskamp (1850)

Dachvaert had de betekenis van een op een bepaalde dag (dagen) uitgeschreven verga

dering. We vinden dat nog terug in het hedendaagse dagvaarding.

Wie er door de eeuwen heen eigenaars zijn geweest van de Spijkerskamp is mij niet 

bekend. Maar voor wie zich eens zou willen verdiepen in de geschiedenis van deze 

historische plek, die kan er een aardig stukje geschiedenis uit halen.

Literatuur:

Prof. dr. W. van Iterson: Flehite; tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht.

December 1966, no. 1.

G. Goossen Jzn; Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van Wageningen.



OPO.L.S. 1 IN W.D. 1 (3)

G. Geelhuysen

Weet u het nog? Openbare school 1 in Wereldoorlog 1.

Ja, die omgeving van de school in de toenmalige Parkstraat was me wat! De middag

pauze was lang en duurde van 12 tot 2 uur. Ik woonde toen aan de Lawickse Allee. Ik 

liep hard naar huis, at er snel mijn boterhammetje op en liep weer snel terug door 

het Noorderplantsoen, het Walletje (Walstraat) en het Emmapark naar school. Je had 

dan een zee van tijd vöór de schoolbel van 2 uur. Niemand had een fiets in die tijd. 

Deze kreeg je pas wanneer je naar de middelbare school ging. Er zullen wel geen 

fietsen te koop geweest zijn in Wereldoorlog 1.

Als het jaargetijde er gunstig voor was, waren de uiterwaarden een bron van vreugde: 

stekelbaarsjes, kokerjuffertjes en salamanders vangen. Dit was een vervolg van zelf

onderricht in de natuurlijke historie van de boon in de sponzedoos tot kikkerdril 

in een jampotje. Ik had eens, waarschijnlijk om de groei te bevorderen, een kom 

water met kikkerdril in de tuin in de zon gezet. Onze hond slobberde het potje 

water met de levende have leeg!

Langs de oprit naar de dijk was de houtzagerij van De Voogt, tegenwoordig de werk

plaats van gas- en loodgietersbedrijf Rijken, met de boomstammen in de gracht. Het 

was een heerlijke sport van stam tot stam te springen. Ik vermoed dat we wel vaak 

natte voeten hebben gehad, maar daar gaf je niet om. Dat was weer wat anders dan 

slootje springen in de uiterwaarden.

Het ruime Emmapark was eveneens een uitstekend speelterrein. Je draaide om te kun

nen knikkeren met je hak kuiltjes in de grond. Eén van de knikkerspelletjes was het 

schoffelen. Ik hoop dat nader uitleg overbodig is. Een ander spel was het tuken.

Weet iedere lezer ook wat dat is? Hiervoor gebruikte je je pet. Iedere jongen droeg 

toen een petje. Het steltlopen was eveneens erg 'in'. Je kon reuzenstappen nemen, 

wanneer je een stel had met een laag en een hoog opstapje.

Dik in je speelgoed zat je niet, hoewel je met Sinterklaas en op je verjaardag wel 

een kleinigheid kreeg. Dat speelgoed op die feestdagen bleef beperkt tot een pop 

voor de meisjes en voor de jongens tot een paar stelten, een klappertjespistool of 

revolver, waar een hele rol klappertjes inging. Of je maakte je speelgoed zelf: 

voor de kleintjes een geweer, een sabel, een steek en een riem uit krantenpapier. 

Kleppers waren meestal ook eigen fabrikaat, evenals een pijl en boog of een speer 

uit wilgetakken. Wat een gelukkige tijd met zo weinig verlangens!

Niet veel verder van school was een weg - de Haarweg - die schuin van de Grote Laan 

(Costerweg) voór de menistenhuizen naar de bongerden voerde. Langs deze weg stond 

een meidoornhaag waarin tijdens het voorjaar bijzonder grote meikevers zaten. Je 

ving er een hoop. Bij elke kever bond je een draadje garen aan een achterpoot. Al 

die draadjes bevestigde je aan een stokje, je rolde de draadjes op en je had een 

wriemelende hoop meikevers. Later in de klas legde je zo'n stokje met kevers stiekem
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op de grond. De meikevers vlogen op, maar ze konden het stokje niet omhoog trekken. 

Er ontstond grote consternatie wanneer zo'n gonzende zwerm boven de schoolbanken 

kwam. Jaren en jaren later heb ik van een bioloog vernomen dat er zich nergens in 

Nederland zulke grote meikevers bevonden als juist aan die weg!

'Met vakantie gaan' bestond in die dagen uitsluitend uit familiebezoek, dat wil 

zeggen als je verwanten buiten Wageningen had wonen. Tijdens de vakantie verveelde 

je je nooit. Altijd waren er genoeg vriendjes in de buurt om mee te spelen of katte- 

kwaad uit te halen. Er sneuvelde natuurlijk wel eens een ruit bij het sjotten. Dat 

is voetballen met een prop krantenpapier bijeengehouden met een touwtje. Bij deze 

zonden bleef het dan ook.

Als toevallig één van je vriendjes in de grote vakantie jarig was en de ouders kon

den het betalen, kreeg je wel eens een uitnodiging voor een rit met een janplezier 

naar Nol in 't Bosch of zelfs naar Wolfheze. Veel speeltoestellen waren daar niet, 

slechts een schommel, een wip en een boom waar je, om je evenwicht te testen, over

heen kon lopen. In Wolfheze was er nog een draaimolen. Je kon daar ook pootjebaden 

in de beek. De consumptie bestond uitsluitend uit een kogelflesje limonade. Zo'n 

kogelflesje probeerde je in de knikkertijd bij bottelaar Willem Bongers in de 

Rouwenhofstraat te pikken. Je smeet zo'n flesje, wanneer je er een te pakken kreeg, 

kapot. Van de prachtige glazen knikker, die we stuiter noemden, was je de (onrecht

matige) eigenaar.

In de winter was er natuurlijk sneeuw- en ijsvermaak. Vooral het laatste. In mijn 

herinnering - misschien niet helemaal juist - heb ik elke winter kunnen schaatsen

rijden. Plaats: op de gracht rond de stad. Natuurlijk moest ik het eerst leren op 

houten schaatsen met neus- en hakleren en oranje banden, die alle op de meest onge

legen momenten kapot gingen. Vandaar dat er op enkele punten van de gracht kraamp

jes op het ijs stonden waar je je spullen kon laten repareren. Als jongetje, dat 

zich nog niet zo snel uit de voeten kon maken, had je veel last van zwierende paren 

op korte ronde schaatsen of van de baanveger met zijn heen en weer vegende heibezem. 

Sommige jongens hadden doorlopers, waarmee ze de anderen de ogen uitstaken. Figuur

lijk natuurlijk. Doorlopers waren schaatsen waarvan de ijzers achter de hiel door

liepen. Het bovenstuk was van hout. Noren waren toen nog onbekend. Wèl waren er 

kunstschaatsen die met klemmen aan de schoenzool werden vastgezet. Daar was een 

sleutel bij nodig om ze vast te schroeven. Waarschijnlijk zal bij het rijden wel 

vaak de zool van het bovenleer zijn losgeraakt. Het drukste gedeelte van de stads

gracht was om en nabij het Junushoff, waar het ijs ook het slechtste was. Het best 

was het ijs tussen de Emmaparkbrug en het Bowlespark, waar het ijs onbereikbaar was 

om van de kant af met stenen op sterkte te worden beproefd. In mijn herinnering kon 

er elke winter op de uiterwaarden worden geschaatst. In een oorlogswinter had het 

zo hard gevroren dat bij het Lexkesveer de rijdende artillerie, de beroemde Gele 

Rijders, met geschut de Rijn kon oversteken. Prachtig was dat, maar ik vermoed dat 

de strenge mobilisatiewinters de moeders en vaders niet zoveel vreugde hebben
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bezorgd. Deze moeilijkheden komen in één van de volgende stukjes aan de beurt. Een 

volgende keer vertel ik u eerst over bijzondere gebeurtenissen zoals de kermis.

U bemerkt wel, geachte lezer, dat u voorlopig nog niet van mij af bent.

★

100 JAAR GELEDEN OVERLEED DIRK VREEDE
A.G. Steenbergen

Op 12 november 1886 stierf te Wageningen op 67-jarige leeftijd Dirk Vreede, die in 

het maatschappelijk en kerkelijk leven van Wageningen een grote rol speelde.

Twee tastbare herinneringen aan hem zijn in onze gemeente nog aanwijsbaar: het door 

hem gebouwde 'Huize Hinkeloord' en de door vrienden in 1887 opgerichte stenen bank 

in het Noorderplantsoen, die in 1979 een nieuwe plaats kreeg op de noordkant van 

het Junushoff-bolwerk.

In het hoofdstuk 'Hinkeloord' in mijn boek 'Wageningse avonden', verschenen in 1970, 

schreef ik uitvoerig over hem. Nadien heb ik meer gegevens over zijn persoon en 

familie gekregen, die bovengenoemd hoofdstuk kunnen aanvullen en corrigeren.

Dirk Vreede werd op 12 mei 1819 te 's-Gravenhage geboren als zoon van Comelis 

Vreede, tabaksplanter op Java, en Dorothea B.D. Bouman. Dirk vestigde zich eveneens 

op Java, waar hij suikerplanter was. Op 13 november 1844 trouwde hij in Batavia met 

Sara Adriana van Baak, geboren 3 mei 1819 te Heusden. Zij overleed op de onderne

ming Ngladjoe (Rembang) op 22 maart 1850. Uit dit huwelijk werden drie kinderen 

geboren.

Terug in Nederland hertrouwde hij in Wageningen op 2 februari 1852 met Anna 

Elisabeth de Voogt, geboren aldaar op 21 januari 1822. Zij was een dochter van 

Johannes Everardus de Voogt en Fennia van Enst. Dit huwelijk bleef in de familie, 

want een jonger zusje van Dirk, Klaara, was sinds 1842 getrouwd met een broer van 

zijn tweede vrouw en wel met Nicolaas Gosewinus de Voogt, ass. directie over de 

tabakscultuur voor het Rembangse op Java.

Drie jaar later, in 1855, gaf Dirk Vreede opdracht tot de bouw van een grote buiten

plaats aan de toen geheten Arnhemse Bovenweg op de Wageningse Berg. Zijn negen jaar 

oude zoontje Comelis legde op de verjaardag van zijn vader de eerste steen, nog 

aanwezig naast de hoofdingang. Bij deze feestelijke eerste steenlegging vervaardigde 

Dirk zelf een aantal rijmelarijen, die aanwezig zijn in het archief van de familie 

Vreede.

Vreede gaf aan het buiten de naam 'Ngladjoe', een herinnering aan zijn onderneming 

op Java, waar zijn eerste vrouw overleed. In 1855 vestigde Dirk Vreede zich met 

zijn gezin voorgoed in onze stad 'waar hij door zijn humaniteit en lust tot arbeiden 

al spoedig de genegenheid der inwoners verwierf'. Hij werd ingeschreven als rente

nier. Hij was toen 36 jaar.
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Uit het tweede huwelijk werden in Wageningen 4 kinderen geboren, waarvan de jongste, 

Willem Anton, geboren 23 november 1868, later nog lid van de gemeenteraad van 

Wageningen is geweest. Hij was aanvankelijk agent van een stoomvaartmaatschappij.

Hij woonde lange tijd aan de Rijksstraatweg in het huis 'Zonnehoek', tegenover de 

ingang naar het vroegere hotel De Wageningsche Berg. Hij overleed in zijn geboorte

plaats op 12 juni 1934.

Afb. 1. Tekening van 'Huize Hinkeloord' omstreeks 1900, vervaardigd door F. van

Nievelt, die in 1979 in Wageningen afstudeerde. Vermoedelijk naar een prent

briefkaart (verzameling A.C. Zeven)

Dirk Vreede was secretaris-kerkvoogd van de Hervormde gemeente; president der 

Gelderse-Overijsselse Maatschappij van Landbouw, afdeling Neder-Veluwe; president 

van het Rode Kruis; ere-voorzitter van de Vereniging tot vrijwillige oefening in de 

wapenhandel; penningmeester van het Algemeen Ziekenhuis; bestuurslid van de Bovenste 

Polder; beschermheer van de Vereniging Laurens Janszoon Koster en hij had bemoeie

nissen met de Vereniging Werkverschaffing. Mede door zijn toedoen dankte de gemeente 

aan hem de inrichting van de Rijkslandbouwschool.

Eveneens getroostte hij zich veel moeite voor de aanleg van een spoorwegverbinding 

Amersfoort - Nijmegen. Zijn streven was, evenals die van zijn collega-wethouder 

J. Wertheim, deze lijn via Wageningen te laten lopen. Om zijn ideeën kracht bij te 

zetten, publiceerde hij in 1876 twee brochures over deze gewenste spoorwegverbin

ding. In 1882 werd Wageningen met een korte spoorlijn verbonden met de lijn 

Amsterdam - Arnhem.

Geen wonder dat hij een man van gewicht werd. Dankzij zijn financiële onafhankelijk

heid kon hij veel tijd aan zijn vele functies geven. Op 12 mei 1874 werd hij lid 

van de gemeenteraad en 7 september 1875 volgde zijn verkiezing tot wethouder, welk
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ambt hij tot aan zijn dood bleef vervullen. In 1874 verkocht hij ook het buiten 

'Ngladjoe' aan Graaf Godert Alexander Philip van der Duyn, heer van Maasdam en 

Hinkeloord, rentmeester van het kroondomein. Deze gaf het buiten de naam 1Hinkeloord'. 

Het gezin Vreede vestigde zich in de Hoogstraat en wel in het pand waar nu het 

warenhuis Matser is. In die jaren was het een groot gesloten huis met een tuin die 

in het Noorderplantsoen uitkwam.

Afb. 2. De Vreede-bank in het Noorderplantsoen zoals vele Wageningers hem kenden.

Op deze prentbriefkaart wordt de bank 'Vredesbank' genoemd! (Verzameling 

A.G. Steenbergen)

Het overlijden van Dirk Vreede in 1886 kwam vrij onverwacht. Hij was al niet gezond 

en toen hij als wethouder bij een brand aanwezig was, vatte hij kou. Enkele weken 

later was hij dood. Wageningen rouwde en bij zijn begrafenis getuigde burgemeester 

mr. H.J. Wunder onder meer: 'Wageningen heeft in de heer Vreede een harer geliefste 

en verdienstelijksten mannen verloren en zijn naam en zijn werken zullen steeds in 

zegenend aandenken bewaard blijven'.

Onbegrijpelijk is het dat er in Wageningen geen straat naar deze zo verdienstelijke 

persoon genoemd is! Wel werd kort na zijn overlijden een commissie van 23 ingezete

nen gevormd, om te komen tot een blijvend aandenken en wel in de vorm van een 

'artistieke' bank. Men plaatste deze in het talud van het Noorderplantsoen tegen

over de tuin van Vreede. Hij had namelijk de gewoonte elke morgen naar deze plek te 

wandelen om te genieten van de frisse lucht en het toen nog fraaie uitzicht.

In 1969 werd het huidige Plantsoen aangelegd als verbindingsweg met het Nude-plan. 

De bank werd gesloopt. Alleen de zijstukken met de tekst 'Hulde aan D. Vreede' ble

ven bewaard. Dankzij activiteiten van enkele Wageningers kon de bank weer hersteld 

worden en kreeg deze de huidige plaats.

Van Dirk Vreede en Anna Elisabeth de Voogt bestaan twee portretten, geschilderd 

omstreeks 1855 door Bastiaan de Poorter.
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V ILL A  VADAE WORDT MUSEUM (2)
A.G. Steenbergen

1. Mevrouw W. Heijnekamp-Nieuwerihuijsen (86 jaar! ), wonende in Rustenburg, was zo 

vriendelijk te reageren op het artikel 'Villa Vadae wordt museum'.

Als meisje van 10-12 jaar haalde ze bij mevrouw Suringar, de toenmalige eigena

res en bewoonster van de villa, regelmatig de vuile was om deze later weer 

schoon terug te brengen. Evenals de leveranciers moest zij via de Kasteelse Gang 

naar de keuken aan de achterzijde van de villa. Ze kende er de twee dienstmeis

jes, dochters van schilder Eimers bij wie mevrouw Heijnekamp groot gebracht werd. 

Mevrouw Suringar, die tweemaal getrouwd is geweest, was toen voor een tweede maal 

weduwe. In het huis hing een levensgroot portret van één van haar echtgenoten.

Zij had zo haar eigenaardigheden. Wanneer het 's avonds onweerde, belde ze stal

houder Albers. Hij bracht haar in een rijtuig naar de dijk waar ze naar de blik

semschichten boven de uiterwaarden kon kijken. Dat vond ze prachtig!

Over enkele vroegere bewoners hoop ik een volgende maal wat meer te vertellen.

2. Inmiddels zijn er contacten gelegd met twee zoons en een dochter van de familie 

Van der Heijden. Behalve een lange brief vol vragen stuurde ik elk van hen het 

nummer van 'Oud-Wageningen' met het verhaal over Villa Vadae. Via de telefoon 

kwamen er reacties vol interessante aanvullingen en gelukkig ook correcties over 

de periode 1926-1946. De geconstumeerde bruiloft (12\ en niet 25 jaar getrouwd) 

vond plaats op 5 november 1926. De verbouwing van het interieur (architect

L. Vonk uit Wageningen) betrof slechts het gelijkvloers maken van een aantal 

opkamers op de bovenverdieping. In 1926 liet Van der Heijden verwarming aanleg

gen door Zeegers, voor wie het de eerste verwarmingsaanleg was. Beukers uit 

Rotterdam leverde het materiaal. Ter sprake kwam ook de klok in de hal van het 

trappenhuis. Toen de villa in 1926 betrokken werd, hing deze er al, maar defect.

Na een reparatie in Amsterdam kreeg de klok haar oude plaats weer terug. Waar 

is deze klok gebleven?

Behalve de tekening van architect Vonk, zijn er nog vele glas-dia's met afbeel

dingen van Wageningen, foto's van de villa met tuinen, van de familie enz. De 

broers en zuster hebben contact met elkaar over deze zaken. Te zijner tijd krijg 

ik bericht voor een verder persoonlijk contact, waarbij onder andere de periode 

1926-1946 uitvoerig aan de orde zal worden gebracht. Ik houd u op de hoogte.

★

KLEERMAKER

Claas van Dijck ontvangt twee gin vyff st. voor het maken van Rock Muts en hantschoen 

voor Mourus de nachtroeper.

Gem. Arch. Wageningen, Oud-Archief inv. 469 gedateerd 31 juli 1741.
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DE 'RHENENSE' - EN 'WAGENINGSE' AFWEG
I.C. Rauws

De Afweg loopt vanaf de 'Wageningse' Grebbedijk bij huize 'de ' Rhijnschans' dwars door 

het gebied tussen de Grebbedijk en de Nude naar het westen en komt bij het water- 

schapshuisje weer op de 'Rhenense' Grebbedijk. De Afweg is verdeeld in twee delen.

Op Wagenings gebied heet zij officieel Wageningse Afweg en op Rhenens gebied offi

cieel Afweg.

. De Wageningse Afweg liep omstreeks 1965 vanaf de Grebbedijk kaarsrecht op de 

T-kruising (de provinciale grens) met links een landweg (ook Wageningse Afweg!) 

en rechts de Haarwal. Later werd de Haarwal die liep vanaf de Wageningse Afweg naar 

het Nieuwe Kanaal, omgedoopt in diverse delen. Het gedeelte Wageningse Afweg naar 

de Nude werd Wageningse Afweg. Het stuk Nude-T-kruising naar de Maatsteeg werd 

Zijdvang en de rest bleef de naam Haarwal behouden. De geasfalteerde Wageningse 

Afweg loopt thans dus voor het doorgaande verkeer van de Grebbedijk naar de Nude/ 

Lawickse Allee.

. De Afweg (gem. Rhenen) loopt vanaf de Grebbedijk langs de boerderij van 

K. Ruinemans, Afweg 2 en langs de boerderij van W.van Dijk, Afweg 8 tot aan het 

einde van de rij lindebomen die hier aan beide zijden langs de weg staan.

. Tussen deze 'Rhenense' Afweg en de geasfalteerde Wageningse Afweg loopt een prach

tige kronkelende landweg met aan beide zijden greppels met riet, afgewisseld met 

knotwilgen, populieren en dicht struikgewas. Vanaf de landweg heeft men een mooi 

gezicht over weilanden, maisvelden en op de boomgaarden naar de Grebbeberg,de 

Nude en de Grebbedijk met de oude boerderijen 'De Doove',’Livonia' (Lijfland) en 

de 'Hoogenkamp'. Het is een stiltegebied en dus rijk aan vogels. Tegen de avond 

zag ik er menigmaal fazanten, hazen en zelfs een keer een egel met haar jongen 

lopen. Alleen de boerderij 'De Doove' heeft een uitweg op deze landweg die toch 

voor een gedeelte Afweg en Wageningse Afweg heet! Voor een wandeling kan ik hem u 

zeker aanbevelen, vooral in de zomer.

In het natte jaargetijde is hij nogal moeilijk door te komen door de modder en de 

tractorsporen.

Daar ik vrees dat deze landweg in de toekomst wel eens rechtgetrokken en geasfal

teerd zou kunnen worden heb ik er in de zomer van 1984 enige tekeningen van ge

maakt (afb. 1).

Waar loopt nu de grens tussen de Wageningse- en Rhenense Grebbedijk en de Afweg? 

Hiervoor kunnen wij het beste gaan naar de afslag naar de Blaauwe Kamer op de Grebbe

dijk waaraan de oostelijke kant van de afslag in de noordelijke berm een vrij dikke 

korte grenspaal staat, een pas of acht achter het bordje van de Gelderse Vallei 

route. U gaat voor de paal staan en u trekt een denkbeeldige lijn in noordelijke 

richting evenwijdig aan de hekwerken van de percelen van de Grebbedijk naar de Afweg 

en u heeft de juiste plaats van de grens gevonden. Links is dan Utrechts-Rhenens 

gebied en rechts is Gelders-Wagenings gebied. Vanuit dit gezichtspunt gezien gaat
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Afb. 1. De Rhenense Afweg

de grens over de Afweg heen , maakt een hoek van 90° naar het oosten en volgt de 

noordelijke greppel langs de landweg (Wageningse Afweg) en blijft deze noordelijke 

en westelijk volgen naar de provinciale grenspaal Utrecht-Gelderland in de Nude.

In het begin sprak ik al van de Afweg. Ik deed dit met opzet omdat de bewoners van 

dit gebied gewoon spreken over 'de Afweg', of het nu Rhenens of Wagenings is, het 

maakt hun niet uit! Wel gebruiken zij zonodig nadere aanduidingen. De hoofdaanduiding 

is wel dat men de geasfalteerde Afweg als Wageningse Afweg ziet (doorgaand verkeer), 

en de landweg als Rhenense Afweg, al is het grootste gedeelte hiervan Wagenings. 

Andere aanduidingen zijn: 'De Afweg bij:/Ruinemans/ het witte boerderijtje(van Van 

Dijk)/het waterschapshuisje/de Blauwe Kamer. Ook gaat men hier 'binnendoor'.

In Wageningen is het bij Ruij sch of Sluis/De Abham/ in de Afweg en de Afweg 'bij ' t 

Pasje. Maar in beide gevallen gaat men 'de Afweg af'.

Maar wat te zeggen van het adres van fruitteler M.A. Breunisse? Het woonhuis staat 

bij de provincie-grenspaal met de voordeur aan de Rhenense Nude, met de zij-ingang 

aan de Wageningse Afweg en het adres luidt volgens het telefoonboek: Afweg 25!



ADRESSEN OM TE WETEN

F. van der Have, voorzitter, Otto van Gelreweg 16, tel. 13468
Mw. H. van der Lee-Rijsbergen, vice-voorzitter, Otto van Gelreweg 5, tel. 22103
A.G. Steenbergen, secretaris, Abersonlaan 13", tel. 16675
Fr. Bruinsel, penningmeester, Sleedoomplantsoen 12, tel 10628
W.J.P. Steenbergen, leden-secretariaat, Tarthorst 22, tel. 14959
A.L.N. Rietveld, lid en foto- en prentenarchief, Tarthorst 54, tel. 15477

REDACTIE 'OUD-WAGENINGEN':

E. van Rees Vellinga, hoofdredacteur, Bennekcmseweg 152, tel. 14045 
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, tel. 10156 
A.L.N. Rietveld, Tarthorst 54, tel. 15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

WERKGROEP MOLENS:

H. Dobbe, Hamjesweg 56, tel. 18120

WERKGROEP ARCHEOLOGIE:

W.G. Sombroek, Niemeijerstraat 31, tel. 11486

BERICHTGEVER MONUMENTENZORG:

A.G. Steenbergen, Abersonlaan 13", tel. 16675

CORRESPONDENT R.O.B.:

J. Huisman, Goudsbloemstraat 1, Renkum, tel. 08373-13448

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

CONTRIBUTIE 198 6: individueel lid ƒ 15,- 
echtparen - 17,50

Giro 29 46 125 t.n.v. penningmeester Oud-Wageningen te Wageningen

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE NUNMER VÖÓR 
10 JANUARI 1987
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