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JONGE BOUWKUNST EN STEDEBOUW IN WAGENINGEN 
IN DE PERIODE 1850-1945

Tot 1850 was Wageningen een betrekkelijk geïsoleerd stadje met 
als hoofdmiddel van bestaan de landbouw, in het bijzonder de 
tabaksteelt.
Na 1850 treedt hierin verandering op met de opkomst van de bak- 
steen-en de sigarenindustrie. Het landbouwonderwijs brengt echter 
de lang verwachte welvaart. Welvaart, die tussen 1900 en 1940 
zorgt voor een structurele bevolkingstoename. Al deze ontwikke
lingen en invloeden hebben hun uitwerking op de bouwkunst en de 
stedebouw in Wageningen niet gemist. Nieuwe uitbreidingen en 
wijken zijn hiervan het gevolg, aanvankelijk in noordelijke, 
later in noordwestelijke richting.

VAN DE VOORZITTER

1988-1989: Jaarwisseling, van oud naar nieuw.
Bij Oud-Wageningen betekende dit ook het afscheid van de "oude" 
hoofdredakteur en het aantreden van een nieuwe hoofdredakteur. De 
heer E.van Rees Vellinga was in de jaren 1985 t/m 1988 hoofdre- 
dakteur van ons blad. Al eerder maakte hij deel uit van de redak
tie, nl. van september 1975 t/m 1981. Samen ruim 10 jaar!
Eric, hartelijk bedankt voor je inzet al die jaren! De nieuwe 
hoofdredacteur is de heer F.van der Have, onze oud-voorzitter. 
Veel succes gewenst met je nieuwe "werk", samen met Ad Rietveld 
en Anton Zeven.

Wieger Steenbergen.

VAN DE BESTUURSTAFEL

- Namens het Bestuur wil ik de nieuwe jaargang van dit blad (al 
weer de 17e!) beginnen met u allen een alleszins voorspoedig 1989 
toe te wensen. Graag betrekt het Bestuur in deze wens de nieuwe 
hoofdredacteur, de heer F.van der Have en de nieuwe drukker, de 
heer A.de Goede. Het Bestuur hoopt op een goede samenwerking met 
beiden. Ook de heren E.van Rees Vellinga en M.C.van Son, resp. 
oud-hoofdredacteur en oud-drukker van dit blad wil het Bestuur 
vanaf deze plaats een goede toekomst wensen en hen daarbij nog 
eens hartelijk danken voor de vele zorg, die zij aan ons blad 
hebben besteed.
- Een van de eerste zaken, die uit de verslagperiode moet worden 
vermeld is de lezing van de heer P.Pezarro over het Kasteel Ame- 
rongen op 30 november j.1. Deze lezing, met prachtige dia's, 
genoot grote belangstelling. Jammer, dat door onervarenheid met 
de geluid- en beeldtechnische apparatuur de verstaanbaarheid van 
de lezing en de beeldkwaliteit niet optimaal konden zijn.
- Het lezingenprogramma voor de rest van dit seizoen is nu ook
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"rond". Over de eerstvolgende lezing - die van de heer Knoop op 
27 februari a.s. - vindt u elders in dit nummer nadere informa
tie. Voor de tweede lezing van dit jaar noteerden wij de heer
C.B.Troost, over de luchtoorlog rondom Wageningen (1940-45). Zijn 
lezing (ook met dia's) zal worden gepast in het programma van de 
jaarvergadering, die op 26 april zal worden gehouden.
- Van 18 t/m 27 november organiseerde de Vereniging samen met de 
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde een tentoonstel
ling over: Bomen, parken en plantsoenen in en om Wageningen, en 
ze deed bij die gelegenheid onder dezelfde naam de vierde afleve
ring verschijnen in de zg. "Historische Reeks".
- De tentoonstelling vond plaats in de ontvangsthal van Rusten
burg en werd geopend door Wethouder H.van Alderwegen. Het aantal 
bezoekers was ruim 250. Dit wellicht wat tegengevallen aantal, 
was waarschijnlijk te wijten aan de voor onze vereniging wat 
ongebruikelijke locatie en aan de "concurrentie" van de in die
zelfde periode gehouden tentoonstelling in het Museum over "Gel
derse steden omsingeld". Hoewel Rustenburg voor het houden van 
tentoonstellingen een uitstekend alternatief bleek te bieden, 
verdient het toch de voorkeur in de toekomst dergelijke activi
teiten op meer "eigen" terrein te organiseren. Tijdig en goed 
overleg met bijv. het Museum of met de LU zijn dan voorwaarden.
- Tijdens de Kerstperiode verleende de Vereniging haar medewer
king aan de organisatie van een tweetal stadswandelingen, uit
gaande van het Museum. Het aantal deelnemers was boven verwach
ting groot: ruim 40 op de 2e Kerstdag en ca. 15 op de woensdag 
daarna.
- Meldden wij de vorige maal reeds, dat het Bestuur met grote 
interesse de discussies volgt over de toekomst van de Herenstraat 
en het hoofdgebouw van de LU, ditmaal kunnen wij vermelden, dat 
het Bestuur plannen heeft om binnenkort een grote informatie
bijeenkomst daarover te organiseren. Voorbereidende besprekingen 
daartoe zijn momenteel gaande. Binnenkort zult u daar meer over 
horen.
- Meegedeeld wordt verder, dat in de verslagperiode de verjaar- 
dagkalender van Oud-Wageningen is herdrukt en dat een nieuwe 
folder over de Vereniging is uitgekomen. Overleg aangaande een 
herdruk van de serie prentbriefkaarten is nog gaande.
- Overwogen wordt het ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van de gezondheidszorg in Wageningen uitgegeven boekje, eventueel 
na aanpassing, in beperkte oplage op te nemen als nummer 5 van de 
"Historische Reeks".
- Te vermelden is verder, dat in het decembernummer van NCM- 
nieuws uitgebreid aandacht werd besteed aan het doel en de acti
viteiten van onze vereniging. Ook verscheen een rapport van de 
"kleine Commissie Kraats" over de cultuurhistorische betekenis 
van de Kraats en het Binnenveld. Een exemplaar van beide publika- 
ties is aanwezig in de bibliotheek.
- Tenslotte herhaalt het Bestuur nog eens zijn oproep tot de 
leden voor medewerking aan een op te richten excursiecommissie.
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Van alle 700 leden toonde tot nu toe slechts ëén persoon wezen
lijke belangstelling daarvoor!

T.Kouwenhoven.

BEHOUDT HET HOOFDGEBOUW

Dinsdag 24 januari is er een bijeenkomst geweest in het museum 
"De Casteelse Poort" te Wageningen. Hierbij waren vertegenwoordi
gers van de besturen van "De Casteelse Poort", Oud-Wageningen, 
Heemschut enz. aanwezig.
Er is gesproken over een voorlichtingsavond voor de inwoners van 
Wageningen (en daarbuiten) waar de geschiedenis van het hoofdge
bouw verhaald wordt, het doel van de aktie enz.
Het publiek kan daarop vragen stellen en zijn mening naar voren 
brengen.
Nadere mededelingen volgen nog en we verzoeken u op mededelingen 
in de plaatselijke en regionale pers te letten.

Wieger Steenbergen.

ONDERZOEK NAAR DE BETEKENIS VAN DE PLAATSNAMEN 
VAN DE VELUWEZOOM

Dr.D.Otten

Er is tegenwoordig meer belangstelling voor de plaatselijke en 
regionale geschiedenis dan ooit tevoren. In de laatste decennia 
zijn er op de Veluwe niet alleen verscheidene historische en 
heemkundige verenigingen van de grond gekomen, maar de verenigin
gen kregen vaak veel meer leden dan aanvankelijk werd verwacht. 
Een belangrijke oorzaak voor de groeiende belangstelling voor het 
"eigen" verleden is wellicht, dat tegenwoordig veel meer mensen 
over de tijd beschikken om zich in de historie te verdiepen.
Ook voor taal en dialect neemt de belangstelling toe. Binnen de 
meeste historische verenigingen zijn er wel enkele actieve leden 
of werkgroepen die bijzondere interesse hebben voor alles wat met 
taal en dialect te maken heeft. Er zijn dialectwoordenboeken 
verschenen en heel wat mensen zijn op zoek naar oude veld- en 
boerderijnamen. Men leest daarvoor in de archieven registers en 
koopakten door, men bestudeert oude kaarten of neemt contact op 
met oudere autochtone (oorspronkelijke) inwoners, die vaak over 
verrassend veel informatie blijken te beschikken.
Het vinden van een oude veldnaam en het lokaliseren van het bij
behorende perceel grond geeft voldoening. Maar lang niet altijd 
is meteen duidelijk wat de opgespoorde naam betekent. Er zijn 
enkele naslagwerken waarin het ontstaan, de ontwikkeling en de 
betekenis van oude veldnamen staan beschreven, bijvoorbeeld in 
het bekende werk van Schönfeld "Veldnamen in Nederland". Daarin
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staan vele honderden namen gerubriceerd en er worden ook ver
scheidene namen verklaard. Er zijn echter vele duizenden veldna
men.
Wie zich bezighoudt met de verklaring van veldnamen komt al spoe
dig tot het inzicht dat men met het gebruik van naslagwerken 
voorzichtig moet zijn en dat bovendien een groot deel van de 
opgespoorde veldnamen niet in de naslagwerken voorkomt. Iedere 
regio blijkt eigen namen te hebben.
Een zelfde ervaring doet men op, wanneer men zoekt naar de oor
spronkelijke betekenis van de naam van het gehucht, de buurtschap 
of het dorp waar men woont of geboren is. In lang niet alle ge
vallen geven de naamkundige studies en naslagwerken uitsluitsel 
over de betekenis van een plaatsnaam. Wie het "Woordenboek der 
Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen" van De Vries, of het "To
ponymisch Woordenboek" van Gysseling raadpleegt, merkt dat van 
veel plaatsnamen de betekenis allesbehalve duidelijk is.

Eet onderzoek heeft betvekk-ing op de namen van de buurtschappen3 
dorpen en steden -in de gemeenten Wageningen3 Renkum, Arnhem, 
Rozendaal3 Rheden en Brummen.

(toponymie is plaatsnaamkunde). Bij de verklaringen staan veron
derstellingen, vermoedens en vraagtekens. Voor die onzekerheden 
zijn verschillende oorzaken.
Soms bevat de plaatsnaam een woord dat uit het taalgebruik is 
verdwenen, of dat in de loop der tijden een andere betekenis 
heeft gekregen. Ook komt het voor dat de plaatsnaam in het ar
chiefmateriaal gebrekkig of helemaal verkeerd staat geregis
treerd. Het is dan ook een hachelijke onderneming om een plaats
naam puur historisch-taalkundig te verklaren vanuit de vormen die 
in de archiefstukken zijn overgeleverd. In niet weinig gevallen 
is men met behulp van informatie uit de historische taalkunde tot 
naamverklaringen gekomen die weliswaar heel interessant zijn, 
maar eigenlijk te interessant om waar te zijn. Verscheidene 
plaatsnamen van de Veluwezoom hebben een algemeen aanvaarde ver
klaring die toch weinig geloofwaardig is.
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Wat te denken van de veronderstelling dat Rheden afgeleid is van 
een werkwoord dat "rijden" betekende; zou de plaatsnaam Brummen 
werkelijk iets te maken hebben met "brem" of met "bramen"; moeten 
we bij Rozendaal denken aan een dal met rozen, en wat betekent 
Middachten eigenlijk?
De oorzaak van deze, soms merkwaardige verklaringen is, dat men 
zich te weinig heeft gerealiseerd dat het ontstaan van plaats
namen bijna altijd een kleinschalig gebeuren was. Men noemde een 
nieuwe nederzetting bijvoorbeeld naar een opvallende begroeiing, 
naar het al of niet aanwezig zijn van water, naar een poel, beek 
of rivier waaraan men zich vestigde, naar de kwaliteit van het 
water, naar de hardheid van de grond enz.
Nederzettingsnamen zijn nagenoeg altijd praktische en voor de 
hand liggende namen. Daarom is het nodig om bij de verklaring van 
plaats-, water- en veldnamen kennis te nemen van de geschiedenis 
van het landschap en van de bewoning. Hoe zag het landschap er 
ten tijde van het ontstaan van de nederzettingen uit, waar lagen 
de gronden die geschikt waren voor landbouw, waar was de bodem te 
drassig, welke gevolgen had de droogteperiode in de 10e eeuw op 
de bewoners van de Veluwe?

w r t n x i t v

Vermelding van Arnhem in een oorkonde uit 1069: "usque amen et 
ab amen amen usue daventriam", tot Arnhem en van Arnhem tot 
Deventer (naar: Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen, 
tot op den slag van Moeringen, 5 juni 1288, door L.A.J.W.Sloet, 
blz. 172).
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Mijn onderzoek naar de betekenis van de plaatsnamen van de Velu- 
wezoom begon daarom met het verzamelen van gegevens over de land
schaps- en bewoningsgeschiedenis van de Veluwe en in het bijzon
der van de Veluwezoom. Het combineren van die gegevens met de 
informatie uit naamkundige studies leidden tot verklaringen die 
veel aannemelijker zijn.

JJit de Geldevsche Volks-Almanak van 1840

In mei 1988 is bij de uitgeverij Gysbers & van Loon te Arnhem het 
boek "Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom" verschenen. Het 
boek bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte wordt een 
overzicht gegeven van de landschaps- en de bewoningsgeschiedenis 
van de Veluwezoom gegeven. In het tweede worden herkomst en bete
kenis van de volgende plaatsnamen beschreven:
Arnhem, Brakel, Brummel, Cortenoever, Dieren, Dolder, Doorwerth, 
Dreijen, Eerbeek, Ellecom, Empe, Hall, Harten, Heelsum, Hevea
dorp, Klingelbeek, Koldenhove, Laag-Soeren, Leeuwen, Leuvenheim, 
Middachten, Monnikhuizen, Noord-Empe, Oeken, Oosterbeek, Renkum, 
Rheden, Rhienderen, Rozendaal, Spankeren, De Steeg, Tonden, Velp, 
Voorstonden, Wageningen, Wapsen, Wolfheze, Worth-Rheden en Zuid- 
Empe.
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Het boek eindigt met een samenvatting, een literatuuropgave en 
een register. Er zijn 42 fraaie illustraties, bestaande uit de
tails van oude kaarten, fragmenten van archiefstukken, oude pren
ten en foto's van historisch interessante punten.
"Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom", Gysbers & Van Loon, 
Bakkerstraat 7-7a, 6811 EG Arnhem.

HET BOERTJE UIT DE NU

Regelmatig publiceerde het boertje uit de Nu (Nude) voor de oor
log in de plaatselijke pers zijn commentaren. Wie achter dit 
pseudoniem schuil ging is voor mij altijd een goed bewaard geheim 
gebleven. Voor zover ik weet heeft hij na de oorlog nog maar een 
enkel commentaar geleverd.

Dit ging over de Wageningse burgemeester die in de oorlog zijn 
naam geen eer aandeed. De gemeente-secretaris vertelde me wel 
eens hoe de burgemeester hete tranen stortte wanneer er weer een 
Duitse brief met onheilsopdrachten binnenkwam. De burgemeester 
aarzelde en zei zelden "ja" of "neen". Zijn tranen vloeiden wel. 
Meerderen wisten dit.
Na de oorlog mocht hij aanvankelijk niet in Wageningen terugko
men, maar later werd hij weer herbenoemd. De raad sprak in ge
heime zitting uit dat men vol belangstelling zijn daden afwacht
te .
In de evacuatie-periode was de ambtsketen gestolen en een nieuw 
exemplaar werd besteld.

Het boertje uit de Nu beschrijft deze nieuwe keten uitvoerig en 
hij eindigt met: "En deze keten is roestvrij!"

F.v.d.Have.

"WIELEN NAAR WAGENINGEN"

Omstreeks 10 februari 1989 wordt in het museum "De Casteelse 
Poort" een wisseltentoonstelling geopend, die als voorlopige 
titel heeft "Wielen naar Wageningen". De bezoekers krijgen hier 
een beeld van het openbaar vervoer in het verleden. De tentoon
stelling duurt tot begin april. Nadere publicaties vindt u in de 
pers.
Het museum is dagelijks geopend, met uitzondering van de maandag 
en de openingstijd is van 11.00 - 17.00 uur. Tussen de middag 
kunt u er ook terecht.
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WEET U HET SOMS?

Als je bij de haven rechts aanhoudt en over de rivierdijk naar 
het Opheusdense veer fietst, kom je langs een aantal huisjes 
(rechts onderaan de dijk), die in de volksmond "De Groentjes" of 
voor sommigen duidelijker "de Cruuntjes" heten.
Wie van de lezers weet hoe men aan die naam gekomen is? Wie weet 
het? Bericht graag: Otto van Gelreweg 16.

EEN WAGENINGSE PREEKSTOEL IN DE LUNTERSE KERK
A.G.Steenbergen

Tot de meidagen van 1940 bezat de kerk op de Markt een preekstoel 
die in 1743 was geschonken door "Haar Hoogwelgeboren Mevrouwe van 
Roozendaal", de echtgenote van Lubbert Adolph baron Torck. De 
Arnhemse stadstimmerman Claas Coninck, die zo nauw betrokken was 
bij de bouw tussen 1738 en 1744 van de 11 herenhuizen in de 
Heerenstraat, kreeg opdracht de kansel te maken. Het snijwerk was 
in handen van Jan Pathhof. 1)
De preekstoel stond opgesteld vóór het dwarsschip-zuidzijde. Deze 
opstelling dateerde nog van 1741, toen Claas Coninck, behalve met 
het verzetten van de kansel, tevens belast werd met het maken van 
"de gestoeltens" - waarschijnlijk de gesneden eiken herenbank en 
het nieuwe "doophuijsje". 2)
Dit laatste was een door een afscheiding omgeven ruimte rond de 
preekstoel waar de bediening van de doop plaatsvond. Genoemde 
preekstoel en doophek zijn terug te vinden op oude interieur- 
foto's van de kerk. Een exacte beschrijving bestaat helaas niet. 
Voor de afgedankte preekstoel toonde in 1761 A.G.Baron van Eek, 
Heer van Nergena en lid van de Magistraat, belangstelling. Van 
Eek was tevens Ambtsjonker van Ede. Met Ambtsjonker Asueer Johan 
baron Torck, Heer van Roozendaal, voerde hij in Lunteren het 
beheer over de kerkelijke goederen. Daar vond in 1761 onder ar
chitectuur van Helmert van Baack, stadstimmerman van Wageningen, 
de eerste grote verbouwing van de Lunterse kerk plaats. Dit was 
tevens een mooie gelegenheid om het interieur van nieuw meubilair 
te voorzien, waaronder een preekstoel.
Naar aanleiding van de vraag van baron Van Eek in de vergadering 
van de Wageningse Magistraat, benoemde deze twee timmerlieden, te 
weten Helmert van Baack en Jan de Moor 3), om de bewuste kansel 
te taxeren. Voor ƒ 25,- konden de Ambtsjonkers het kerkmeubel 
kopen 4). Koper werd Assueer Johan baron Torck, die de preekstoel 
vervolgens aan de Lunterse kerk schonk. De ingebruikname van het 
vergrote kerkgebouw, waarbij de Ambtsjonkers met hun vrouwen en 
verdere familie aanwezig waren, vond plaats op 24 september 1762 
5).
De preekstoel was aanvankelijk tegen de noordmuur geplaatst. 
Momenteel heeft hij een andere opstelling.
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De Wageningse preekstoel bezat oorspronkelijk een klankbord. Dit 
kunnen we lezen in een bestek voor een kansel voor de Edese kerk 
in 1674. Uit dit bestek blijkt dat het model van de Zevenaarse 
kansel gevolgd zou worden, met uitzondering van "het verhemelte", 
dit is het klankbord. Dat zou moeten zijn als dat van de Wage
ningse preekstoel, zij het zonder de lijst of rand. Dit klankbord 
was 12 voet breed 6). Of het klankbord in 1761 mee naar Lunteren 
is gegaan en later verwijderd is, weten we niet. De preekstoel in 
Lunteren heeft geen klankbord.
Bijzonderheden over deze kansel ontlenen we aan een onvolledige 
beschrijving van drs. Zeno Kolks 7). De eikehouten preekstoel 
bestaat uit een zeszijdige kuip met op de hoeken en tussen de 
boom en de leuning Ionische zuilen met getorste (= gedraaide) 
schachten (schacht is het opgaande deel van een zuil). De date
ring van drs. Zeno Kolks "uit de 18e eeuw" is niet juist. De 
voorlopige monumentenlijst uit 1917 plaatst het ontstaan van de 
kansel tussen 1650 en 1675. Dit blijkt ook uit het Edese bestek 
van 1674. De heer J.H.Kolk uit Lunteren, die zich nogal in kerk
bouw heeft verdiept en een speciale studie wijdde aan de Lunterse 
kerk, dateert de kansel aan het einde van de 17e eeuw en door 
zijn rijkdom aan snijwerk mogelijk van elders afkomstig 8). Dit 
laatste blijkt uit dit artikel.
Wij hopen dat er van deze fraaie preekstoel nog eens een volle
dige beschrijving gemaakt wordt.

Noten:

1. Aleid W.van de Bunt. Wageningen-Rhenen. Baarn, 1969 blz.36
2. Oud-Archief Wageningen, inv.no.9. Resolutie 4 november 1741.
3. A.C.Zeven. Burgerboek der Stadt Wageningen, 1561-1796 (en 

1800, 1802). Barneveld, 1984. blz.16, nr.352. Publikatie Vere
niging Veluwse geslachten, nr.30.

4. Oud-archief Wageningen, inv.no.12. Resoluties 2 en 8 december 
1761.

5. P.Hoekstra. Uit het verleden van Lunteren. Barneveld, 1982. 
Hoofdstuk 12: Rondom de kerk.
Geschiedenis van Ede, deel III. Kerkdorpen en Buurtschappen. 
Ede, z.j. blz.96-97 Het kerkgebouw.

6. T.Pluim en H.van Gortel. De geschiedenis der Neder-Veluwe; III 
Ede en omstreken. Wageningen, 1890. blz.34-35.

7. Drs. Zeno Kolks. Langs de oude Gelderse kerken; de Veluwe. 
Baarn, 1978. Blz.51.

8. De verbouwingen aan de oude kerk, in: Bij de Amse pomp; orgaan 
van de vereniging Oud-Lunteren 7 (1987) 1, maart, blz.8-10. 
Telefonische mededeling van de heer J.H.Stolk d.d. 25 mei 
1988.

Tot slot gaarne een woord van dank aan de heer Dr.P.Hoekstra,
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oud-voorzitter van de vereniging Oud-Lunteren, door wiens toedoen 
wij de hierbij geplaatste fraaie foto van de preekstoel mochten 
ontvangen.

17e-eeuwse preekstoel in de Ned.Herv.kerk te Lunteren. 
Foto J.van Diermens fotograaf te Lunteren.
Collectie A.G.Steenbergen.

NIEUWE AANWINSTEN VAN DE BIBLIOTHEEK
„ . , A.G.Steenbergen, beheerderBoeken, artikelen

1. Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen; onder 
red. van E.van Rees Vellinga, A.L.N.Rietveld en A.C.Zeven. 
Wageningen, 1988. 67 blz.
Historische reeks vereniging Oud-Wageningen, nr.4

2. Erkens, H.C.J. "Planken Wambuis", prachtig bos in het grens
gebied tussen Renkum en Ede. Met foto's.
In: Hoog en Laag; onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeente 
Renkum, woensdag 4 januari 1989.
N.B. Oorspronkelijk een bezitting van de familie Torck.

3. Grootheest, Drs.A.C.van. Kraats en Binnenveld; een historische 
notitie. Veenendaal, 1988. 20 blz. Met ill.
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Deze notitie is een uitgave van de Historische Werkgroep "De 
Kraats". Aanleiding zijn hiertoe de uitbreidingsplannen van de 
gemeente Ede, Wageningen en Veenendaal richting De Kraats en 
het Binnenveld.

4. Jubileumnummer (van) "Nieuws uit de badkuip"; clubblad van de 
Wageningse zwem- en poloclub De Rijn, 23 (1986) juni; samen
gesteld door S.Stemerding. Uitgegeven t.g.v. het 60-jarig 
bestaan op 1 juli 1986. 58 blz. Met ill.

5. Reckewell, R. (Voorlopige) Inventaris van het Archief van het 
Departement Wageningen van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen, 1807-1959, 1967-1979.
Wageningen, Gemeentearchief, 1988. 44 blz.

2 t/m 5 zijn schenkingen. Hartelijk dank.

Tij dschriften

Met ingang van 1989:
1. Arnhem, de genoeglijkste; orgaan van het Arnhems Historisch 

Genootschap "Prodesse Conamur" over het verleden en heden van 
de stad en omgeving. 4 x per jaar.

2. De Kroniek; uitgave van de Oudheidkundige en Historische Afde
ling van het Gemeentemuseum Arnhem. 4 x per jaar.

Beide tijdschriften zijn ruilabonnementen.

BOEKBESPREKING
A.G.Steenbergen

1. Smit, Freek. Verleden en toekomst van vier eeuwen Doopsgezin
den in Wageningen en omstreken. Wageningen, Eigen uitgave,
1988. 80 blz., lit. en afbn opgenomen.
In 1895 hielden de Doopsgezinden in Wageningen (import) hun 
eerste kerkdienst in een zaal van het toenmalige Junushoff. In 
1901 kon een kerkgebouw in de Walstraat in gebruik genomen 
worden. Dit werd in mei 1940 verwoest. Grote bloei kende de 
Doopsgezinde gemeente in de jaren voor W.O.II en de jaren 
vijftig. Momenteel kampt men met het probleem van terugloop en 
vergrijzing.
De schrijver behandelt eveneens de mislukte kolonisatie van 
Doopsgezinden in Wageningen in de 18e eeuw en de historie van 
Doopsgezind leven in Veenendaal, Buren en Zaltbommel. In het 
laatste hoofdstuk geeft hij zijn lezenswaardige visie over de 
Wageningse Doopsgezinde Gemeente en haar toekomst. De auteur 
weet waar hij over schrijft; voor de stof heeft hij diverse 
archieven geraadpleegd. Jammer dat de bronvermelding niet

12



uitvoeriger is, door b.v. het vermelden van de inventarisstuk- 
ken.
Mijn respect voor deze ëénmansuitgave!, die tegen betaling van 
ƒ 10,- verkrijgbaar is bij de schrijver, Freek Smit, telefoon 
08370-13607.

2. Terugblik... en vooruitzicht; 1888 - 29 april - 1988; honderd 
jaar Gereformeerde kerk te Wageningen. Gedenkboekje onder 
redactie van G.Boelema, M.Bouw en J.A.Vierbergen. Wageningen, 
Eigen uitgave, 80 blz., lit. en afbn.
In tegenstelling tot het boek over de Doopsgezinden kon de 
uitgave over "Honderd jaar Gereformeerde kerk te Wageningen" 
geschreven worden met medewerking van vele gemeenteleden. 
Onder voortreffelijke redaktie van de heer G.Boelema en zijn 
mederedaktieleden is het dan ook een fraai boekje geworden. 
Terecht merkt ds.E.D.J.de Jongh in zijn "Woord vooraf" op dat 
het geen gedenkboekje geworden is "op hoge toon, vol strelende 
herinneringen aan stoere staaltjes van fier Calvinisme op 
Gereformeerde grondslag". De kritische noot ontbreekt in het 
boek zeker niet. Hoewel de inhoud bestemd is voor "mensen van 
eigen erf", mis ik, als niet-Gereformeerde, een schets van de 
geestesgesteldheid van de Hervormde Gemeente van Wageningen 
omstreeks 1888. En uit welke maatschappelijke kring(en) kwamen 
de eerste Wageningse Gereformeerden?
Het boek is het lezen zeker waard. Het is rijk geïllustreerd.

HET CERES-TEGELTJE
I.C.Rauws

Op mijn artikeltje "Namen van studentenhuizen e.d." (Oud-Wagenin- 
gen, april 1988, p.28-30), kreeg ik enkele aanvullingen betref
fende het "Ceres-steentje c.q. tegeltje".
Zo zou het tegeltje ook aangeven dat aan een (Wageningse) midden
stander het predikaat "Corps-leverancier" was verleend. De be
trokkene kreeg dan het Ceres-tegeltje met oorkonde. De Wageningse 
winkeliers vonden dit een hele eer en waren er ook trots op. Aan 
een verkijger werd overgelaten of hij het tegeltje inmetselde in 
de buitenmuur of dat hij het met oorkonde in zijn zaak hing of in 
de etalage plaatste.
Zo was wijlen herenkapper Bouw (Markt 18) tevens "Corps-kapper". 
Van Piet Holleman kreeg ik per brief van 9 april 1988 de navol
gende aanvullingen.
Het wapentegeltje met de spreuk "Durf te leven" van het studen
tencorps "Ceres" werd ook aangebracht (en misschien nog) bij die 
huizen of grotere panden waarvan de eigenaar zich jarenlang op de 
een of andere manier verdienstelijk had gemaakt voor het Wage
ningse studentencorps "Ceres".
Zo denk ik bijvoorbeeld aan de vroegere stalhouderij van Albers
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die aan de Grintweg (thans Churchillweg) gevestigd was. Jarenlang 
verleende Albers zijn hand- en spandiensten aan "Ceres" wanneer 
er weer eens een rijtoer was door Wageningen bij feestelijke 
gebeurtenissen, en ook tijdens de groentijd met de "klooien" 
lopend achter de vaak open landauers.
Later in de zestiger jaren nam stalhouderij Hooijer in Renkum dit 
werk over. Op het einde van de zestiger jaren overleed de heer 
Hooijer vroegtijdig zonder een opvolger terwijl er toen al door 
de studenten minder gebruik gemaakt werd van dit vervoer (denk 
hierbij aan het verdwijnen van de ontgroening).
Naast mijn beste weten had stalhouderij Albers ook zo'n tegeltje 
in de muur en bij stalhouderij Hooijer in Renkum is het nog maar 
sinds goed twee jaar uit de muur verdwenen. De plaats waar het 
zat is nu nog te zien.
Dus is het naar mijn mening ook een tegeltje van waardering. Tot 
zover de mededelingen van Piet Holleman, waarvoor mijn dank. 
Naast het feit dat een Ceres-tegeltje aangaf dat men te doen had 
met een studentenhuis of dat het betrokken pand eens als studen- 
ten-sociëteit "Ceres" had dienst gedaan, kan het dus ook aangeven 
dat de (vroegere) eigenaar-bezitter het heeft verkregen door 
diensten aan het studentencorps "Ceres" bewezen. Men kon het niet 
kopen, alleen verkrijgen. Wellicht dat iemand van de Senaat van 
"Ceres" het ontstaan en de geschiedenis van dit tegeltje kent of 
kan nagaan en er over in ons verenigingsblad zou kunnen schrij
ven.

Noot van de redactie:
Ook in het pand Havenhucht - hoek Havenstraat is een tegeltje 
ingemetseld in de muur van het pand waarin de heer Kaupe inder
tijd zijn slijterij dreef (vriendelijke mededeling heer E.Ver- 
haaf).

DE STADSHOFTUIN VAN WAGENINGEN
A. C.Zeven

Bij het doornemen van het Slooparchief (1) kwam ik tal van we
tenswaardigheden tegen. Eén van de verrassingen was een bouwteke
ning uit 1923, waarop een plattegrondje (zie afb.).
Tot mijn verbazing staat op de plaats waar nu de U.V.V., Kapel
straat 15 gevestigd is, de naam Stads-hoptuin. Waar komt deze 
naam vandaan? Is dit nog een oude benaming van dit perceel? Het 
naamsdeel "stads" duidt erop, dat het perceel in het beheer van 
het stadsbestuur van Wageningen was. Staat deze hoptuin in ver
band met de brouwerij die in de 18e eeuw er tegenover op perceel 
1602 gevestigd was en eigendom was van Jacobus van Schuylenborgh? 
Wie heeft op deze vragen een antwoord?

(1) Hierop kom ik later terug.
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H t  c  a  r a a a 7

Z?en plattegrond van 1923 met de naam STADS-HOPTUIN.
Op perceel 1602 was in de 18e eeuw een brouwerij gevestigd.

DIENTJE VEENBRINK

Op een van de bijeen
komsten van "Veluwse 
Geslachten" werd mij 
bijgaande foto ter 
hand gesteld. Volgens 
gegevens op de ach
terzijde geschreven, 
werd deze foto in ca. 
1900 te Wageningen 
gemaakt van Dientje 
Veenbrink.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, Telefoonnummer

BESTUUR:
voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
leden-secr. 
lid 
lid

Leeuweriksweide 222, 6708 LP, tel.14959 
Otto v.Gelreweg 5, 6703 AC, tel.22103 
Nudestraat 14, 6701 CE, 12553 
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628 
Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom 
Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090

W.J.P.Steenbergen
mw.H.v.d.Lee-Rijsbergen
T .Kouwenhoven
F.Bruinsel
mw.J .Th.v .Barneveld
J.M.van Staveren
P.Holleman

REDACTIE "OUD-WAGENINGEN"
F.v.d.Have hoofd-redacteur
A.C.Zeven 
A.L.N.Rietveld

Otto v.Gelreweg 16, 6703 AE, tel.13468 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.10156 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 
A.G.Steenbergen

WERKGROEP MOLENS 
H.Dobbe

WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
W.G.Sombroek

F0T0 EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld

STICHTING HISTORISCH MUSEUM "De

Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen" 
J.M.van STaveren

VERENIGING "VRIENDEN VAN HET WAGENINGS

Abersonlaan 132 , 6703 GD, tel.16675

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120

Bowlespark 16, 6701 DP, tel.11486

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477 

Poort"
Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288 

3EUM"
Postbus 298, 6700 AG

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad "Oud-Wageningen" zijn voorzover voor
radig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom.

Giro penningmeester "Oud-Wageningen", F.Bruinsel te Wageningen, nummer 29 46 125
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INLEVEREN KOPIJ V00R HET VOLGENDE NUMMER 
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17e jaargang - nr.2 - april 1989

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

Verschijnt tenminste éénmaal per kwartaal 
Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst

MAANDAG 17 APRIL 1989 

AANVANG 20.00 UUR 

DE WERELD, GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

*

1940-1945 LUCHTOORLOG IN EN OM WAGENINGEN 

Lezing met dia's door C.B.Troost.

OUD
WAGENINGEN



1940-1945 LUCHTOORLOG IN EN OM WAGENINGEN

Het doel van deze lezing is tweeledig:

1. Bekendheid geven aan de resultaten van een onderzoek naar het 
luchtgebeuren in deze omgeving.
Door een toelichting, met behulp van dia's te geven over de 
plaatsen waar bommen of vliegtuigen neergekomen zijn en wat er 
met de inzittenden is gebeurd gaat dit verhaal.

2. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, verzoek ik u indien 
u aanvullende informatie, verbeteringen en/of foto's over het 
luchtgebeuren heeft dit aan mij ter inzage te geven voor ver
dere verwerking.

Om u een overzicht te geven over hetgeen besproken zal worden is 
er een kaartje toegevoegd, waarop omcirkelde letters zijn te zien 
die corresponderen met onderstaande lijst. Ook zullen er enige 
toestellen, die in de Betuwe neerkwamen, ter sprake komen.
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datum type plaats

A. Zomer '39
B. 12-05-'40
C. 26-03-'43
D. 28-07-'43
E. 21-01-'44
F. 17-09-'44
G. 18-09-'44
H. 18-09-'44
I. 18-09-'44 
J. 21-09-'44 
K. 08-11-'44

Fokker CX ?
Fokker CV.
V-l of bom?
B-17
Bommen
Bommen
Glider
C-47
C-47
Stirling
Mustang

Onderlangs Wageningen/Renkum
Uiterwaarden-Haven
Rode Dorp
Binnenveld
Veluvia
Sahara
Veerweg
Grift, Achterberg 
Rijnsteeg
Oranje Nassau's Oord 
Oranje Nassau's Oord

UIT EEN LEGERKRANT

We voeren met onze ducks van Velp over de IJssel en gingen de 
Rijn af. Bij het dorpje Renkum gingen we aan land.
We hadden grote verwoestingen onderweg gezien maar dit dorp zag 
er verschrikkelijk uit. Men had ons gezegd dat er in deze omge
ving nog S.S.ers konden zijn. Maar nergens ontdekten we een spoor 
van de vijand.
We reden toen verder richting Wageningen. Mannen van andere on
derdelen hadden de plaatsen aangegeven waar zich mijnen bevonden 
en deze stroken grond waren afgezet met witte linten.
Daarop reden we Wageningen binnen. Het was een verlaten stad. 
Onze commandant verdeelde ons in groepen en we kregen de opdracht 
om te controleren of zich nog Duitsers in de stad bevonden. Ver
der controleerden we de grote gebouwen. Het bleek dat o.a. de 
scholen nog onlangs in gebruik waren.
Een groep rapporteerde dat men in een groot gebouw geweest was 
waar gewerkt werd op het gebied van de scheepvaart.
Zij spraken het vermoeden uit dat hier Duitse eenmansduikboten 
vervaardigd werden.
Hier eindigt het verhaal. Kennelijk zijn ze bij "Scheepsbouw" 
geweest en na ondeskundige blikken op tekeningen en voorwerpen 
geworpen te hebben, kwamen we tot deze conclusie.
Eenmansduikboten bestonden. Meest jonge Duitsers voeren er mee, 
aan weerszijden een torpedo. Zij leken op de Japanse zelfmoord- 
piloten door tot dicht bij vijandelijke schepen te komen en dan 
hun torpedo's af te schieten. Slechts enkelen keerden terug.

F.v.d.Have
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JAARVERSLAG 1988

Omdat het gebruikelijk is de lotgevallen en de activiteiten van 
de vereniging in extenso weer te geven in de rubriek "Van de 
Bestuurstafel", kan bij dit jaarverslag worden volstaan met een 
kort samenvattend overzicht.
In dit verenigingsjaar zijn er vier bijeenkomsten geweest met een 
lezing met dia's. De belangstelling was over het algemeen goed 
tot zeer goed; zo goed zelfs dat het bestuur wel eens overweegt 
naar een grotere vergaderruimte om te zien.
Voorafgaande aan de lezing op 18 april vond de jaarlijkse leden
vergadering plaats, met ditmaal ondermeer de verkiezing van drie 
nieuwe bestuursleden. De notulen van deze vergadering treft u aan 
als bijlage bij dit nummer.
Met de vervanging van de drie aftredende bestuursleden door drie 
nieuwe bestaat het bestuur weer uit 7 personen (zie achterzijde 
van dit blad).
Omdat W.J.P.Steenbergen wegens zijn voorzitterschap zich moest 
terugtrekken als vaste afgevaardigde in het museumbestuur werd 
J.M.van Staveren aangewezen als zijn opvolger.
Een van de eerste activiteiten van het nieuwe bestuur was het 
samenstellen van een nieuwe wervende folder van de vereniging. De 
oude folder van 1982 was ongeveer op en moest tekstueel worden 
aangepast. De nieuwe verscheen eind oktober.
Een ander belangrijk "drukwerk" van de vereniging was nummer 4 
van de Historische Reeks, dat de titel meekreeg van "Bomen, par
ken en buitenplaatsen in en om Wageningen". Het boekje verscheen 
tevens als jubileumuitgave van de 100-jarige Koninklijke Maat
schappij Tuinbouw en Plantkunde voor Wageningen en omgeving.
Overleg met betrekking tot de nieuwe uitgave van een vijfde af
levering in de Historische Reeks over 125 jaar gezondheidszorg in 
Wageningen is nog gaande, evenals de plannen betreffende de her
uitgave van een serie prentbriefkaarten. Een herdruk van de ver
jaardagskalender met Wageningse stadsgezichten en van het foto
boek "Een gezicht op Wageningen" konden reeds worden verwezen
lijkt.
Het verenigingsorgaan "Oud-Wageningen" verscheen weer viermaal, 
elk nummer met 16 pagina's. De hoofdredacteur E.van Rees Vellinga 
legde na 4 jaar trouwe dienst zijn funktie neer en werd opgevolgd 
door onze oud-voorzitter F.van der Have.
In het kader van het 725-jarig jubileum van de stad (op 11 juni) 
organiseerde de vereniging een puzzeltocht voor de jeugd. Even
eens ontving de vereniging op die dag de Arnhemse zustervereni
ging Prodesse Conamur (van 1792).
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Ook ontving de vereniging (op 1 okt.) de deelnemers aan de Con
tactdag van het Gelders Oudheidkundig Contact als gast. Bij beide 
gelegenheden werden in de namiddag stadswandelingen georgani
seerd. Stadswandelingen werden ook gehouden op 26 en 28 december.
Uiteraard trad de vereniging ook bij andere gelegenheden naar 
buiten op. Zie hiervoor de berichtgeving in de verschillende af
leveringen van "Van de bestuurstafel".
Veel tijd en energie besteedde het bestuur aan de actie tot be
houd van het hoofdgebouw van de LU. Een breed samengesteld actie- 
comitee uit de vereniging, het museumbestuur, de Bond Heemschut 
afd. Wageningen en het Kunstenaarskontakt Wageningen, organiseer
de een handtekeningenactie en een informatieavond over de cul
tuurhistorische betekenis van de Heerenstraat en zijn bebouwing. 
In hoeverre een en ander successen afwerpt, moet nog worden afge
wacht. Verheugend is in ieder geval, dat parallel met deze acti
viteiten het ledental van de vereniging (b)lijkt te groeien.
Van de twee werkgroepen was de Werkgroep Archeologie onder lei
ding van W.Sombroek bijzonder actief en kon o.m. een tweede kas
teeltoren worden blootgelegd. Van de andere werkgroep "Molens" 
merkt men in het algemeen weinig.
De samenwerking met het museumbestuur vervult de vereniging met 
zorg en zou op bepaalde punten verbeterd kunnen worden. Te vaak 
werken beide organisaties langs elkaar heen. Ten aanzien van de 
kwestie "Heerenstraat konden ze elkaar echter goed vinden.
Tenslotte wordt er nog aan herinnerd, dat in het verslagjaar de 
vereniging een gevoelig verlies leed door het overlijden (op 30 
juni) van ons lid, oud-notaris A.Gazenbeek en de hele Wageningse 
gemeenschap door het overlijden (op 31 oktober) van onze burge
meester J.D.van Ketwich Verschuur.
Het aantal leden bedroeg op 31 december 1987 736 en op 23 febru
ari 1989 820.

De Secretaris.

AGENDA VAN DE JAARVERGADERING VAN DE 
HISTORISCHE VERENIGING "OUD-WAGENINGEN" 

op MAANDAG 17 APRIL 1989 in DE WERELD, aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Terugblik
3. Notulen jaarvergadering 18 april 1988
4. Jaarverslag secretaris over 1988
5. Jaarverslag penningmeester over 1988
6. Verslag van de Kascommissie en vaststelling van de rekening 

over 1988
7. Benoeming nieuw Kascommissielid
8. Huishoudelijke mededelingen
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9. Bestuursverkiezing. Statutair aftredend: 
Mw.H.v.d.Lee-Rijsbergen (niet herkiesbaar)
F.Bruinsel (herkiesbaar)
Het bestuur stelt voor de heer Bruinsel te herverkiezen. Voor 
de plaats van Mw.van der Lee wordt nog gezocht naar een op- 
volg(st)er.
Tegenkandidaten kunnen tot en met 13 april schriftelijk wor
den ingediend. De kandidaatstelling dient door tenminste 10 
leden te zijn ondertekend en vergezeld te gaan van een ver
klaring van de kandida(at)en, dat hij/zij bereid is/zijn een 
eventuele benoeming te aanvaarden.

10. Rondvraag
11. Sluiting.

Na afloop van deze jaarvergadering volgt een lezing met dia's 
over:
1940-1945 Luchtoorlog in en om Wageningen, door C.B.Troost.

De Secretaris.

GESLAAGDE OPSPORING
Een brief uit Den Haag van de heer W.H.G.van Aggelen.
Jammer dat u bij de foto van mijn overgrootmoeder DIENTJE VEEN- 
BRINK in publikatie nr.17 geen bijzonderheden vermeldt. Of zijn 
die niet bekend?
Welnu; Dientje Veenbrink* werd geboren te Wageningen 28 augustus 
1843, als dochter van Gerrit Veenbrink (afkomstig uit Hattum) en 
Anna Elisabeth Timmers en zij overleed aldaar 23 augustus 1912. 
Huwde d.d. 29 oktober 1869 Marinus van Aggelen, geboren te Wage
ningen 2 januari 1846 en overleden aldaar 26 oktober 1925.

* Bron: Animum Rege, Kroniek van de familie Van Aggelen, 1983, 
blz.190.

HET HOOFDGEBOUW MOET BLIJVEN!
Wieger Steenbergen

In de afgelopen maanden en weken heeft het bestuur niet stil 
gezeten voor wat deze aktie betreft. Samen met het bestuur van 
het museum De Casteelse Poort, Kunstenaars Kontakt Wageningen en 
met enkele personen van verschillende achtergrond (o.a. Bond 
Heemschut) werd een Aktiegroep opgericht met de naam: "Het 
HOOFDGEBOUW moet blijven!"
Plannen werden gemaakt om een avond te organiseren. Tussendoor, 
op 1 maart, organiseerde de gemeente een inventarisatieavond 
t.b.v. het bouwkundig adviesbureau AGS in Heerlen. Eén en ander 
heeft u reeds in de kranten kunnen lezen. Kort voor deze avond 
besloot de Aktiegroep in meerderheid de handtekeningenaktie die
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avond te starten, in de aanwezigheid van de pers. Lijsten waarop 
handtekeningen verzameld moeten worden, werden verspreid bij 
winkeliers enz. en bij in Wageningen wonende leden van onze ver
eniging. Op zaterdag 11 maart stond de Aktiegroep met een kraam 
op de Markt.
De heer H.Westenberg, lid van de Aktiegroep, tekende 2 prenten: 
één van de voorzijde van het Hoofdgebouw en ëén van de achterzij
de. Vanaf de vorige bijeenkomst in De Wereld zijn deze prenten te 
koop voor ƒ 2,50 per stuk. De opbrengst is bestemd om de onkosten 
(kopieerwerk, zaalhuur etc. van deze aktie) te dekken.
Ondertussen spraken leden van onze Aktiegroep met leden van di
verse frakties uit de gemeenteraad. Immers: Het Hoofdgebouw staat 
op de gemeentelijke monumentenlijst. Het zal daarvan moeten wor
den afgevoerd, voordat eventueel tot sloop kan worden overgegaan. 
Bij het in grotere kring bekend worden van onze Aktie kwam er 
meer discussie met verschillende mensen. Een veel gehoorde kreet 
is: "het gebouw is lelijk". Dat valt niet helemaal te ontkennen. 
Vooral vanaf het Salverdaplein is het gebouw door de te hoge 
voorvleugels niet optimaal. Sta je tussen de vleugels, in de 
beslotenheid van het pleintje rond "De Zaaier", dan "beleef" je 
het al heel anders. Ook vanaf het Wallenpad, in de tuin, is het 
aanzicht veel fraaier. De tuin vormt een onlosmakelijk geheel. 
Zou het gebouw gesloopt worden, dan is de tuin de tuin niet meer. 
Geen nieuwbouw kan verfraaien of fraaier maken, dan wat er nu is. 
De Aktie "Het HOOFDGEBOUW moet blijven", moet eigenlijk als 
speerpuntaktie worden gezien. Het gaat eigenlijk om veel meer: 
Bouwplannen in het gehele Herenstraat-gebied, Bowlespark, Spijk, 
Hof van Gelderland... Allemaal kleine gebiedjes grenzend aan of 
middenin historische bebouwing. Deze laatste twee alinea's heb ik 
ook verwerkt in mijn openingstoespraak, op "onze" Aktieavond, op 
15 maart in de Aula. Een krantenstaking heeft er wellicht aan 
meegeholpen, dat de opkomst groter had gekund.
Sprekers die avond waren: De heer J.C.Bierens de Haan: Hij sprak 
over Torck (de bouwheer van o.m. het Hoofdgebouw). Bierens de 
Haan begon met een persiflage; hij vergeleek het hoofdgebouw van 
kasteel Rozendaal bij Arnhem (voorheen residentie van Torck, in 
de laatste jaren zetel van de Kastelenstichting, nu in restaura
tie) met "Het Hoofdgebouw". In deze vergelijking bleek dat er qua 
bouwstijl veel overeenkomsten zijn.
Vervolgens sprak mevrouw Beatrice Kesler (lid Aktiegroep) over 
Het Hoofdgebouw in relatie tot het Landbouwonderwijs. Haar toe
spraak eindigde met een oplossing voor de situatie: Het leeggeko
men Hoofdgebouw zou als ruimte kunnen dienen voor L.U.-afdelingen 
en -medewerkers, die nu in het verspreid gebouwenbezit van de 
L.U. gevestigd, c.q. werkzaam zijn. Mevrouw Kesler noemde in dit 
verband als voorbeeld Hotel de Wereld, dat b.v. dan gemeente- 
eigendom zou kunnen worden. In verband met de daar plaatsgevonden 
capitulatie zou een relatie tussen dat gebouw en de gemeente veel 
logischer zijn. Verkoop, c.q. ander gebruik van het verspreid 
gebouwenbezit hoeft niet noodzakelijkerwijs tot financieel nadeel
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voor de L.U. te leiden. Wel de kosten van een eenmalige verhui
zing; daarna minder onderhoudskosten.
Hierna sprak de heer Pieter Roza over de mogelijkheden tot herge
bruik van het Hoofdgebouw.
Ook was er een forum, met als leden de Wageningers Beatrice Kes- 
ler, Pieter Roza en Ton Steenbergen. Als forum-voorzitter trad op 
de heer Dolné uit Nijmegen. Dolné is bestuurslid van de Cuypers- 
stichting, welke stichting zich bezighoudt met het behoud van 19e 
en vroeg 20e eeuwse panden in Nederland. Via de Bond Heemschut 
was het contact met de heer Dolnë tot stand gekomen.
Op de begane grond van de Aula waren standjes ingericht door 
bewoners van het Bowlespark en het Spijk. Zij lieten zien welke 
bouwplannen deze buurten bedreigen. Verder was er de mogelijkheid 
om de prenten van het Hoofdgebouw te kopen (ook zal dit het geval 
zijn op de april-avond van onze vereniging én in het museum!). 
Tevens was er nog de mogelijkheid een handtekening te plaatsen op 
de daarvoor bestemde lijsten.
De handtekeningen zullen met een petitie worden overhandigd aan 
de gemeenteraad en ook zal de petitie worden overhandigd aan het 
College van Bestuur van de L.U. De juiste datum daarvoor is nog 
niet bekend.
Het resultaat van de handtekeningenaktie was op 18 maart, tijdens 
het schrijven van dit artikel, 2.348 stuks.
Veel mensen kochten prenten, meestal beide afbeeldingen tegelijk. 
Een paar mensen gaven spontaan een kleine financiële bijdrage.
Als laatste opmerkelijkheid zou ik willen noemen de ledengroei. 
Al enige jaren proberen we het ledental uit te breiden. Met enige 
moeite zijn wij er in geslaagd om van bijna 700 tot boven de 700 
leden te komen per 1-1-1988. Bij de telling van dit jaar bleek 
het ledenaantal tot boven de 800 gestegen! Het is natuurlijk niet 
aanwijsbaar, dat deze groei iets met deze aktie en onze aktivi- 
teiten daarin te maken heeft, maar toch!

EEN VERDWENEN STRAAT IN WAGENINGEN
A. C.Zeven

Wanneer men de stadsplattegrond van Wageningen uit ca. 1570, 
opgemeten en getekend door Jacob van Deventer (1) bekijkt, dan 
ziet men tegenover de huidige Beuningstraat een straat, die in 
het gebied tussen de Hoogstraat en de Heerenstraat doodloopt. 
Deze straat bestaat nu niet meer, tenzij men het zuidelijkste 
gedeelte beschouwt als het noordelijkste gedeelte van de huidige, 
doodlopende Eerste Kloostersteeg.
In de door mij doorgewerkte archieven wordt van tijd tot tijd 
deze straat genoemd. Voor deze straat heb ik geen naam gevonden. 
Daarom werd hij ooit door mij voor het gemak Verlengde Beuning
straat genoemd (2).
In ca. 1681 (3) is deze straat gereduceerd tot een "Steegken en
Ganck off Uytwegh (-- ) tot op de Hoogstraat". Het behoort dan
tot het huis, gebouwd op perceel 389 (fig.1). Bewoner van pand

24



389 is dan Derscken (Tyssen) laatst weduwe van Derck Jansen. Op 
19 juli 1727 (4) wordt gevonnist dat Hendrick van Baack en zijn 
vrouw Grietje Jans Blankenbijl, de bewoners van pand 389, de 
overdekte gang tussen Hoogstraat en het achterliggende gebied, 
dat aangeduid wordt met 't Clooster, open moeten laten. Het 
gangetje is kennelijk een poortje geworden, waarvan de hoogte 11 
voet (ca 3.30 m.) moet zijn. In het Minuutplan van 1832 (fig.1) 
wordt het gangetje met streepjes aangeduid.
Wanneer het poortje definitief is afgesloten weet ik niet, dit 
moet na 1883 gebeurd zijn, want een foto (fig.2) uit dat jaar 
toont dit poortje nog. Misschien was het toen al niet meer open
baar. Een nuttige verbinding tussen de Hoogstraat en Heerenstraat 
is daarmee verdwenen. Er bestaat een plan om een dergelijke ver
binding opnieuw te creëren.
(1) Jacob van Deventer, ca. 1570. Plattegrond van de stad Wage- 

ningen. Bibliotheca Nacional, Madrid, MS200 krt 86. Zie voor 
kleurenreproductie o.a. kaart C in H.P.Deys. 1988. De Gelder
se Vallei - geschiedenis in oude kaarten. HES Uitgeverij, 
Utrecht, 263 p. Een soortgelijke kaart is aanwezig in het RA 
te Arnhem.

(2) A.C.Zeven. 1986. De "Verlengde Nieuwstraat" en de "Verlengde 
Beuningstraat": twee straten, die er niet kwamen of weer 
verdwenen. Oud-Wageningen 14- 33-38.

(3) GA Wageningen, Oud-Archief 216.
(4) RA Arnhem, Re. Ar. Wageningen 56, gegeven ontvangen van Ir. 

C.B.Roest, Apeldoorn.

Hoogstraat. Rechts van de vrouw met vierwielige wagen het poor
tje. Foto aanwezig in Album aangeboden aan Koningin Emma in 1883. 
Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage. Negatief aanwezig in GA 
Wageningen
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vetau van Minuutplan van 1832 door H.Weijers. GA «ageningen.



JEUGDHERINNERINGEN
mw.A.Hünt

De snoepwinkel van vrouwtje Hakstege in de Havenstraat, tegenover 
de speelplaats van de openbare school no.I.
Voor degenen die in de twintiger jaren die school bezochten een 
bekende plek, waar ze ongetwijfeld dikwijls smachtend voor hebben 
gestaan; soms een halve of hele cent rijk, er binnen gingen. 
Vrouwtje Hakstege, voor zover ik mij herinner een tandloos, heks
achtige figuur, die met ijzeren hand in haar winkel regeerde. 
Voór de toonbank mocht je staan, nergens aankomen, zelfs niet 
wij zen.
Omdat er in 1919 gebrek aan woonruimte was in het toen nog kleine 
Wageningen, huurden mijn ouders het woongedeelte boven de winkel. 
We woonden er tot de eerste woningen van het bouwplan Irene klaar 
waren en verhuisden toen, omstreeks 1921 naar die nieuwe buurt. 
Het wonen boven vrouwtje Hakstege was niet gemakkelijk. Altijd 
pantoffels aan en rustig zijn, want vrouwtje kon niet tegen druk
te in huis. Met haar man, Gijs, een klompenmaker woonde zij ach
ter de winkel, in een woonkeuken, waar ook de bedstee was.
's Morgens vroeg (misschien 6 uur) was vrouwtje al present, liet 
dan de winkelbel een paar keer gaan, zodat die luie, jonge men
sen boven hoorden dat zij al op was. Later ging Gijs klompeklos- 
send door de straat naar zijn werk in de Junusstraat.
Ze hield alles in de ga
ten, zat meestal in een 
kamertje naast de winkel 
voor het raam en overzag 
hetgeen gebeurde in de 
straat. Veel was dat niet, 
want auto's waren er niet; 
zover ik me herinner ook 
geen fietsen; er kwamen 
dus alleen voetgangers 
door de straat en ook die 
waren te tellen.
Buurtbewoners waren, links 
de familie In 't Veld en 
rechts de familie De Leeuw 
(?).
De burgemeester, Hesselink 
van Suchtelen, woonde er 
schuin tegenover, op de 
hoek van de Dijkstraat.
Hij ging lopend naar het 
gemeentehuis.

Eet snoepwinkeltje



Ernaast, bij de gracht woonde dokter Niemeijer. Ook hij liep 
veel, ging soms per koets en had later een fiets. De patiënten 
voor het spreekuur werden binnengelaten door de dienstbode. Par
ticuliere patiënten (de niet verzekerden) werden naar de salon 
gebracht, de anderen, zgn. fondspatiënten wachtten in een kleine 
kamer op hun beurt. De patiënten in de salon werden eerst gehol
pen.
De huizen in de Havenstraat waren ruim; of er riolering was weet 
ik niet. In ieder geval niet in het bovenhuis waar wij woonden. 
Op de gang was een hokje met een "plee".
Mijn ouders, komend uit een huis met goede sanitaire voorzienin
gen, hadden er geen erg in, dat de "plee" een melkbus was, die 
tot hun schrik op een moment vol was en door mijn vader in de 
tuin geleegd moest worden. De overgang van de stad naar het stad
je Wageningen was voor hen wel heel groot!

OUDE GEVELRESTEN

In de vroege ochtend van woensdag 16 januari 1985 ging door een 
uitslaande brand het pand van snackbar annex café "De Drie
sprong", Bergstraat 44 geheel verloren. Met de hierop volgende 
sloop kwamen de muurresten tevoorschijn van een oud huisje met 
een puntdak, dat voordien op de plaats van het in de vorige eeuw 
gebouwde pand had gestaan. Verder zagen wij de resten van een 
rookkanaal en links nog een gedeelte van een erfscheidingsmuur.

Te voorschijn 
gekomen gevelres- 
ten van een oud 
huisje na de 
sloop van het 
pand Bergstraat 
44 (Snackbar en 
café "De Drie- 
spronq") 19-1- 
1985.

Duidelijk aan dit gevelstuk is te zien hoe klein behuisd de men
sen vroeger waren in de woninkjes die buiten de Bergpoort waren 
gelegen.
Vroeger was men zuinig met bouwmaterialen. Wanneer een muur nog
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in goede staat verkeerde, nam men deze om de bouwkosten te druk
ken eenvoudig op in de nieuw te metselen muur, zoals hier dus het 
geval is geweest.
Hetzelfde viel een paar jaar geleden ook waar te nemen bij de 
sloop van het pand van de smederij van Viets. Toen kwamen in de 
zijgevel met Grutterink de muurresten bloot van een huisje met 
een trapgevel, doch deze is inmiddels weer in de nieuwbouw ver
dwenen.
Gelukkig verdwijnen deze zaken niet altijd uit het oog. Zo zijn 
met de renovatie van het pand Herenstraat 33A-33 in de achter
gevel aan de 2e Kloostersteeg de resten van een puntgevel en van 
een zogenaamde "gebroken kap" netjes mee gerestaureerd. Vanuit de 
le Kloostersteeg is het een en ander beter te bezichtigen. Men 
kan van hieraf goed zien dat het vroegere belendende perceel 
oorspronkelijk een puntdak heeft gehad. Later werd de zijgevel 
verhoogd omdat het pand werd voorzien van een gebroken kap om op 
de zolder meer nuttige ruimte te verkrijgen voor bijvoorbeeld een 
zolderkamer. Na verloop van tijd viel het ten offer aan de slo
pershamer. Nu staat er een (oude) rijwielwerkplaats van Recycle 
met een plat dak.
Zie ook: OW-aug.1982, pag.45 - A.G.Steenbergen: Een raadselach
tige muur verdwijnt.

EEN BRIEFHOOFD VAN DE FIRMA RIJK DE VRIES UIT 1918
A. C.Zeven

In een briefhoofd van de firma Rijk de Vries, gedateerd 16 mei 
1918 en getekend door H.D.J.de Vries, vinden wij een afbeelding 
van de Dakpannenfabriek en Houthandel van deze firma. Dit bedrijf 
lag aan de Nude. De tekenaar keek bij het tekenen - al staande op 
de Nude - in noordelijke richting.
Firma Rijk de Vries was hofleverancier, hetgeen betekende dat dit 
bedrijf deze titel en het wapen van het koningshuis mocht voeren.

Briefhoofd met pentekening van het bedrijf Firma Rijk de Vries 
aan de Nude in 1918.
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A.G.Steenbergen
Voor 400 gulden heeft ons bestuur in februari j.1. op de Vrij 
markt in Cuyck zeventien serviesdelen kunnen aankopen, afkomstig 
van het voormalig hotel De Wereld. De stukken stammen uit ver
schillende perioden en van verschillende Duitse aardewerkfabrie
ken. Ze zijn voorzien van het embleem van De Wereld, een wereld
bol. Het serviesgoed heeft welliswaar geen antiekwaarde, maar wel 
een voor Wageningen cultuur-historische. Hotel De Wereld was v5or 
1944 het landelijk zeer hoog aangeschreven Hotel-restaurant van 
de familie Snackers. Bovendien werd De Wereld wereldwijd bekend 
op 5 mei 1945, omdat in de gelagzaal de Capitulatieonderhandelin- 
gen plaatsvonden. Na 1945 heeft de laatste eigenaar serviesgoed 
van De Wereld geschonken aan een familie, die in Suriname in het 
project "Wageningen" met een hotel wilde beginnen onder dezelfde 
naam. Kennelijk is het hotel daar niet van de grond gekomen en 
keerde de familie terug in Nederland. In januari van dit jaar 
werd het serviesgoed te koop aangeboden, aanvankelijk tegen een 
zeer hoge prijs.
Studium Generale in De Wereld wil, op verzoek van het bestuur, de 
serviesstukken wel exposeren met andere zaken die aan de onder
tekening van de Capitulatie herinneren. Het museum De Casteelse 
Poort heeft geen plaats om het servies permanent tentoon te stel
len. En daar heeft het bestuur het tenslotte wel voor gekocht.

SERVIESGOED VAN HOTEL DE WERELD

NAMEN
Wieger Steenbergen

Via de heer W.Stellaard ontving ik een tijdje geleden een foto, 
voorstellende een groep personeel van de tramweg Wageningen-Ede, 
genomen in de 20-er jaren, voor de locomotievenloods in Wagenin
gen.

Via de heer Stellaard kreeg ik een aantal namen.

Wellicht zijn er oudere lezers van "Oud-Wageningen", die nog een 
naam of zelfs meerdere kennen.
Neem daarvoor contact met mij op!

1.
2. Smeling, machinist
3. van Amersfoort, rangeerder
4.
5.
6 .

7. v.d.Weerd, onderhoudsman
8. Rooseboom, onderhoudsman
9.
10. van Brussel, machinist
11 .
12. Van Putten, machinist

foto genomen 1926 of 1927.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, Telefoonnummer

BESTUUR:
W.J.P.Steenbergen 
mw.H.v.d.Lee-Rijsbergen 
T.Kouwenhoven 
F.Bruinsel 
mw.J.Th.v .Barneveld

J.M.van Staveren 
P.Holleman

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
leden-secr.

lid
lid

Leeuweriksweide 222, 6708 LP, tel.14959 
Otto v.Gelreweg 5, 6703 AC, tel.22103 
Nudestraat 14, 6701 CE, 12553 
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628 
Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom, 
tel.08389-18572
Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090

REDACTIE "OUD-WAGENINGEN" 
F. v . d.Have 
A.C.Zeven 
A.L.N.Rietveld

hoofd-redacteur Otto v.Gelreweg 16, 6703 AE, tel.13468 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.10156 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G.Steenbergen Abersonlaan 132, 6703 GD, tel.16675

WERKGROEP MOLENS
H.Dobbe Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
W.G.Sombroek Bowlespark 16, 6701 DP, tel.11486

FOTO EN PRENTENKABINET
A.L.N.Rietveld Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

STICHTING HISTORISCH MUSEUM "De Casteelse Poort"
Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen"
J.M.van STaveren Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288

VERENIGING "VRIENDEN VAN HET WAGENINGS MUSEUM"
Postbus 298, 6700 AG

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad "Oud-Wageningen" zijn voorzover voor
radig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom.

Giro penningmeester "Oud-Wageningen", F.Bruinsel te Wageningen, nummer 29 46 125

Contributie 1989: individueel lid ƒ 15,—  
echtparen - 17,50

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 
UITERLIJK 15 AUGUSTUS 1989 

OTTO VAN GELREWEG 16
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jaargang - nr.3 - september 1989

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

Verschijnt tenminste éénmaal per kwartaal 
Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst

MAANDAG 18 SEPTEMBER 1989 

AANVANG 20.00 UUR 

DE WERELD, GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN 

(lezing met dia's)

*

RENKUM DOOR DE EEUWEN HEEN

Dit onderwerp wordt ingeleid door de heer C.Burgsteyn 
woonachtig te Renkum

OUD
WAGENINGEN



"RENKUM DOOR DE EEUWEN HEEN" (dia-presentatie)

Vanuit een ver verleden is er altijd een nauwe binding geweest 
tussen de Stad Wageningen en het Dorp Renkum.
We lezen hier reeds over in de geschiedenis van het oude "Gruns- 
foort" en ook vinden we steeds weer terug de betrokkenheid van 
zowel Wageningen als Renkum bij het Koninklijk Domein Oranje 
Nassau's Oord. Want hoorde het paleis als zodanig bij de burger
lijke Gemeente Wageningen, daar stond weer tegenover dat de Her
vormde Gemeente van Renkum zijn Koningsbanken had. En het is nog 
niet eens zo heel lang geleden, dat deze rechten zijn afgekocht. 
En waren het ook niet de kloosterzusters, die na de Kerkhervor
ming in Wageningen een onderdak vonden.
Ook in de oude leenregisters vinden we de leengoederen van Wage
ningen en Renkum dikwijls door elkaar geweven.
En zo zijn er door de eeuwen heen altijd raakpunten tussen de 
beide Gemeenten geweest.
Werd bijvoorbeeld in 1617 niet de bebouwinge "het Hoff ter Buij- 
ten" (Boerderij de Maat) voor 250 gld. 't jaars verpacht aan 
Lubbert Torck, drost te Wageningen.
Misschien daarom, is het niet eens zo verwonderlijk, al u als 
Wageninger eens wordt meegenomen op een wandeling door het oude 
Renkum, waarbij dan misschien wat meer de nadruk wordt gelegd op 
de geschiedenis van b.v. Grunsfoort, O.N.O. en het oude klooster.

C.Burgsteyn.

PROTESTEN HADDEN SUCCES!
Wieger Steenbergen

In verband met bouwplannen in de Kromme Hoek (Herenstraat-Bowles- 
park) en in de Herenstraat (met het hoofdgebouw) zijn door Oud- 
Wageningen, maar ook door anderen, veel protesten ingediend bij B 
en W.
Ons blad verschijnt 4 x per jaar. Ook de redaktie heeft enige 
tijd nodig voor haar werkzaamheden, teneinde een goed resultaat 
bij u in de bus te laten vallen. Voor meer recent nieuws moet u 
de dagbladen bijhouden. U weet derhalve al dat de bouwplannen 
m.b.t. de Kromme Hoek voorlopig niet doorgaan. In september zul
len die plannen opnieuw worden besproken.
Ook de plannen voor de Herenstraat zijn uitgesteld tot september. 
Nog even iets anders: Het theekoepeltje is nu gemeente-eigendom. 
Na de bouwvak-vakantie begint de restauratie!

GEFELICITEERD

Dit jaar bestond de gemeentelijke Monumentencommissie 10 jaar. 
Wel gefeliciteerd!



VAN DE BESTUURSTAFEL

Het was meer dan vol in de capitulatiezaal, die avond van de 17e 
april 1989. Ruim 100 personen zochten zich een plaatsje voor de 
17e jaarvergadering van de vereniging. Was het vanwege de inte
ressante jaarverslagen, die in het verenigingsblad waren opgeno
men? Of was het om afscheid te nemen van mw.van der Lee als vice- 
voorzitster van de vereniging dan wel om adhesie te betuigen aan 
de herbenoeming van de heer Bruinsel als penningmeester? Of ging 
de belangstelling vooral uit naar de lezing van de heer Troost 
met de intrigerende titel "de luchtoorlog in en om Wageningen"? 
Wat de oorzaak ook was, zeker is wel, dat de zaal bijna uit zijn 
voegen barstte en dat iedereen aan het eind van de avond terugzag 
op een goed besteed aantal uren.
Het bestuur zal dan ook in de toekomst op deze weg trachten ver
der te gaan, zij het dat het langzamerhand wel moet gaan uitkij
ken naar een wat grotere zaal!
Belangrijk is verder te vermelden, dat het bestuur binnenkort een 
nieuwe bestuurscantidate aan de vereniging kan voorstellen. Het 
betreft hier mw.Coby Hofman, Wageningse van geboorte, maar woon
achtig in Renkum. Indien de vereniging ermee accoord gaat, zal 
zij in de novembervergadering worden geïnstalleerd. Welke funktie 
zij in het bestuur dan eventueel zal bekleden, is momenteel (juli 
1989) nog niet geheel duidelijk. Hierover zal het bestuur zich 
(intern) nog beraden. Ongetwijfeld zal bij dit beraad ook worden 
betrokken de vacature, die in het komende voorjaar zal ontstaan 
bij het aftreden van onze voorzitter, Wieger Steenbergen.
De plannen, betreffende de lezingencyclus van het komende sei
zoen, lijken nu ook "rond".
Op 18 september is er een lezing met dia's van de heer Burgsteyn 
uit Renkum over: "Renkum door de eeuwen heen". Bijzonderheden 
hierover vindt u elders in dit blad. Over de andere lezingen zal 
u nog nader worden geïnformeerd, al staat wel vast, dat in novem
ber (op de 27e) de heer Van de Westeringh voor ons zal inleiden 
de "wording en bewoonbaarheid van de Veluwezoom". Voor de febru- 
arivergadering staat voorts een lezing op het programma betref
fende de papierfabricage (spreker: de heer H.Voorn uit Velp) en 
voor de aprilvergadering: de bewoners van het voormalige Wage
ningse kasteel (spreker: de heer A.G.Steenbergen).
Een ander belangrijk punt is de verenigingsexcursie naar Nijmegen 
op zaterdag 7 oktober a.s. Zie daarover elders in dit blad (veel) 
meer. Dankzij de jubileumsubsidie uit de verenigingskas zullen de 
organisatoren, de heren Alofs en Hederik, de kosten op een laag 
peil kunnen houden. Het bestuur hoopt op een flink aantal deelne
mers. Opgave zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 22 september
a.s.
Ook belangrijk is te vermelden, dat de beslissingen aangaande de 
renovatieplannen betreffende de Heerenstraat en de Kromme Hoek
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voorlopig zijn verdaagd tot na de septembervergadering van het 
Gemeentebestuur. Tot dit uitstel hebben o.a. bijgedragen de mede 
door O.W. gevoerde acties tot behoud van het hoofdgebouw en het 
geleverde schriftelijke commentaar op ter bespreking voorgelegde 
modellen.
Voor de komende septembermaand heeft het bestuur zijn medewerking 
toegezegd voor deelname aan de informatiedag over de Wageningse 
verenigingen en organisaties (op 2 september) en de monumenten
dag/molendag (9 september).
Samensprekingen met het bestuur van de stichting het museum "de 
Casteelse poort" leidden in de verslagperiode tot een gemeen
schappelijk verzorgen van een stand ten tijde van de NCRV-kerke- 
paddagen op 27 mei en 3 juni in de N.H.kerk. Een dergelijke sa
menwerking is ook gezocht in verband met de Wageningendag van 2 
september en ten aanzien van de organisatie van een aantal wis
seltentoonstellingen in het Museum.
Het verheugt het bestuur dat een dergelijke samenwerking mogelijk 
is.

Hieronder volgt een overzicht van de publicaties en tekeningen 
die momenteel nog verkrijgbaar zijn bij de bestuursleden en bij 
de heren F.van der Have, A.G.Steenbergen en A.L.N.Rietveld als
mede in het Museum "De Casteelse Poort". Adressen en telefoonnum
mers vindt u op de achterzijde van het blad.
Van sommige publicaties is de voorraad nog slechts gering, zodat 
enige spoed wordt aanbevolen als u wilt voorkomen dat de door u 
gewenste publicatie is uitverkocht. Het is onwaarschijnlijk dat 
uitverkochte uitgaven worden herdrukt. . .

De secretaris.

VERKOOP ARTIKELEN

prijs:

"Een verdwenen stuk Wageningen, de oude 
Beneden- en Bovenbuurt"

leden ƒ 22,50 
niet-leden f 25,—

- Hist. Reeks nr.1 "Hof van Gelderland"
- Hist. Reeks nr.3 "Brinken en buurten in Wageningen11
- Hist. Reeks nr.4 "Bomen, parken en buitenplaatsen in

- 5,—
-  1 0 , —

en om Wageningen" 10,
- "125 jaar ziekenzorg Wageningen" 7,50
- Verjaardagskalender met 12 pentekeningen van 
historische stadsgezichten 7,50

10 , —- Kleurenreproductie "Gezicht op Wageningen"
Reproductie van tekeningen:
- Markt met Ned.Hervormde kerk en stadhuis
- Tuinkoepel bij de stadsgracht
- Hoofdgebouw Landbouw Universiteit, voorzijde

2.50
2.50
2.50
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- Hoofdgebouw Landbouw Universiteit, tuinzijde
- Gedeelte stadsmuur in tuin L.U.

- 2,50
- 2,50

De tekeningen van de stadsmuur kunt u ook in uw bezit krijgen 
door het aanbrengen van een nieuwe lid.

OPROEP

In de maand april van het komende jaar 1990 organiseert de histo
rische vereniging "Oud-Wageningen" een tentoonstelling over de 
Veerstraat en de Veerweg in vroeger jaren.
Indien u in het bezit bent van oude prentbriefkaarten, foto's of 
ander materiaal van deze buurt, dan zouden wij het zeer op prijs 
stellen, wanneer u die tijdelijk zou willen afstaan voor repro- 
duktie of in bruikleen gedurende de tentoonstelling. Het door u 
beschikbaar gestelde materiaal zal door ons met de meeste zorg 
behandeld worden.
U kunt contact opnemen met:
A.G.Steenbergen, Wageningen, tel. 08370-16675 
P.Holleman,Renkum, tel. 08373-15090

ONZE EXCURSIE NAAR NIJMEGEN op zaterdag 7 oktober

Er zijn maar weinig plaatsen in ons land die kunnen bogen op zo'n 
rijk en aantoonbaar historisch verleden als Nijmegen.
Aantoonbaar; want heel veel van dat verleden is er nog te bezich
tigen en telkens weer komen er op bouwplaatsen nieuwe vondsten en 
restanten aan het licht.
Een excursie naar Nijmegen betekent een keuze maken uit die vele 
historische objecten. In overleg met dhr.De Heiden, gemeente- 
voorlichter van de stad en schrijver van het boekje "Een wande
ling langs Nijmeegse monumenten", kozen wij voor:
- bezichtiging van het stadhuis, in 1944 zwaar beschadigd, maar 

ingrijpend gerestaureerd;
- een wandeling over het bekende Valkhof, waar we toch zo weinig 

over weten;
- een bezoek aan de St.Stevenskerk, met haar blikvangende bekro
ning in renaissance trant.

Genoemde heer De Heiden zal tijdens het gehele bezoek ons zeer
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deskundige leidsman zijn. Wat hij niet weet, moet nog gevonden 
worden!!
Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit programma tegen kan val
len!
Zaterdag 7 oktober vertrekken we 's morgens om half 10 per bus 
uit Wageningen (Casteelse Poort). Na aankomst in Nijmegen en een 
kop koffie aldaar, staat eerst het stadhuis op het menu.
Om half 1 gaan we lunchen (inclusief!), waarna het Valkhof en de 
St.Stevenskerk naar ons uitkijken.
Na wat napraten bij een kop thee o.i.d. verlaten we ca. half 5 
Nijmegen, zodat we uiterlijk half 6 thuis zijn.
De kosten voor de deelnemers/sters zijn voor leden en hun/haar 
partner ƒ 20,- p.p., voor niet-leden ƒ 25,-. Hierbij zijn ook 
inbegrepen de koffie bij aankomst, de lunch en de thee. Waarlijk 
een jubileum-aanbieding van de vereniging!
Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 22 september, schriftelijk of
telefonisch, bij éën der navolgende adressen:
dhr.F.Bruinsel Sleedoornplantsoen 12 tel.: 10628
dhr.A.Hederik Sprengerlaan 3 tel.: 14387
dhr.G.Alofs Costerweg 24 tel.: 14380
Betaling alleen op girorek. 29 46 125 t.n.v. Penningm. "Oud- 
Wageningen" te Wageningen. Wilt u a.u.b. tijdig gireren?! Na 
aanmelding krijgt u enige voor-informatie thuisbezorgd.
Wij rekenen op een leuk aantal deelnemers/sters (een aantal leuke 
deelnemers/sters mag ook!) en durven u een interessante dag te 
verzekeren.

De excursie-commissie.

WIE WEET IETS VAN K & Co TE WAGENINGEN?

De heer J.Janssen, Lijsterbeslaan 65, 9411 JB Beilen heeft een 
verzameling van "verzamelloden". Enkele zijn hier afgebeeld: 
loodjes waarmee zakken van Noury & v.d.Lande te Deventer werden 
afgesloten. Een voor- en achterzijde van een loodje van de ROER
MOND S CHE S T 0 OMME EL F AB RI EK .



Het loodje uit Wageningen heeft aan de voorzijde de letters K & 
Co en achter de naam Wageningen. Hoogstwaarschijnlijk is het de 
firma Koch en Co. Het zou een tabakshandelaar in Wageningen zijn. 
Wie weet hier meer over te vertellen? In welk pand was de firma 
gevestigd en zijn hiervan nog foto's bewaard gebleven?
U kunt uw gegevens zenden naar Otto van Gelreweg 16.

F.van der Have.

JEUGDHERINNERINGEN 2

Mag ik het zo wel noemen? Ik vond het nl. zo leuk in het aprilnr. 
'89 de jeugdherinneringen van mw.Hünt te lezen. Ik dacht toen: 
"Och ja, Vrouwtje Hakstege heeft ook in mijn jeugd een belangrij
ke rol gespeeld! Vandaar deze ontboezeming.
Van 1913-1920 bezocht ik School I. Omdat wij toen "op de Berg" 
woonden, op de hoek van de Rijksstraatweg (nu Gen.Foulkesweg) en 
de Bosrandweg, dus bijna naast de huidige Belmonteflat, was het 
niet mogelijk om tussen de middag naar huis te lopen.
Ik at mijn boterhammen bij mijn grootouders, de fam. In 't Veld, 
de buren van Vrouwtje Hakstege, tegenover School I dus. Ik herin
ner me verder de namen, die mw.Hünt noemde, niet.
Kennelijk was ik door al het uitgestalde snoepgoed zo gebiolo
geerd, dat ik alles eromheen niet opmerkte.
Thuis kregen mijn broertje en ik op het hart gedrukt, dat wij bij 
mijn grootmoeder niet mochten bedelen om een cent.
"Vragen hoort niet, grootmoeder kan het niet betalen (!), al dat 
gesnoep is ongezond, van drop krijg je zwarte tanden", waren de 
argumenten. (Tegenwoordig is drop goed voor je maag, zegt men). 
Als ik voor grootmoeder bij de buurtjes petroleum moest halen 
voor het "petroliestel" waarop o.a. de stoofpeertjes uit de tuin 
werden gekookt bleef er soms wel een cent over.
Mijn broertje kondigde eens aan toen wij bij onze grootouders 
binnenstapten, dat het zo lekker naar zuurballen rook. Geen vraag 
dus, maar een duidelijke hint, die, naar ik nu denk, mijn groot
moeder onmiddellijk vertederde!
Dat zijn mijn herinneringen aan het snoepwinkeltje van Vrouwtje 
Hakstege, nu bijna 75 jaar geleden!
Mooi-Land K.125, Doorwerth, A.Leverland-Waijboer.

SLAGER, EEN CASUARIS-DIJ A.U.B.-------------------------------  A.C.Zeven

In deze tijd van melkquotum en varkensmestoverschot en de daar
door veroorzaakte veranderingen in het aantal koeien en varkens



en belangstelling voor alternatieven als schaap, konijn en kip 
zou men nogeens de beproeving van een alternatief vleesproduce- 
rend dier ter hand kunnen nemen. Wij lezen namelijk in de Wage- 
ningsche Courant van 11 februari 1858 over de mogelijke teelt van 
een dergelijk dier. Na een inleiding komt de conclusie, die ik 
hier laat volgen:
"Met het oog daarop, hebben eenige oeconomen besloten tot voort
teling op grooten voeten te beproeven. De Casuaris levert een 
goed, voedzaam, smakelijk en overvloedig vleesch en vet op; ieder 
der dijen weegt meer dan 10 pond; het vleesch heeft de smaak van 
varkensvleesch, doch is veel witter en malscher, dan het vleesch 
van den kalkoen. Spoedig zal men de casuaris-slagers overheer
lijke casuaris-ribben, casuaris-fricando's, casuaris-beefstakes 
(beef-steak, ACZ) en casuaris-gehakt zien uitstallen."
Over de mestproductie van de casuaris wordt niet gesproken. Die 
zou nu zeker een onderdeel van de analyse vormen.
Kennelijk is de beproeving van de voortteling niet verder succes
vol geweest en hebben de toenmalige landbouweconomen tot stopzet
ting besloten. Maar toch: slager, een casuaris-dij a.u.b.

HONDERD JAAR MUZIEKLEVEN IN WAGENINGEN

Een kleine werkgroep met leden uit het Toonkunstkoor Wageningen 
e.o. en met medewerking van ondergetekende, heeft onlangs het 
plan opgevat om een uitgave voor te bereiden over "Honderd jaar 
muziekleven in Wageningen". Als het Toonkunstkoor in 1992 vijfen
veertig jaar bestaat, zou dit boek als een soort jubileumgeschenk 
aan de burgerij van Wageningen kunnen worden aangeboden. De tijd 
tussen nu en 1992 is hard nodig voor het verzamelen en rangschik
ken van alle gegevens. De Werkgroep is in het bijzonder geïnte
resseerd in oude foto's van muziekgezelschappen, aankondigingen 
van optredens, recensies, programmaboekjes, enz. enz.; ook van 
zangverenigingen e.d. van vóór 1940.
Met deze en andere bruikbare gegevens kunt u terecht bij: Werk
groep Muziek in Wageningen, p/a Postbus 353, 6700 AJ Wageningen. 
De werkgroep doet een dringend beroep op leden van de Historische 
Vereniging Oud-Wageningen of zij ons aan materiaal kunnen helpen 
en/of goede tips kunnen geven. Voor nadere inlichtingen kan men 
zich (na 18.00 uur) wenden tot A.G.Steenbergen (tel.16675) of 
Q.J.Munters (tel.15357).
Hartelijk dank voor uw medewerking,

namens de Werkgroep Muziek in Wageningen
A.G.Steenbergen.

P.S. Ik ben op persoonlijke titel lid van deze Werkgroep.



Mannenzangvereniging Werkmanslust, Wageningen. Opgericht in 1908. 
De groep, bestaande uit 41 personen (inclusief dirigent) staat 
opgesteld vóór het oude Junushoff. Opname dateert verm. uit 1930. 
(Foto collectie Eist. Ver. Oud-Wageningen).

WIE IS DE VAN BRIENEN, AFGEBEELD OP HET SCHILDERIJ IN 
HET HISTORISCH MUSEUM "DE CASTEELSE POORT" TE WAGENINGEN?

A.C.Zeven
In het Historisch Museum "De Casteelse Poort" te Wageningen hangt 
een schilderij van een onbekende meester, dat volgens het bij
schrift de 16de eeuwse Wageningse burgemeester Derick van Brienen 
voorstelt (zie foto). Het schilderij maakte in 1979 deel uit van 
de Collectie van Rechteren Limpurg (1). De beschrijving van het 
Iconografisch Bureau in verkorte zinnen te 's-Gravenhage luidt: 
"Een officier uit het geslacht Van Brienen. Paneel 86 x 65 cm. 
Wapen Van Brienen (dit is niet het enige geslacht dat een rode 
eenhoorn in zilver voert). Krijgsman van middelbare leeftijd met 
knevel en kleine vierkante kinbaard. Stand: heupstuk naar links 
aanziend. Geel zeemleren jak met gouden bord over zwart costuum 
met kleine stijve plooikraag met kanten randje. Oranje-rode sjerp 
over linker schouder. Handschoen in de rechterhand, linkerhand 
aan het zwaardgevest. Anno 1607.
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Omdat ik graag deze figuur 
wat "achtergrond" wilde geven 
zocht ik naar de genealogi
sche gegevens van Derick van 
Brienen. Deze Derick wordt op 
31 maart 1557 genoemd als 
gemachtigde van Cornelis van 
Wese, patroon van de St.Ka- 
tharine vicarie in de Moeder
kerk (d.i. de Johannes de 
Doperkerk, nu Ned.Herv. Kerk) 
binnen Wageningen. Tevens 
wordt hij vermeld als neef 
van Cornelis van Sallandt 
( 2) .
In acten uit 1579-1582 wordt 
Derick samen met zijn broer 
Cornelis genoemd. Derick is 
getrouwd met Uland van den 
Poll Reinersdr (dochter). Hij 
was burgemeester en schepen 
van Wageningen in de periode 
1570-1604 (2).

Een nog niet geïdentificeerde Van Deze gegevens zijn wat merk- 
Brienen. Colt. Historisch Museum waardig, omdat zij niet klop- 
"De Casteelse Poort", Wageningen. pen met de persoon op het

schilderij. Daarom nam ik 
contact op met het Iconogra
fisch Bureau en ontving van 

de wetenschappelijke medewerker Mr,E.J.Wolleswinkel het volgende 
antwoord (4):
"Het mansportret, waarvan je bij brief van 1 december 1988 enkele 
kleurenfoto's t.b.v. onze documentatie deed toekomen, fotogra
feerden wij in 1979 op huize Almelo te Almelo. In die collectie 
stond het portret bekend als "onbekende man, met het wapen Van 
Brienen van Ramerus". Bij ons onderzoek, o.a. in de heraldisch 
collectie Muschart (Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Graven- 
hage), merkten wij dat er ook andere families zijn, die dit wapen 
in deze kleuren voerden, maar dat het geslacht Van Brienen, ge
zien helmteken en de riddermatige uitstraling van de voorgestel
de, het meest in aanmerking komt. De voorgestelde moet, gezien 
kleding en attributen (degen, sjerp), een officier geweest zijn, 
die in het gewest waar hij zich ophield een rol van betekenis 
gespeeld heeft.
Af gezien van het feit, dat in de bronnen van de beoogde Dirck van 
Brienen (al vermeld als schepen van Wageningen in 1570) geen 
krijgsverrichtingen bekend zijn, lijkt hij qua leeftijd nauwe
lijks in aanmerking te komen. We zien op het 1607 gedateerde 
portret immers een man van middelbare leeftijd (circa 40 jaar), 
terwijl Dirck van Brienen, gezien zijn optreden in 1570, toch
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zeker rond de 60 jaar moet zijn geweest.
Bijgaande sluit ik fotocopieën in van Muschart-vermeldingen, met 
een serie tijdgenoten Van Brienen, die qua functie, leeftijd, 
etc. meer voor het officiersportret in aanmerking zouden komen. 
Jammergenoeg ontbreekt een "aetatis" (geboren in jaar ... ACZ), 
zodat waarschijnlijk nooit met zekerheid de identiteit van de 
voorgestelde vastgesteld zal kunnen worden." Aldus Mr.Wolleswin- 
kel.
Mr.Wolleswinkel voegde fotocopieën toe van gegevens uit de heral
dische collectie Muschart, betreffende de personen, die meer als 
geportretteerde in aanmerking komen. Ik noem hiervan alleen die
genen, waarvan een militaire functie bekend is:
- Henrick van Brienen tho Bijsell, op 10 augustus 1583 vermeld 

als "bestaltter" hopman van een vendel soldaten;
- Gijsberth van Brij enen vermeld in 1587 als lid van het St.Joos- 

ten Schuttersgilde te Arnhem;
- Reijner van Brijenen, vermeld in 1617 als lid van het St.Joos- 

ten Schuttersgilde te Arnhem;
Helaas geen Wageningse van Brienen's onder hen.
Met Mr .Wolleswinkel spreek ik uit, dat het wellicht wel altijd 
onduidelijk zal blijven, wie de afgebeelde officier van Brienen 
is geweest. Mijn advies aan de Museumcommissie is om als bij
schrift bij het schilderij te vermelden:
Een niet nader geïdentificeerd lid van het geslacht van Brienen, 
waarvan leden in Wageningen een rol speelden.

Bronnen:
(1) Kaartje 36165 van het Iconografisch Bureau te 's-Gravenhage.
(2) W.Suermondt. 1938. De van Brienen's te Wageningen. Nederland- 

sche Leeuw 56: 43-44.
(3) W.Wijnaendts van Resandt. 1938. Stamreeksen van Brienen. 

Nederlandsche Leeuw 56: 147-153.
(4) Brief van Mr.E.J.Wolleswinkel, wetenschappelijke medewerker 

van het Iconografisch Bureau te 's-Gravenhage, aan A.C.Zeven, 
gedateerd 9 december 1988.

GESCHENKEN (aan onze vereniging)

1. 4 Prentbriefkaarten van Wageningen.
2. Wandelkaart van het landgoed Oranje-Nassau's Oord Wageningen 

en Renkum. Bijgewerkt tot 1940. Advertenties op de achterzij
de.

3. Stafkaart no.489 Wageningen. Schaal 1 : 25000. Verkend in 
1869. Herzien in 1906; ged. herzien tot 1930. Uitgave 1932. 
Geplaatst in het foto- en kaartarchief, beheerd door A.Riet
veld.
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4. 1263-1963; 700 jaar Wageningen. Editie van De Veluwepost/ 
Grebbepost juni 1963. Geplaatst in de bibliotheek.
(Geschenken van A.K.Faber, Wageningen).

5. Tweede distributie Stamkaart 1940/45. (Geschenk fam.Leander). 
(Geplaatst in de bibliotheek, afd. documentatie.

Hartelijke dank aan de schenkers.
A.G.Steenbergen 

P.Holleman

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK

1. W.Angenent. Vestingwerken van Wageningen. 1989. 36 blz. Met 
losse kaarten. Veldwerkverslag, 1983-1988. Uitgave AWN afd. 
zuid-west Veluwe en Oost-Gelderland.

2. K.W.L.Bezemer. Het broeden van vogels in tuinen; practische 
vogelbescherming. Uit: De levende natuur 26 (1921)8, blz.205- 
212. (Over volgelwaarnemingen op de Wag. berg)

3. Id. De putter. Uit: De levende natuur 25 (1920) 3, blz.66-71. 
(2 en 3 geschenken van prof.ir.T.J.Bezemer, Wageningen)

4. Gelderse steden omsingeld; onder red. van J.H.Sevenhuysen 
e.s. Zutphen, 1989. 96 blz. Geïll. Blz.86-87: Wageningen.

5. Grote of Johannes de Doperkerk te Wageningen. Uitg. Herv. 
Gemeente, 1989. 24 blz. Met foto's en gewassen tekeningen van 
P.Holleman. Uitgave t.g.v. Kerkepad 1989.

6. C.G.Hilberdink. Prospice Gelria; een Gelderse Landdag in het 
jaar 1719. 12 blz.

7. 125 jaar Ziekenzorg Wageningen; van armenbestuur tot zieken- 
huiswet; door S.Vink. Wageningen, 1988. 62 blz. Geïll. 
(Archiefonderzoek werd verricht door A.Rietveld!)

8. Dr.A.J.de Jong en H.P.Rozema. De posthistorie van Rhenen, 
Eist en Veenendaal. Rhenen, 1989. 220 blz. Geïll. Uitgave 
Oud-Rhenen. N.B. Hierin ook gegevens over Wageningen.

9. J.Klingens. Het paardenvolk in mei 1940; panorama van de 
veldartillerie. Amsterdam/Dieren, De Bataafsche Leeuw, z.j. 
80 blz. Geïll.

10. L.G.Kop. Renkumse beekdal; watermolens en beken.
Verschenen in: De Wijerd 9 (1988) 20-25. Met tekeningen.

11. Mislukte kolonisatie van Lithause Doopsgezinden te Wagenin
gen; oorspronkelijke uitgave van A.van Gulik in 1905/06. 
Heruitgave met foto's en documentatiemateriaal door F.Smit,
1989.

12. Wageningen in beeld; mapje 6 vellen postpapier met penteke
ningen van Wageningen. Zonder jaar.

De nrs. 1, 4, 7, 8 en 11 gekocht. De overige publikaties zijn
geschenken, waarvoor onze hartelijke dank.

A.G.Steenbergen 
beheerder bibliotheek/documentatie
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STRENGE WINTERS EN NATUURRAMPEN
I.C.Rauws

In zijn boek "Bar en boos" - zeven eeuwen winterweer in de Lage 
Landen (1) beschrijft drs.J.Buisman het winterweer in al zijn 
aspecten, met inbegrip van stormen, overstromingen, catastrofale 
sneeuwval en andere rampen in de Lage Landen. De eerste winter, 
die vermeld wordt, is die van 1077; de laatste die van 1984.
Deze beschrijvingen zijn vooral belangrijk omdat nu ook natuur
rampen in Wageningen met andere binnenlandse gebeurtenissen in 
samenhang met het weersverloop in Nederland, bekeken kunnen wor
den. Wageningen wordt meerdere malen vermeld.
Zo kunnen wij op blz. 195 lezen dat in de zeer strenge winter van 
1822-1823 in januari tal van rivieren in binnen- en buitenland 
waren dichtgevroren, zoals de Donau, Neckar, Maas en Rijn (die 
men in Wageningen met zware lasten kon oversteken). Op blz. 213- 
214 wordt de zeer strenge winter van 1854-1855 beschreven. In 
deze periode kwamen twee maanden ijstijd voor, gevolgd door een 
grote watersnood met o.a. de doorbraak van de Grebbedijk op 5 
maart 1855, waarbij onder meer Wageningen blank kwam te staan.
Op blz. 229 vermeldt de schrijver dat men op 30 december 1890 op 
de landbouwschool te Wageningen een interessante proef nam. Men 
vulde een ijzeren bol met water en bracht die in de vrieskou. Na 
enkele minuten barstte de bol met een luide knal uit elkaar. 
Verder werden er nog extreme temperaturen onder nul vermeld, die 
te Wageningen werden gemeten.
(1) Drs.J.Buisman - 1984 - "Bar en boos" - Zeven eeuwen winter

weer in de Lage Landen, 39 blz. Uitg. Bosch en Keuning N.V. 
Baarn. ISBN 90 246 44127.

HET CERES TEGELTJE T 0 „ ------------------ 1.C.Rauws

Op mijn artikeltje "Namen van studentenhuizen e.d." (Oud-Wagenin- 
gen, april 1988, p. 28-30), kreeg ik enkele aanvullingen betref
fende het "Ceres-steentje c.q. tegeltje".
Zo zou het tegeltje ook aangeven dat aan een (Wageningse) midden
stander het predikaat "Corps-leverancier" was verleend. De be
trokkene kreeg dan het Ceres-tegeltje met oorkonde. De Wageningse 
winkeliers vonden dit een hele eer en waren er ook trots op. Doch 
het werd aan een verkrijger overgelaten of hij het tegeltje in
metselde in de buitenmuur of dat hij het met oorkonde in zijn 
zaak hing of in de etalage plaatste.
Zo was wijlen herenkapper Bouw (Markt 18) tevens "Corps-kapper". 
Van Piet Holleman kreeg ik per brief van 9 april 1988 de navol
gende aanvullingen.
Het wapentegeltje met de spreuk "Durf te Leven" van het studen
tencorps "Ceres" werd ook aangebracht (en misschien nog) bij die 
huizen of grotere panden waarvan de eigenaar zich jarenlang op de
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een of andere manier verdienstelijk had gemaakt voor het Wage- 
ningse studentencorps "Ceres".
Zo denk ik bijvoorbeeld aan de vroegere stalhouderij van Albers 
die aan de Grintweg (thans Churchillweg) gevestigd was. Jarenlang 
verleende Albers zijn hand- en spandiensten aan "Ceres" wanneer 
er weer eens een rijtoer was door Wageningen bij feestelijke 
gebeurtenissen, en ook tijdens de groentijd met de "klooien" 
lopend achter de vaak open landauers.
Later in de zestiger jaren nam stalhouderij Hooijer in Renkum dit 
werk over. Op het einde van de zestiger jaren overleed de heer 
Hooijer vroegtijdig zonder een opvolger terwijl er toen al door 
de studenten minder gebruik gemaakt werd van dit vervoer (denk 
hierbij aan het verdwijnen van de ontgroening).
Naar mijn beste weten had stalhouderij Albers ook zo'n tegeltje 
in de muur en bij stalhouderij Hooijer in Renkum is het nog maar 
sinds goed twee jaar uit de muur verdwenen. De plaats waar het 
zat is nu nog te zien.
Dus is het naar mijn mening ook een tegeltje van waardering.
Tot zover de mededelingen van Piet Holleman, waarvoor mijn dank. 
Naast het feit dat een Ceres-tegeltje aangaf dat men te doen had 
met een studentenhuis of dat het betrokken pand eens als studen- 
ten-sociëteit "Ceres" had dienst gedaan, kan het dus ook aangeven 
dat de (vroegere) eigenaar-bezitter het heeft verkregen door 
diensten aan het studentencorps "Ceres" bewezen. Men kon het niet 
kopen, alleen verkrijgen. Wellicht dat iemand van de Senaat van 
"Ceres" het ontstaan en de geschiedenis van dit tegeltje kent of 
kan nagaan en er over in ons verenigingsblad zou kunnen schrij
ven.
Noot van de redactie: Ook in het pand Havenhucht-hoek Havenstraat 
is een tegeltje ingemetseld in de muur van het pand waarin de 
heer Kaupe indertijd zijn slijterij dreef (vriendelijke medede
ling heer E.Verhaaf).

EEN HUWELIJK MET EEN VERLEDEN A „ „ -----------------------------  A.G.Steenbergen
Op 28 april 1853 (1) trouwden in de r.k. kerkschuur aan de La- 
wickse Allee Gijsbertus Laurentius en Hendrina Petronella Johanna 
van Heeswijck. Zij waren respectievelijk 29 en 24 jaar oud. De 
toenmalige pastoor schreef in het trouwboek bij de naam van de 
bruidegom in zijn beste (?) pastoorslatijn: "architecta (2) nos- 
trae novae ecclesiae", hetgeen betekent: "opzichter van de nieuwe 
kerk (3). Dat was de parochiekerk in de Heerenstraat, die toen in 
aanbouw was.
Gijsbertus, op 2 juli 1823 in Valburg geboren, was technisch 
beambte bij de uitbreiding der Rijnspoorweg. Bij zijn huwelijk 
woonde hij in zijn geboorteplaats. Hij was een zoon van timmer- 
man-aannemer Petrus Laurentius en Maria Zegers (4). Petrus kwam 
uit Emmerik, waar hij te vondeling was gelegd. Op 10 augustus ca.

46



1796 werd hij gevonden en bij de aangifte gaf men hem de achter
naam "Laurentius", herinnering aan de dag waarop hij gevonden 
werd. Op 10 augustus viert de r.k. kerk namelijk het feest van de 
romeinse martelaar Laurentius (5) .
De bruid werd op 27 maart 1829 gedoopt in de kerkschuur. Zij was 
een dochter van kastelein Franciscus van Heeswijck en Anna Went- 
holt (6). Deze kastelein beheerde de Stadsherberg aan de Markt. 
Haar vader, François/Franciscus, zag het levenslicht in Helchte- 
ren (Belgisch Limburg) op 29 september 1802 (7). Diens vader, 
Hendric, een burgemeesterszoon, was een oudere broer van Pierre/ 
Jean/Petrus van Heeswijck, die tijdens de Franse revolutie naar 
Nederland moest vluchten. Hij, (Pierre) vestigde zich uiteinde
lijk omstreeks 1810 in Wageningen (8), sinds 1805 gehuwd met de 
in Wageningen geboren Hendrina Pardosky. Voor katholiek Wagenin
gen is hij van grote betekenis geweest. Het echtpaar had geen 
kinderen; de bruid was bij de huwelijksvoltrekking in 1805 reeds 
45 jaar. Neef François woonde nu bij zijn oom en tante. Hij vond 
in onze stad zijn vrouw. Hun dochter zal ongetwijfeld haar man, 
de opzichter bij de kerkbouw, hebben leren kennen in de Stadsher
berg van haar vader.

Noten:

(1) Archief katholiek Wageningen. Trouwboek 1846-1876.
(2) Architect was H.Hoorneman uit Eist (O.B.).
(3) Dit blijkt onder andere uit de Notulen van het kerkbestuur 

van 22 december 1861. G.Laurentius "gewezene opzigter bij den 
opbouw van onze kerk" werd ontboden om advies te geven over 
de scheuren in de kerk.

(4) Brief van 19 oktober 1962 van J.Bulten, chef interne zaken 
der gemeente Wageningen in dat jaar.

(5) Mededeling van mevrouw D.Laurentius, Renkum d.d. 2 juni 1977. 
Zij was een kleindochter van Gijsbert en Maria Laurentius. In 
1862 woonde dit echtpaar in Rotterdam.

(6) Archief katholiek Wageningen. Liber baptisimi (Doopboek), 
1811-1846.

(7) NAW Inv.no. 2213. Nominative staat der ingezetene, 1829, Wijk
A.

(8) Zie mijn artikelen: "Vluchteling Van Heeswijk weldoener van 
Wageningen" en Heel Wageningen betreurde Van Heeswijk's heen
gaan" in de Veluwepost van 11 en 18 september 1968. De titels 
zijn destijds door de redaktie bedacht.

VOLGENDE VERGADERING

De volgende vergadering is op 27 november 1989.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, Telefoonnummer

BESTUUR:
W.J.P.Steenbergen* voorzitter Leeuweriksweide 222, 6708 LP, tel.14959
mw.H.v.d.Lee-Rijsbergen* vice-voorzitter Otto v.Gelreweg 5, 6703 AC, tel.22103

Nudestraat 14, 6701 CE, 12553 
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628 
Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom, 
tel.08389-18572
Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090

T .Kouwenhoven*
F.Bruinsel* 
mw.J.Th.v.Barneveld*

J.M.van Staveren 
P.Holleman*

secretaris 
penningmeester 
leden-secr.

lid
lid

REDACTIE "OUD-WAGENINGEN" 
F.v.d.Have 
A.C.Zeven 
A.L.N.Rietveld

hoofd-redacteur Otto v.Gelreweg 16, 6703 AE, tel.13468 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.10156 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 
A.G.Steenbergen

WERKGROEP MOLENS
H.Dobbe

WERKGROEP ARCHEOLOGIE • 'f  

W.G.Sombroek

FOTO EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld

Abersonlaan 13 , 6703 GD, tel.16675 

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120 

Bowlespark 16, 6701 DP, tel.11486 

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

STICHTING HISTORISCH MUSEUM "De Casteelse Poort"*
Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen" 
J.M.van STaveren Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288

VERENIGING "VRIENDEN VAN HET WAGENINGS MUSEUM"
Postbus 298, 6700 AG

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad "Oud-Wageningen" zijn voorzover voor
radig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom.
BOEKEN EN PLATEN: De boeken en platen over onze gemeente Wageningen zijn ver
krijgbaar bij de met een * gemerkte adressen.
Giro penningmeester "Oud-Wageningen", F.Bruinsel te Wageningen, nummer 29 46 125
Contributie 1989: individueel lid ƒ 15,—  

echtparen - 17,50

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 
UITERLIJK 6 NOVEMBER 1989 

OTTO VAN GELREWEG 16
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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

Verschijnt tenminste éénmaal per kwartaal 
Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst

MAANDAG 27 NOVEMBER 1989 

AANVANG 20.00 UUR 

DE WERELD, GEN. FOULKESWEG 1, WAGENINGEN 

(lezing met dia's)

*

WORDING EN BEWOONBAARHEID VAN DE VELUWEZOOM

Dit onderwerp wordt ingeleid door ir.W.v.d.Westeringh, 
woonachtig te Heteren.

OUD 
WAGENINGEN

artesisch water: drinkwater voor het vee



WORDING EN BEWOONBAARHEID VAN DE VELUWEZOOM
W.van de Westeringh

De zoom van de Veluwe is een grensgebied, een overgang naar een 
ander gebied, namelijk hooggelegen zandgronden in kontrast met 
het laaggelegen rivierkleigebied. De hoge heuvels ("bergen") zijn 
ontstaan doordat in een ijstijd gletsjers grind, zand en klei 
omhoog gedrukt hebben (stuwwallen). De Gelderse Vallei is zo'n 
gletsjerdal, de Wageningse Berg en de Grebbeberg zijn stuwwallen. 
Enorm veel smeltwater van ijs en sneeuw moest van de omhoog ge
stuwde Veluwe afgevoerd worden naar de riviervlakte. Smeltwater- 
dalen, zoals die van de Renkumse en de Heelsumse Beek en smeltwa- 
terafzettingen waren hiervan het gevolg. Ook het dal van de Gel
derse Vallei werd voor een groot deel opgevuld met grind en zand. 
In een latere ijstijd is er heel veel zand door de wind afgezet, 
zowel tegen de heuvels aan als in de vorm van duinen of ruggen in 
de vallei. Toen deze barre tijden voorbij waren, ging er in de 
Gelderse Vallei veen groeien en werd het rivierkleilandschap door 
de Rijn gevormd.
Wageningen ligt in een bijzondere positie: op de rand van de 
Veluwe met de Betuwe en de Gelderse Vallei. Zo'n ligging heeft 
beperkingen, maar ook mogelijkheden voor bewoning. De eisen voor 
bewoning verschillen of men een permanente woonplaats heeft of 
niet. Vanaf de tijd dat men landbouw ging bedrijven, en zeker 
toen het bouwland op een vaste plek kwam te liggen, werden bij
zondere eisen aan de terreingesteldheid gesteld. Het zogenaamde 
oude bouwland (essen, engen) ligt op heel specifieke plekken. 
Vanaf de Middeleeuwen ontwikkelde de landbouw zich tot een sys
teem (potstalmest- of essenlandbouw-systeem), waarbij het moge
lijk bleek om ook op arme zandgronden permanente akkerbouw uit te 
oefenen, mits er ook grasland voor het vee en heidevelden en/of 
bossen waren om plaggen of strooisel te halen. Wageningen had 
hiervoor een goede (bijna bevoorrechte) ligging. Ook voor andere 
ontwikkelingen in latere tijden bleek Wageningen een geschikte 
uitgangspositie te hebben.
Behalve de hoge zandgronden van de Veluwezoom zullen ook de om
liggende lage gebieden ter sprake komen, zoals de Nude, het veen 
in de vallei en bij Veenendaal, de bedijking van de Betuwe en van 
de Marspolder bij Kesteren.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Na een welverdiende vakantie startte op 18 september de vereni
ging het nieuwe vergaderseizoen met de lezing van de heer Burg- 
steyn over "Renkum door de eeuwen heen". Hoewel het onderwerp 
voor sommige Wageningers misschien wat aan de periferie van hun 
belangstelling lag, wist de heer Burgsteyn de ca 70 aanwezigen 
toch buitengewoon te boeien, wellicht mede door de nauwe relatie,
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die er tussen beide plaatsen in de historie bestond. Ook de vele 
oude kaarten, die hij voor zijn "wandeling" had opgediept en de 
talrijke historische prenten, waarmee hij zijn verhaal regelmatig 
toelichtte, maakten dat het ook voor niet-Renkummers een zeer 
interessante avond werd.
Een ander hoogtepunt uit de verslagperiode was de excursie op 7 
oktober naar Nijmegen. Zie daarover het verslagje elders in dit 
nummer. Vanaf deze plaats dankt het bestuur de organisatoren van 
dat evenement, de heren Alofs en Hederik nog eens heel hartelijk 
voor de goede keuze van het reisdoel en voor het voortreffelijke 
programma, dat zij samen met de uiterst deskundige Nijmeegse 
gemeentevoorlichter, de heer de Heiden, ons hebben geboden.
Vrij veel aandacht werd in de verslagperiode besteed aan de ge
meentelijke renovatieplannen betreffende de Herenstraat. Het 
overleg hierover - o.m. samen met het Museumbestuur en leden van 
de actiegroep "het hoofdgebouw moet blijven" - resulteerde in een 
standpuntsbepaling t.o.v. de AGS-plannen. Een schrijven over een 
en ander aan de raadsfrakties, had in eerste instantie tot ge
volg, dat het bestuur ook inzage kreeg in het standpunt van B & W 
ten deze.
Vermeldenswaard is ook, dat het DB in overleg is getreden met de 
heer Van Oosten Slingeland, over diens plannen aangaande de uit
gave van een kadastrale atlas van Wageningen en omgeving. Van 
Oosten S. zou medewerking bij de tot standkoming van een derge
lijke atlas van de kant van onze vereniging zeer op prijs stel
len.
Hetzelfde geldt t.a.v. het tot stand brengen van een werkgroep 
"Veldnamen". Omdat dienaangaande vrij veel know-how reeds in 
Wageningen aanwezig is lijkt het niet al te moeilijk, een derge
lijke werkgroep in het leven te roepen. Mw.Veldhorst (Stiboka) is 
graag bereid e.e.a. te coördineren. Over beide aangelegenheden 
zult u vermoedelijk binnenkort meer horen.
Belangrijk is verder te vermelden, dat het bestuur er in is ge
slaagd de vacature te vervullen, die ontstaan is door het aftre
den van Mw.van der Lee-Rijsbergen.
Indien geen tegenkandidaat wordt ingebracht - u weet: schrifte
lijk en ondertekend door tenminste 10 leden, en vergezeld van een 
verklaring van de voorgestelde tegenkandita(a)t(e), dat hij/zij 
bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden - dan zal vooraf
gaande aan de lezing van de heer Van de Westeringh op 27 november 
a.s. Mw.Hofman te Renkum worden geïnstalleerd.

Het bestuur was vertegenwoordigd op 22 september bij de jubileum
vieringen (40 jaar!) van de Stichting Airborne Museum Oosterbeek. 
Bij die gelegenheid werd tevens afscheid genomen van de heer S. 
Datema, die na (alweer!) 40 jaar het Bestuur van de Stichting 
voor Heemkunde als lid ging verlaten.
Een zeer gewaardeerde geste was, dat alle aanwezigen namens de
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jubilerende stichtingen vervolgens een boekwerkje kregen aangebo
den met als titel "In Heerliickheit en Hoofdkwartier! (1949— 
1989).
Ook was het bestuur aanwezig bij de Wageningendag (2 sept) en op 
de Monumenten/Molendag (9 sept.). Op 9 september was het bestuur 
tevens aanwezig bij de onthulling van de ANWB-informatiepanelen 
bij Junushoff en de Casteelse Poort.
Tevens gaf het bestuur blijk van zijn belangstelling voor de 
activiteiten van het Museum en deed het zich vertegenwoordigen 
bij de opening van de wisseltentoonstelling "Grepen uit het Ar
chief".

De secretaris.

VAN DE PENNINGMEESTER

Bij dit blad vindt u een accept-girokaart voor de nieuwe periode. 
Jeugdleden betalen minimaal ƒ 7,50, individuele leden minimaal 
ƒ 15,- en echtparen en samenwonenden betalen een minimale contri
butie van ƒ 17,50. Driemaal minimaal. Er zijn nog al wat leden, 
die meer betalen. Afzonderlijk bedanken is wat lastig. Dus nu: 
hartelijk dank! Minder prettig is het als men de girokaart niet 
ontdekt of laat liggen. Het gevolg is extra-werk: een le en 2e 
aanmaning. Betaalt u zo spoedig mogelijk. Heel veel dank hier
voor! !

VAN DE REDAKTIE

We hebben een grote hoeveelheid copij, zodat niet alle artikelen 
geplaatst kunnen worden. Het bestuur zal overwegen of er af en 
toe een blad van 20 pagina's kan komen. Dit is een kostbare ge
schiedenis. Maar we zijn blij dat er stukken geschreven zijn door 
onze leden, die zelden "in de pen klimmen".

KERSTKAARTEN
S.Vos Harpman

Door kerstkaarten + enveloppen (5 stuks voor ƒ 10,-) te kopen, 
steunt u ons Wagenings historisch museum.
De kaarten, speciaal voor Kerst ontworpen door onze oud stadge
noot Eric Elsas, zullen vanaf half november verkrijgbaar zijn bij 
het museum de Casteelse Poort, Bowlespark 1/a te Wageningen.
De kaarten kunnen u ook toegezonden worden na overmaking van 
ƒ 10,- of een veelvoud daarvan op gironummer 81 86 86 van de Gel
ders Utrechtse Spaarbank te Wageningen, rekeningnummer van de 
Vrienden van het Wagenings museum: 940 621 495, met vermelding: 
Kerstkaarten + uw volledige adres.
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HET PAARDEPAD LIGT ONDER HET ASFALT!
M.J.van Ingen

Naar aanleiding van een mooie foto van de "Witte Brug" over de 
Dijkgraaf heb ik de fietstocht van Wageningen naar Bennekom, nu 
meer dan veertig jaar geleden, weer eens gemaakt.
Nou, het was een regelrechte afknapper. De herinneringen kwamen 
wel boven, maar de mooie plekjes waren er niet meer. Het was als 
met het "peerdepad", namelijk... verdwenen! Of onder het asfalt 
van de weg of door de betere waterbeheersing, rechte walkanten en 
stuwtjes, rechte lijnen van land en sloot.
Ik heb wel begrip voor allerlei economische overwegingen en be
langen, maar ik blijf het jammer vinden dat zoveel leuke plekjes, 
vooral in de Vallei, verloren zijn gegaan.
De Dijkgraaf was, in mijn jeugd, één van de mooiste sloten van 
Wageningen, eigenlijk pas goed beginnend bij de eerste Witte Brug 
met leuningen om de zichtbaarheid. Meestal behoorlijk helder 
water. Je kon er stekelbaarsjes vangen met een stokje, een garen- 
draadje met een piertje eraan en als je 't heel mooi wilde doen 
met een lucifer als dobber. Jampotje ernaast en dan de visjes 
trots mee naar huis of naar school. Ook kikkerdril. Groene kik
kers in overvloed. Over kikkers gesproken, wie herinnert zich nog 
dat je op warme, stille zomeravonden soms het kwakende kikker
koor, vooral van de uiterwaarden, over heel Wageningen kon horen 
of het pom - pom - pom van een schip op de Rijn. Of verbeeld ik 
me dat?

de Witte brug over de Dijkgraaf
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Er kwam bij de Witte Brug ook een zij slootje uit, dat voorlangs 
de Tarthorst liep. In dat slootje kon je "modderbaarsjes" vangen, 
bijna zwarte stekeltjes. Eerst dacht ik dat het slootje uit het 
zgn. "leeg" (laag?) kwam, maar daar zit ik, geloof ik fout!
Verder stroomop langs de weg en de sloot, allebei Dijkgraaf gehe
ten, kwam je voorbij het huis van Engelsman, de kweker en daarna 
helemaal in het vrije veld met tussen sloot en Bornsesteeg wei
landen met slootjes, waarlangs braam-, sleedoorn- en meidoorn
struiken. Als je de oversteek maakte van Dijkgraaf naar Bornse
steeg, stond daar soms Jacobs, de boswachter/jachtopziener je op 
te wachten en legde een vriendelijke hand op je petje om te con
troleren of je daar geen vogeleitjes verborgen had.
Verder noordwaarts naar de "tweede" Witte Brug (verbindingsweg) 
naar Bornsesteeg en daar voorbij lag de Schapenwas, iets breder 
en dieper dan de gewone Dijkgraaf èn met een zandbodem. Lekker om 
op een warme zomermiddag wat rond te spetteren en zwempogingen te 
doen.
Eens kwam er een "veldwachter" voorbij, die de jongens gelastte 
eruit te komen of hij zou de kleren meenemen die op stapeltjes op 
de oever lagen. De zwemmers aarzelden, durfden of wilden niet en 
de veldwachter ging met de kleren op weg - richting Wageningen en 
bewoonde wereld. Op enige afstand drentelden de jongens in hun 
blootje achter hem aan. Eén had z'n strohoedje gered, waarmee hij 
zich enigszins kon bedekken. De man was echter genadig of voelde 
dat hij dit niet kon maken en gaf na een strenge vermaning de 
kleren terug.
Voor zwemplaatsen was altijd grote belangstelling. Het Rijnbad in 
Wageningen was voor velen te duur en alleen op zaterdagavonden 
was het toegankelijk voor "minvermogenden" a 10 cent per persoon 
en ... soms een gratis zwemles van badmeester Van Riet of later 
Tongerlo.
Even nog iets verder op zoek in de Vallei. Daar waar het Grift- 
kanaal in de Grift uitmondt lag vroeger "Kruiponder", de boerde
rij van Quint. Een prachtig plekje dat zo in de kop van Over
ijssel leek thuis te horen.
Bij Kruiponder konden boeren en boerinnen uit Achterberg, op weg 
naar de Wageningse markt, de Grift oversteken op een platbodem a 
raison van één vierduitstuk (2| cent) of één stuiver als je op de 
fiets was. Nou ja, de juiste bedragen weet ik niet precies meer. 
Maar de Grift had een paar honderd meter verder stroomopwaarts, 
richting Grebbe, een prachtig stukje zandbodem, helder water en ± 
1 meter diep. Een paradijsje, waar ik zwemmen geleerd heb. Een 
prachtig wereldje voor jongens. Ook voor moerasplanten en weide
vogels !

Inmiddels ben ik afgedwaald van het "peerdepad" langs de Dijk
graaf. De karresporen van de zandige weg worden in het midden 
niet meer opgevuld met bazalt of klinkers. Er ligt nu asfalt... 
maar op enkele plaatsen komt, als herinnering aan het verleden, 
het peerdepad van klinkers weer even aan de oppervlakte.
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FOTO- EN DIA-ARCHIEF Ad Rietveld

Van de heer Van Harn ontvangen we met veel dank een aantal 
dia's over de opgravingen van "het kasteel". Verder ook dia's van 
het Vakantie-kinderhuis, gemaakt voor de afbraak (nu Campman).
Van de fam.V.d.Brink enkele foto's van een jacht, dat bij dhr. 
Hioolen (Pomona) gebouwd werd.
Onze dank en... goed voorgaan doet goed volgen.

BEVRIJDINGSFEEST IN 1945 VAN DE HOEVESTEINSEWEG EN DE HOGESTEEG
J.J.van Dodewaard-Rijksen

De vroegere Hoevesteinseweg was een beetje een uithoek van de 
Bovenbuurt. Een klein weggetje met vijf huizen tussen de Grintweg 
en de Hogesteeg. Oorspronkelijk was het een bocht van de weg (die 
later afgesneden werd) tot café De Keyser.
Deze kleine "buurt", aangevuld door de familie Wegenaar van de 
Grintweg en wat gezinnen van de Hogesteeg, vierde Bevrijdings
feest en tevens Koninginnedag op 31 augustus 1945. Al dagen van 
tevoren waren we druk bezig met het bouwen van een erepoort. Veel 
materiaal was er niet beschikbaar, maar met behulp van latten en 
gaas kwam er toch iets tot stand.
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Wegenaar had een paard en wagen en daarmee gingen we hei halen op 
Wageningen-Hoog. Met de zeis werd de hei gemaaid. En daarna waren 
vele handen eendrachtig bezig met het vlechten van de hei door 
het gaas.
Bovenop kwam een grote W te staan van "Wilhelmina" en op iedere 
hoek een V van vrijheid en twee vlaggen en midden op de voorkant 
een groot schild.
Eén van de bewoonsters van de Hoevesteinseweg was juffrouw 
Meiers, hoofd van de Nutskleuterschool. Zij was het die de tekst 
verzon op het schild: WIN DE VREDE
De eigenlijke feestavond werd toen gevierd in het achterhuis van 
de familie Rijksen. Dit huis is te zien op de foto midden door de 
poort.
Veel te eten en te drinken was er toen niet, maar verschillende 
gasten hadden distributiebonnen geofferd en er was nu voldoende 
chocolademelk. De stemming was prima en de eensgezindheid groot. 
De heer Hagens had een feestlied gemaakt dat we zongen op de wijs 
van "Ouwe Taaie".
Hier volgen de woorden:
Heel achter aan de Grintweg, daar is een wegje klein,
Baar wonen 6 gezinnen en die hebben altijd gein.
Ze waren eerst verdreven, verspreid door heel het land,
Maar nu zijn we weer hier en zetten de zorgen aan de kant.
Refrein:
Eoevesteintje, laat je vlag maar waaien,
Want het is vandaag een groot festijn, bis.
En Tinus Ruisch met vrouwlief is ook van de partij,
Ban volgt een hele rij, want die hoort er ook toch bij.
En gaan we een stapje verder, daar woont nog een gezin.
't Is Meulenkamp met zijn wijfje en die houdt er de moed wel in. 
Refrein.
En de familie Wegenaar zal niet vergeten zijn,
Ze zitten hier temidden van dit allergrootst festijn.
Hun huis zijn ze vergeten, heb je ooit zoiets gehoord?
Zo straks danst onze Wimke met zijn Gerritje lustig voort.
Refrein.
We waren wreed verdreven van huis en haard en stee,
Eu zitten we niet te beven, vieren feest, feest van de vree.
We zetten de bloemen buiten, we zingen, springen blij.
We dansen en we fluiten. Hoera, we zijn weer vrij.
Refrein.
Eu danken we de slotheer, Baron van Rijksenstein,
En zingen dit coupletje nog een keer, dat vindt hij fijn.
Ook hij is weer herrezen, ook nu in dit geval,
Het is toch wel bewezen, dat Rijksen Jan is knal.
Geen hoogdravend gedicht, maar wel duidelijk dankbaar voor de 
behouden thuiskomst na de lange evacuatie.
Op de afbeelding (augustus 1945 aan de Hoevesteinseweg). Van
l.n.r.: Hanny Rijksen, Gertie Hagens, mw.Beekhof met haar doch
tertjes Elsje en Marijke, Harry Hagens.
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WAGENINGEN, RUIM EEN HALVE EEUW GELEDEN - II
B.Boerwinkel

Aan de oostzijde, gerekend vanaf de Bosweg richting Wageningen 
stond het pand dat nu staat op de hoek Bosweg-Oude Bennekomseweg 
er nog niet en dit terrein was voor ons als jeugd, een voetbal
veldje. Ook de laatste vier huizen tot aan het kruispunt stonden 
er nog niet. Ook dit gedeelte dat in de volksmond, althans bij de 
jeugd het "Poulie-veldje" werd genoemd, werd gebruikt als speel
terrein. Langs de Oude Diedenweg was er evenmin gebouwd en de 
jeugd had hier dus een grote hoek als speelterrein ter beschik
king.
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Om te beschrijven hoe het kruispunt er in die dagen uitzag vraagt 
van een niet-ingewijde het nodige voorstellingsvermogen. Aan de 
hand van de bijgevoegde tekening zal ik trachten het duidelijk te 
maken.
U dient er vanuit te gaan dat er toen nog niets bestond in die 
omgeving, er waren slechts enkele straatnamen.
De verbindingsweg Diedenweg-Mansholtlaan bestond niet, trouwens 
de hele Mansholtlaan was nog niet aangelegd. De oude Bennekomse- 
weg (heet nu Bennekomseweg) liep over het kruispunt door en sloot 
aan op de weg, die nu nog Oude Bennekomseweg heet. Langs deze weg 
liep ook de tramrails. Bij de vijfsprong op het kaartje staat nu 
de hoge sterflat. Daar was een halte van de tram: de Hollandse 
steeg. U moet wel bedenken dat wat nu Hollandseweg is, waaraan
o.a. de Scholengemeenschap gevestigd is, toen een verharde zand
weg was, waar twee flinke vrachtwagens elkaar met moeite konden 
passeren. De Diedenweg is nu een brede autoweg, maar toen was het 
een verharde zandweg, vol kuilen en heel smal, die doorliep naar 
de Rijksstraatweg en aansloot op de Holleweg naar het Lexkesveer. 
Vanaf de vijfsprong liep de Hollandseweg naar Wageningen-Hoog. 
Het was een uitgesproken landweg, totaal ongeschikt voor gemoto
riseerd verkeer. De Oude Diedenweg, die vanaf de vijfsprong rich
ting kerkhof liep, was een verharde zandweg.
Als u deze gegevens samenvoegt, zie u (ook op de kaart) dat er 
toen omstreeks 1930 ook al een vijfsprong was. Een echt kruispunt 
was het niet - er kwamen een vijftal wegen bij elkaar. Snelver
keer was er niet en de boeren gebruikten nog geen tractoren. Het 
was vrijwel allemaal nog paardekracht!
Na lezing van het voorgaande kunt u zich voorstellen hoe rustig 
en landelijk het was in dit deel van Wageningen. Als je hier 
woonde was je voor de stedeling bijna een "buitenmens". Ver van 
de stad en midden tussen de landerijen, het was er heerlijk!
Op het kruispunt stond aan de westzijde van de Oude Bennekomseweg 
het kruidenierswinkeltje van de familie V.d.Scheur. Hier kon men 
alles krijgen om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. 
Daar de boodschappen doen bespaarde ons heel wat tijd, want an
ders moest je wel helemaal naar de stad. Vooral 's winters was 
dit op de fiets een hele onderneming.
Op de Oude Bennekomseweg kwamen er na het winkeltje twee huizen 
en dan een kleine boerderij (van de familie Ruisch) en daarna 
stond er tot de Dolderstaat niets meer. Het was allemaal land
bouwgrond. De hele bebouwing tussen de Oude Bennekomseweg en de 
Grintweg bestond nog niet. Kunt u zich voorstellen hoe koud het 
daar 's winters was op die kale vlakte? Er was geen beschutting 
tegen de felle, koude wind. Vanzelfsprekend was de Dolderstraat 
toen niet wat hij nu is. De weg was veel smaller en het was een 
verharde zandweg.
Op de hoek Oude Bennekomseweg en Dolderstraat stond de boerderij 
van de familie Hulstein. Hier begon voor mijn gevoel de bewoonde 
wereld en de bebouwing was wel ongeveer gelijk aan de huidige 
situatie.
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Ik bedoel hiermee het rechtergedeelte van de O.B.weg vanaf de 
Dolderstraat. Aan de linkerzijde is er wel iets gewijzigd. Er is 
een weg gekomen naar de nieuwe wijk daar en juist daar stond 
huize "Tommy". Dit moest verdwijnen om de nieuwe toegangsweg te 
realiseren. In dit huis woonde vroeger de familie De Vries.
Daar waar de Verrijzeniskerk staat (stond?) was in een pakhuis 
een handel in lompen en metalen gevestigd van de heer Van Vemde. 
Aan de overkant stond de groentewinkel van Van Laar er nog niet. 
Er stond toen een klein winkeltje gedreven door de familie Meme
link. (De zaak van Van Laar is inmiddels ook weg).
Zo zijn we gaandeweg aan het eind van de Oude Bennekomseweg geko
men en aangeland bij de Plantenziektekundige Dienst. Dit insti
tuut bestond toen nog niet, maar ik noem het ter oriëntatie. Deze 
plaats was bij iedereen bekend als "Wissel vijf". Hier lagen 
dubbele rails, zodat twee trams elkaar konden passeren en tevens 
werd er hier gerangeerd met wagons, die via een rechtstreeks 
lijntje naar de Mouterij werden gereden. Zo had de firma Van 
Vemde ook een eigen stukje spoorlijn voor afvoer van materiaal.
Ik besluit nu mijn beschrijving over de Oude Bennekomseweg. On
juistheden kunt u verbeteren. Ik hoop dat de lezers interesse 
hadden voor Wageningen van 50 jaar terug en misschien wordt er 
wel iemand gestimuleerd om de verhalen uit zijn of haar jeugd aan 
de vergetelheid te ontrukken om zodoende ons een kijkje te geven 
in een ander deel van Wageningen.

HARTEKREET A „ , ---------- A.C.Zeven
In de Wageningsche Courant van 1 december 1870 staat de bijgaande 
advertentie.

KÖÖSJË!!!H
1? l i e t  ' rqaf r ' ,  J a t  n-nnncrr crn M r r j r  N i . f N  

z r ^ t  , 7. ij J A  m c c n l  ? ?'?
I. 1

® I' »̂  I ' V I »( 1
We kunnen filosoferen over wat er gebeurd is nadat Koosje de 
hartekreet van haar minnaar had gelezen. Kennelijk was hij door 
Koosje afgewezen en werd hij door liefdesverdriet gekweld. Maar 
wie was deze Koosje en wie was haar minnaar? We zullen het wel
licht nooit weten, tenzij in een familie als familieverhaal aan 
elkaar verteld wordt dat de (over)grootouders elkaar hadden ge
kregen, nadat (over)grootvader een advertentie had gezet.
Even dacht ik nog met de initialen t.t. van de minnaar te maken 
te hebben, maar deze afkorting brengt ons niet verder. Immers 
t.t. betekent totus tuus, dwz geheel de uwe. Koosje dacht daar 
kennelijk anders over.

59



ROMEINEN IN WAGENINGEN
H.Hellinga-v.d.Werf

Graag maken wij gebruik van de aangeboden plaatsruimte om iets 
over het Historisch Museum "De Casteelse Poort" te vertellen.
Deze eerste notitie is gewijd aan een van de nieuwe vitrines in 
het museum, die de Romeinse vondsten in Wageningen bevat.
Van een echte vestiging (en hoe toepasselijk is het woord "ves
ting" hierin) van de Romeinen zijn in Wageningen geen resten 
gevonden. De Rijn was hun grens en aan de zuidzijde daarvan vin
den we de sporen van hun legersteden. De namen Kesteren en Cas- 
tricum (en alle Engelse plaatsnamen eindigend op "chester") zijn 
afgeleid van het woord castra dat legerplaats betekent.
Toch neemt meen wel aan dat boven op de Wageningse Berg een 
wachttoren heeft gestaan. In elk geval is het punt er uitermate 
geschikt voor èn er zijn enkele dakpannen met het legioenstempel: 
Exercitus Germanicus Inferior gevonden alsmede enkele munten. 
Bekend is ook dat de Romeinen overal waar ze kwamen tamme kastan
jes aanplantten. Zij hebben deze boom van vanuit Klein-Azië mee
genomen naar Europa waar hij niet inheems was. Het hout is zeer 
duurzaam en werd als stut in de wijnbouw gebruikt, de kastanjes 
zelf werden graag gegeten. Is het toevallig dat juist op dat punt 
van de Wageningse Berg veel tamme kastanjes staan?
Behalve (zeer onlangs) op de Stadsbrink, zijn er in de Sahara en 
op de Westberg Romeinse munten gevonden.

Munten, vooral Romeinse munten, vertellen hun eigen geschiedenis. 
Er kan zoveel informatie staan op een Romeinse keizersmunt, dat 
een heel tijdperk voor ons oplicht. Allereerst vertelt de beelte
nis van de keizer wie hij was en althans hoe hij gezien wenste te 
worden: wijs, doortastend, philosophisch, krijgshaftig... We zien 
zijn portret uit een tijd dat geen TV of drukpers kende! De keer
zijde geeft informatie over wat hij van belang achtte: een al
taar, godin, legioenstandaard of zegekar, om maar enkele voor
beelden te noemen.
Kortom een stukje historie in muntformaat.

Een kleine vitrine met een wat beschouwelijke tekst over dit 
fascinerende volk dat zoveel cultuur in Europa bracht.

VAN DE REDAKTIE

De redaktie stelt het zeer op prijs dat "de Casteelse Poort" op
deze wijze voor ons open gaat. Laatst sprak ik een inwoonster van
Wageningen en ze zei: "Het museum, waar staat dat dan?" Samen
zullen we moeten blijven publiceren. Elke inwoner moet ons museum
toch eens gezien hebben. „ , TT° F.van der Have.
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EXCURSIE VAN 7 OKTOBER j.1. NAAR NIJMEGEN

Wieger Steenbergen.

Zaterdag 7 oktober was het zover. Er was een leuk aantal deelne
mers (40 aanmeldingen) of, zoals de organisatoren hoopten "een 
aantal leuke deelnemers", dat naar Nijmegen toog voor de excur
sie, die nog viel in het kader van het 15-jarig jubileum van onze 
vereniging.
Onder deskundige leiding van de heer De Heiden liepen we door 
Nijmegen en bezichtigden het stadhuis, Valkhof en de Sint Ste- 
venskerk. Door de vlotte en humoristische stijl van onze gids 
kregen wij in korte tijd heel veel informatie. De heren Alofs en 
Hederik hadden alles prima georganiseerd: een uitstekende verzor
ging, een goed programma en een strak tijdschema.
Aan de achterblijvers kan ik zeggen, dat ze heel wat gemist heb
ben!
Veel dank aan de heren Alofs en Hederik (de meeste deelnemers 
deden dat al direct na afloop, bij het uitstappen in Wageningen). 
Tot een volgende keer?!

HOOFDGEBOUW
Wieger Steenbergen

U heeft inmiddels in de kranten kunnen lezen dat B & W van Wage
ningen aan de gemeenteraad voorstellen (in telegramstijl) het 
hoofdgebouw zonder vleugels te behouden.
Een deel van de argumenten voor het behoud zijn door Oud-Wagenin- 
gen genoemd in een eerdere brief aan B & W.
In onze reaktie aan de diverse frakties in de gemeenteraad over 
bedoeld schrijven antwoorden wij nu: "Door het verdwijnen van de 
zijvleugels gaat wel de nadruk vallen op de oudere gebruiksvormen 
van het centrale hoofdgebouw en veel minder op de betekenis die 
dit heeft gehad voor de ontwikkeling van het hogere landbouw
onderwijs in Nederland en daar buiten. Om die reden is het weg
vallen van de zijvleugels dan ook te betreuren."
Nogmaals hebben wij aandacht gevraagd voor de tuin en de opgegra
ven resten van het kasteel. Het bestuur van de vereniging beveelt 
een aantal kanttekeningen aan en hoopt "dat er na een turbulente 
aanloopfase uiteindelijk een aanvaardbaar compromis is gevonden". 
Een hoofdgebouw zonder vleugels. Dan zijn we daarmee eigenlijk 
terug in de tijd voor het landbouwonderwijs! De BasseCour, het 
huis van Torck. Zou Torck in Wageningen eindelijk de aandacht 
krijgen, die hij volledig verdient?
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WISSELTENTOONSTELLINGEN

Het Museum "De Casteelse Poort" organiseert in het Koetshuis 
regelmatig wisseltentoonstellingen. De agenda voor 1989/1990 ziet 
er, onder voorbehoud, als volgt uit:
08-12-89 - 18.02-90

23-02-90 - 23-04-90

Shotten met de bledder,
100 jaar koninklijke Neder
landse Voetbal Bond in 
Wageningen 
Kunst kijken 1 en 2

27-04-90 - 01-07-90 Onderduiken in '40-'45

06-07-90 - 26-08-90

Coördinator:
W.Stellaard 
tel.13752

Coördinator: 
Nicole Pluim 
tel.10330 
Coördinator 
J.Heijning 
tel.13030 
Coördinator: 
A.R.van Motman 
tel.13243

Emma en 0N0
Tentoonstelling over Konin
gin Emma en haar buitenver
blijf Oranje Nassau's Oord

In het bijzonder vraagt het bestuur van "De Casteelse Poort" uw 
aandacht voor de tentoonstellingen "Onderduiken in '40-'45 en 
"Emma en 0N0". Het bestuur zou het nl. zeer op prijs stellen om 
van Wageningers en oud-Wageningers de nodige medewerking te ver
krijgen. Het bestuur denkt hierbij aan b.v.:
- plaatselijke onderduikadressen en hulp hierbij
- materialen en verhalen
- situaties in of nabij Wageningen
- foto's en/of tekeningen
Mocht u het bestuur van "De Casteelse Poort" hierbij kunnen hel
pen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
nen:
voor de tentoonstelling "Onderduiken 
ning, tel.13030
voor de tentoonstelling "Emma en 0N0":

volgende perso- 

in '40-'45": Mevr. J.Heij- 

A.R.van Motman, tel.13243.

UIT DE REISE- EN ZAKATLAS VAN J.C.SEPP
I.C.Rauws

In 1773 verscheen van de hand van Jan Christiaan Sepp (1739-1811) 
de "Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas". 
J.C.Sepp was schilder, graveur, plantkundige, schrijver, boekhan
delaar en uitgever te Amsterdam.
De atlas bevat een kaart van de Verenigde Nederlanden (de zeven 
provinciën), onderverdeeld in 74 in elkaar passende gekleurde 
kleinere kaarten. Verder geeft hij in deze atlas uitvoerige be-
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schrijvingen van vijf reizen per postwagen door Nederland.
Bij zijn derde tocht van Nijmegen via Arnhem naar Amsterdam ver
meldt hij betreffende Wageningen:

"Te Arnhem nu, om welke Stad heen men zeer wijd uitgestrekte 
Laanen en Dreven ziet, meest alle met Boekenboomen beplant, zet 
men zig weder in den Postwagen, en neemt den Weg op Wageningen, 
dat drie goede uuren gaans is, passeerende de Dorpen Oosterbeek 
en Renkum, latende de Dune-Schans en de Hooge Heerlijkheid Doorn- 
weert aan de linkerhand tegen den Rhijnkant leggen. Deze Stad is 
niet minder dan Arnhem zeer vermakelijk, aan de Noordzijde van 
den Rhijn geleegen. Het is een fraaije zindelijke Plaats, en 
waarin veele voornaame Huizen na de Engelsche wijze gebouwd zijn, 
in de meesten derzelven woonen Hollandsche voornaamefamiliën. De 
Stad is zeer oud, derwijl Tacitus in zijne Historie er reeds 
gewag van maakt, onder den Naam van Vada. De Landbouw en die van 
den Tabak, geeft aan de Inwoonders van deze Stad het meeste be
staan.
Behalve het Logement: De Koning van Denemarken, zijn hier nog 
eenige anderen.
Van hier heeft men tot Rheenen een groot Uur nodig om te wande
len, langs den Rhijndijk. Deze Wandelweg is zeer vermakelijk."

Bij de beschrijving van Rhenen vermeldt hij nog betreffende Tart- 
horst:

"Niet verre van deze Stad was eertijds gebouwd het Huis ter 
Horst, door den Utrechtschen Bisschop Govert van Rheenen, omtrent 
de Veenendaalsche Veenen A°.1178 binnen hare vrijheid. Dog de 
Geldersche Vorsten hadden, tot spijt der Bisschoppelijken, een 
ander Slot, hoewel van minder Grootte en Sterkte, daar tegen over 
gezet, met den Bijnaam van Tarthorst, maar dat is ook naderhand 
afgebroken in 't jaar 1528, om daar mede de Muuren van de Stad te 
vernieuwen."

En verder: "De Logementen zijn: De Koning van Bohemen, De Koning 
van Denemarken, enz."

Bij het lezen van dit reisverslag rezen bij mij de volgende vra
gen:
Kende Wageningen in 1773 een logement "De Koning van Denemarken"? 
Of bedoelde Sepp hiermede eigenlijk "De Wereld" en is de "Koning 
van Denemarken" een verwisseling van het logement te Rhenen? Of 
is het toeval dat zowel Wageningen als Rheenen een logement van 
die naam hadden?

Noot:

Facsimilé, herdruk door Atrium, Aphen a.d.Rijn - 1987, 135 pag. 
(Wageningen, pag.85, Tarthorst, pag.86, Kaart m.24).
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, Telefoonnummer

BESTUUR:
W.J.P.Steenbergen* 
T.Kouwenhoven*
F.Bruinsel*
mw.J.Th.v .Barneveld*

J.M.van Staveren 
P.Holleman*

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
leden-secr.

lid
lid

Leeuweriksweide 222, 6708 LP, tel.14959 
Nudestraat 14, 6701 CE, 12553 
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628 
Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom, 
tel.08389-18572
Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090

REDACTIE "OUD-WAGENINGEN" 
F.v.d.Have*
A.C.Zeven 
A.L.N.Rietveld

hoofd-redacteur Otto v.Gelreweg 16, 6703 AE, tel.13468 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel. 10156 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G.Steenbergen Abersonlaan 132 , 6703 GD, tel.16675

WERKGROEP MOLENS
H.Dobbe Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
W.G.Sombroek Grintweg 305, 6704 AR, tel.11486

FOTO EN PRENTENKABINET
A.L.N.Rietveld* Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

STICHTING HISTORISCH MUSEUM "De Casteelse Poort"*
Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen"
J.M.van Staveren Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288

VERENIGING "VRIENDEN VAN HET WAGENINGS MUSEUM"
Postbus 298, 6700 AG
contributie enz. GUS. nr. 94.06.21.495

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad "Oud-Wageningen" zijn voorzover voor
radig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, Ericapark 25, 6721 GJ Bennekom.
BOEKEN EN PLATEN: De boeken en platen over onze gemeente Wageningen zijn ver
krijgbaar bij de met een * gemerkte adressen.
Giro penningmeester "Oud-Wageningen", F.Bruinsel te Wageningen, nummer 29 46 125
Contributie 1989: individueel lid ƒ 15,—  

echtparen - 17,50

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 
UITERLIJK 10 JANUARI 1990 

OTTO VAN GELREWEG 16
De eerstvolgende vergadering wordt waarschijnlijk 

gehouden op de 3e maandag in februari.
Aan de orde komt: Papierfabricage in Gelderland.
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