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PAPIERFABRICAGE OP DE VELUWE
Dit onderwerp wordt ingeleid door de heer Dr.H.Voorn te Velp

PAPIERMOLENS EN PAPIERHANDEL IN DE NEDERLANDEN
(korte samenvatting van deze lezing)
Papier, ons belangrijkste communicatiemiddel, is 105 na Chr. in
China "uitgevonden" en bereikte door bemiddeling van de Arabieren
in de tiende eeuw Europa. Ondanks bepaalde weerstanden tegen dit
nieuwe produkt, verbreidde de papiermakerskunst zich vrij snel
over Europa. In de Nederlanden werd, meestal door bemiddeling van
de internationale papierhandelaren van Antwerpen, papier uit
Italië (lombards papier) en uit Noord-Frankrijk (troys papier)
betrokken. De inname van Antwerpen door Parma in 1585 had vier
gevolgen: Zuid-Nederlanders stichtten de eerste papiermolens in
ons land; Amsterdam nam de plaats in van Antwerpen als centrum
van de internationale papierhandel; Cornelis van Lockhorst mono
poliseert de papierinvoer uit Bazel; het troys papier maakt
plaats voor papier uit de Angoumois.
In de noordelijke Nederlanden ontstaan enkele centra van papier
nijverheid; de Zaanstreek, de Veluwe, langs de Gouwe in ZuidHolland en in mindere mate ook in Zuid-Limburg.
Er bestonden karakteristieke verschillen tussen de papiermake
rijen in deze centra, niet alleen technisch (verschil tussen

wind- en watermolen-industrie), maar ook economisch en sociaal.
De gehele Nederlandse papiernijverheid verschilde technisch maar
vooral sociaal in sterke mate van het buitenland (Duitsland,
Frankrijk, ten dele ook Engeland).
In de omgeving van Nijmegen vond men papiermolens in Beek gem.
Ubbergen, en op Duits grondgebied in Wyler aan de weg naar Kleef.
Het meest nijpende probleem uit de periode der handschepperij is
het grondstoffengebrek. Dit leidde in de tweede helft van de 18e
eeuw tot experimenten met plantaardig materiaal, die beschreven
zijn in enkele zeer zeldzame en thans zeer kostbare boeken. Toen
in het begin van de 19e eeuw de papiermachine tot snelle vergro
ting van de produktie leidde, nam het grondstoffenprobleem nog
toe. Een zowel technisch als economisch verantwoorde oplossing
werd eerst in de tweede helft van de 19e eeuw gevonden door de
bereiding van een geschikte grondstof uit mechanisch of chemisch
behandeld hout en stro.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op het moment, dat u dit verslag onder ogen krijgt is het nieuwe
jaar al weer enkele weken oud. Toch wil het bestuur u ook nog van
deze plaats in alle opzichten een goed en voorspoedig 1990 toe
wensen.
Sinds het vorig verslag is het belangrijk u te herinneren aan de
boeiende lezing van de heer Van de Westeringh op 27 november.
Deze handelde over de ontstaansgeschiedenis van de Veluwezoom en
was voor vele aanleiding nog eens en dan wel vanuit een andere
(d.w.z. een historische en geologische) gezichtshoek, naar onze
regio te kijken. De ca 80 aanwezigen hadden een interessante en
leerzame avond.
Vooraf installeerde de heer Bruinsel, die wegens ziekte van de
heer Steenbergen deze als voorzitter verving, ons nieuwe be
stuurslid, mevr.C.Hofman uit Renkum.
Ook vermeldenswaard is het bezoek van enkele -leden van de familie
Van der Heyden aan Wageningen. Deze familie woonde vroeger in de
villa Vada, het buiten waarin thans het museum "de Casteelse
Poort" is gevestigd. Bij die gelegenheid bracht de familie een
aantal voor de vereniging waardevolle zaken mee, o.a. een schil
derij van de villa, een aantal foto's en dia's en enkele interes
sante prenten en papieren. Het bestuur is er van overtuigd, dat
deze stukken met elkaar het beeld van een deel van de geschiede
nis van Wageningen, aanzienlijk hebben gedetailleerd.
Veel dank is de vereniging ook schuldig aan het Bestuur en de
Directie van de Nudehof, die ons t.g.v. het 100-jarig bestaan van
het bejaardencentrum een gift van ƒ 100,- ter hand stelden.
Reeds eerder werd er melding van gemaakt, dat Dr.Van Oosten
Slingeland in de Steeg van plan is voor Wageningen een Kadastrale
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Atlas samen te stellen. Details over
een artikeltje elders in dit blad.

het hoe en wat vindt u in

Ook werd melding gemaakt van een in oprichting zijnde werkgroep
Veldnamen. Mw.Veldhorst van Stiboka wil gaarne daarover nadere
inlichtingen verschaffen. Reeds enkele leden meldden zich als
belangstellende.
Daar met de verhuizing van het hoofdgebouw van de LU ook het
standbeeld van de Zaaier uit de Wageningse binnenstad dreigt te
verdwijnen, wordt momenteel actie gevoerd het beeld op zijn oude
plaats te handhaven. Van diverse zijden is hier reeds steun toe
gezegd.
Wat betreft de toestand van het theekoepeltje aan de gracht kan
worden bericht, dat het College van B & W nog geen standpunt
heeft kunnen innemen terzake van het toekomstige gebruik. Wel
bestaat de indruk, dat het college wil onderzoeken of het gebruik
van de theekoepel een meer open karakter zou kunnen dragen dan de
bestemming, die het bestuur voorstaat, namelijk om er een werk
ruimte voor de archeologische werkgroep van te maken.
Ondermeer in verband hiermee en in het verband met andere zaken
van gemeenschappelijk belang, heeft het bestuur een onderhoud
aangevraagd met de burgemeester.
Tenslotte wil het bestuur er op wijzen, dat de komende tijd hard
gewerkt zal moeten worden aan de voorziening in enkele bestuursvacatures. Zoals bekend, zal per april a.s. de heer W.Steenbergen
aftreden als voorzitter en bestaat er reeds geruime tijd een
vacature voor vice-voorzitter. Inmiddels heeft ook Mw.J.van Barneveld meegedeeld haar functie als ledensecretaris te willen
beëindigen. Heeft u goede suggesties voor een van de genoemde
functies? Dan gaarne een berichtje aan het bestuur!
T.Kouwenhoven, secretaris

BERICHTEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Een nieuw jaar en een nieuwe maand. Een moment voor een kleine
terugblik en ook voor het presenteren van een programma voor het
lopende jaar.
Het stichtingsbestuur van het historisch Museum de Casteelse
Poort wenst uw bestuur en leden van de vereniging Oud-Wageningen
een goed jaar toe. We rekenen ook dit jaar op goede samenwerking.
Zoals u weet wordt er in het museum gewerkt met ongeveer 65 vrij
willigers. Hiervan werken er 40 van als suppoost, die regelmatig
dienst doen in het museum.
Een aantal mensen is oproepbaar, als er groepen moeten worden
begeleid: Scholen, studenten en andere belangstellenden.
We hebben verschillende werkgroepen die inhoudelijk en praktisch
bezig zijn in diverse zalen van het museum. De leden van het
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stichtingsbestuur aktiveren, coördineren en beheren het museum.
In het afgelopen jaar hebben ± 3650 mensen het museum bezocht. Er
zijn vijf wisseltentoonstellingen geweest en onze vaste collectie
werd uitgebreid.
In het kader van de monumentendag werd er een bord geplaatst bij
de gerestaureerde muur naar de opgravingen toe.
De tentoonstellingsagenda ziet er als volgt uit:
tot 18 febr. a.s.

23-02-90 tot 23-04-90
27-04-90 tot 01-07-90
06-07-90 tot 26-08-90

31-08-90 tot 30-09-90
05-10-90 tot 25-11-90
30-11-90 tot 06-01-91

is Sjotten met de bledder nog te zien. 100
jaar georganiseerd voetbal in Wageningen.
Veel oude foto's!
Kunst kijken, 1 en 2.
Onderduiken, vluchten voor het gevaar,
1940-45.
Emma en 0N0. Tentoonstelling over Koningin
Emma en haar buitenverblijf Oranje Nas
sau' s Oord.
Kunst kijken 3.
Najaarstentoonstelling over de Rijn. Samen
met vereniging Oud-Wageningen.
Kunst kijken 4.

We hopen op grote belangstelling, ook van uw kant!
Jet Heijning.
JUNUSSTRAAT EN JUNUSHOFF
------------------------

. _ _
A.G.Steenbergen

Beide namen herinneren ons aan Johan(nes) Junius, afkomstig van
Utrecht en in 1630 "ruijter" onder graaf Willem Frederik van
Styrum, in garnizoen te Wageningen. Daar had hij Anna van Hij en
leren kennen, met wie hij in 1630 trouwde; ondertrouw te Utrecht
9 februari 1630. Uit dit huwelijk werd een dochter, Wijntgen/
Wijnanda geboren. Na het overlijden van Anna hertrouwde hij met
Margaretha Rij eken, weduwe van Dirk Cornelis van Gesperden. Uit
deze verbintenis werden zeker twee kinderen geboren.
Johan Junius, majoor van Wageningen, ontving op 21 juni 1636 het
burgerschap van Wageningen. Hij was burgemeester in 1641/42,
1646/47 en 1654/55. In 1643 en 1650 was hij afgevaardigde naar de
Synode te Harderwijk; in 1645/46 ouderling-afgevaardigde naar de
Synode te Nijmegen.
Johan Junius, die ca. 1659 overleed en in de kerk op de Markt
begraven werd, behoorde tot de welgestelden. Hij woonde in een
eigen huis, staande "van de Nuedepoort de hoofdstraat langs" dat
wil zeggen hij woonde in de Hoogstraat richting Nudepoort. Voorts
bezat hij nog een huis in de Hoogstraat en een drietal weilanden.
Van de Wageningse magistraat kreeg hij bij akte van 6 april 1643
in erfpacht tegen betaling van "vijftien gevalueerte stuivers"
per jaar de binnenkant van de middelste van de drie bolwerken aan
de noordzijde van de stad. Dit bolwerk lag tegenover Duyvelsdall,
later verbasterd tot Duivendaal, naast de Broeckpoort. De straat,
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die naar deze kleine
poort liep, heette
de
Broeckstraat
(broek
betekent:
moeras). Johan Junius wilde binnen het
bolwerk "eenen hoff"
en tuin aanleggen.
Van de zijde van de
magistraat
bestond
er
geen
bezwaar,
daar de fortificatie
er geen nadeel van
zou
hebben.
Dit
bolwerk was namelijk
een onderdeel van de
vestingwerken. Junius liet in of bij
zijn hof een tuin
Junushoff om streeks 1650
huis
bouwen (1). Van
Le genda
Geelkercken tekende
1 Junushoff
tenminste in 1653 op
2 B roeckpoort
zijn plattegrond van
3 B roeckstraet
Wageningen in Vogel
4 Buemnghstraet
vlucht
een
klein
gebouwtje
op
het
bolwerk.
Ook maakte hij de onuitroeibare fout in de index van namen rechts
bovenaan de kaart het hof van Junius Junushoff te noemen; hij
liet de i weg!!
Na het overlijden van Johan Junius is de erfpacht kennelijk over
gegaan op de kinderen. Pas in 1729 kwam 't Bolwerk weer aan de
stad terug.
In de 19e eeuw - in 1832 - was het terrein een weide en kennelijk
was het oude Junushoff geheel verdwenen (2). De Sociëteit "De
Harmonie", die sedert 1832 bestond, kreeg deze grond, de "Oude
Manege" genoemd, van de gemeente in erfpacht om er een vereni
gingsgebouw op te stichten. De toenmalige gemeentearchitect S.
Bitters maakte het bouwplan; bouwer was aannemer H. de Vries Rzn.
Het gebouw kwam in 1880 klaar. Misleid door de bekende fout op de
1653-plattegrond noemde het bestuur van de Sociëteit het gebouw
"Junushoff" in plaats van "Juniushoff". Het gemeentebestuur maak
te dezelfde fout door de Broekstraat in hetzelfde jaar om te
dopen tot Junusstraat in plaats van Juniusstraat.
Tot slot enkele gegevens over Junushoff in deze eeuw. Toen in
1929 de erpachtstermijn van 50 jaren afliep, is krachtens de
destijds gemaakte voorwaarden, de eigendom van de opstallen tegen
vergoeding van de afbraakwaarde (ƒ 3900,-) van het Sociëteitsbestuur aan de gemeente Wageningen overgegaan. Aanvankelijk, name
lijk tot 1941, pachtte de Sociëteit Junushoff van de gemeente en

exploiteerde het zelf. Daarna traden particulieren als pachters
op. In de nacht van 11 op 12 oktober 1948 brandde door onbekende
oorzaak de Junushoff af. De huidige schouwburg werd in 1950/51
onder architectuur van ir.J.Klaarenbeek en J.Wiedijk gebouwd en
op maandag 12 maart 1951 in gebruik genomen.
De namen van het gebouw en de straat blijven ons herinneren aan
burgemeester Johan Junius, de erfpachter van het bolwerk.
(1). In "Een V.V.V. wandeling door Wageningen" staat op pag.1 ten
onrechte vermeld dat zich hier een havesate (adellijk huis) van
Johan Junius bevond. Havesate is een onbekend begrip in deze
streek en van adel was Junius niet.
(2). Vriendelijke mededeling van A.C.Zeven, waarvoor mijn dank.
Bronnen:
I Archieven:
1. Oud Archief Wageningen Inv.no.1. Resolutieboek 1633-1688.
2. Oud-Archief Wageningen Inv.no.440. Rekeningen van den rent
meester Jacob van Wijck, 1742/43, afgehoord 30 september 1743.
Daarin staat: "De Erfgenaemen van Junius. 't Bolwerk is weer
aen de Stadt getrokken volgens resolutie 9.11.1729. Dus Memo
rie" .
3. Nieuw Archief Wageningen Inv.no.19. Notulen van de Raad maan
dag 10 maart 1879.
II Literatuur:
1. J.H.van der Grient. Het Utrechts-Wageningse geslacht Junius in
de 17e eeuw, in Gens Nostra, jrg.37 (1982) no.11, blz.401-410.
2. A.C.Zeven. Het Burgerboek van Wageningen, in Veluwse Geslach
ten 4 (1978) blz.106-112.
3. Grafzerken en Memoriesteenen in de Groote of St.Janskerk te
Wageningen; beschreven in het jaar 1937 door R.T.Muschart, in
B. en M. Gelre dl.41.
4. Programma van de officiële
openingsavond van Junushoff,
schouwburg en concertgebouw der gemeente Wageningen, maandag
12 maart 1951.
DE FAMILIE VIETS IN WAGENINGEN
Adriaan Viets
Vooral oud-Wageningers herinneren zich in Wageningen nog wel de
familie Viets. Deze naam komt verder in Nederland nog maar spora
disch voor en treft u er een aan, dat moet dat (ook volgens mijn
overleden vader Willem Viets) familie zijn: Er bestaat een stam
boom van de "Vietsen" en hieraan is door enkele familieleden
ijverig gewerkt. De familienaam komt ook voor in de Verenigde
Staten en in Zuid Afrika. In de archieven der gemeente Wageningen
komt de naam meerdere malen voor, ook in verenigingsverband en
bij kerkelijke funkties.
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Bekend in Wageningen was brandmeester Cornelis Viets, zoon van de
smid Teunis Viets uit de Bergstraat. (In Wageningen werd Cornelis
Viets met "Kneel" en Teunis Viets met "Tut" aangeduid).
Oorspronkelijk waren de meeste "Vietsen" smeden, hadden ijzerzaken en smederijen. "Viets & Co" was zeer bekend en de firma maak
te veel reklame, een eigenschap die bij de meeste "Vietsen" nooit
is verloren gegaan: "Viets & Co" had een ijzerzaak op de hoek van
de Hoogstraat en de Molenstraat en in de Molenstraat en Heren
straat lagen de smederijen. Adriaan Viets had een kruidenierszaak
op de hoek van het Spijk, later overgenomen door zijn zoon Gerrit
(bekend in Wageningen als "Getje"). Gerrit was ook betrokken bij
het Marktwezen en het Wezenfonds. Zondags werd er in hotel "De
Wereld" een "zakelijke" borrel gedronken bij Henry Snackers.
Adriaan had reeds en later ook Gerrit, praktisch alle gegoede
burgers van Wageningen tot klant (bijv. de freules van "Belmonte", hotel "De Wereld", professoren van de landbouwhogeschool
e.d.). Stilzitten was er bij de meeste "Vietsen" niet bij: er
werd gewerkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
De andere zoons van Adriaan Viets "Kneel" en Wim kwamen in de
ambtenarij terecht. De eerste werd chef van de N.S. en de laatste
chef bij de P.D.
Op de veel gestelde vraag of "Viets" iets met fiets te maken
heeft, is nooit een duidelijk antwoord gegeven. Wel is het zeker,
dat aan de ijzeren velocipède destijds veel werd verbeterd in de
smederijen van Viets. Teunis Viets was ook een zeer goede hoef
smid.
Meerdere Vietsen in Wageningen zijn getrouwd in bekende Wageningse families, o.a. Wichards, Looijen, Stork en Rutgers. "Kneel"
trouwde met zijn nicht, die ook Viets heette. Het was toen VietsViets en Wageningen had al gauw een passende "nicname": de tan
dem.
In het Wagenings museum in het Bowlespark is ook aandacht ge
schonken aan de "Vietsen" en wie meer wil weten over de fiets,
kan terecht in het Rijwielmuseum aan de Waalkade te Nijmegen.

'"T

CONVENT TE WAGENINGEN"
(CA. 1585 - 1635)

Twee oude afbeeldingen
Op de stadskaart van Wageningen, die omstreeks het jaar 1650 door
Van Geelkercken werd getekend, en werd afgedrukt in Arend van
Slichtenhorst's XIV Boeken van de Gelderse Geschiedenissen (Arn
hem 1654), vindt men aan de westzijde van de "Achterstraat", de
huidige Herenstraat, door middel van het cijfertje "6"
t Con
vent" aangeduid. Net onder dit cijfertje is een tweetal schuin en
vlak naast elkaar gelegen huizen getekend, die oost-west georiën
teerd zijn. Legt men de hedendaagse plattegrond van de stad over
deze in vogelvluchtperspectief getekende kaart, dan blijken de
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beide huizen tussen de Eerste en Tweede Kloostersteeg te hebben
gelegen. Het meest zuidelijk gelegen huis grensde met de zuide
lijke zijmuur zo ongeveer aan de noordzijde van de Eerste Kloos
tersteeg.

" 't ’Convent". Vergroot fragment van de stadskaart van
Wageningen. ca.1650
Nu bevindt zich in het Gemeentemuseum van Arnhem nog een tweede
afbeelding van
t Convent te Wageningen", waaronder het jaartal
1611 staat geschreven. Deze prent werd evenwel eerst in de acht
tiende eeuw gemaakt, door een zekere J .Stellingwerf. Stellingwerf
nu maakte voor zijn tekening gebruik van een oudere prent, die in
1611 door J.Berghuijs was vervaardigd.
Vergelijkt men nu de afbeelding van ca.1650 met die uit de 18de
eeuw dan ziet men op het eerste gezicht weinig overeenkomsten.
Weliswaar tekende Stellingwerf aan de linkerzijde eveneens twee
schuin en vlak naast elkaar gelegen huizen, maar, indien deze
dezelfde zijn als die op de stadskaart van Van Geelkercken, dan
staan zij ten opzichte van elkaar verkeerd. Houdt men echter de
prent van Stellingwerf met de voorzijde tegen het licht dan ziet
men aan de achterzijde de huizen aan de rechterkant in de juiste,
d.i. Van Geelkercken-positie, door het papier verschijnen. Moge
lijk tekende Stellingwerf zijn prent met behulp van een oude ets
plaat van Berghuijs uit 1611, en vergat hij deze te spiegelen?
Hoewel de afbeeldingen van Van Geelkercken en Stellingwerf in
historisch opzicht niet erg betrouwbaar hoeven zijn, is het toch
opvallend dat beide deze vlak bij elkaar liggende huizen te zien
geven, waarvan het noordelijke aan de westzijde een trapgevel
bezat, en het zuidelijke een schoorsteen.
Naast deze overeenkomsten is er echter ook een groot verschil.

Afbeelding van '"t Convent te Wageningen".
18e eeuw3 naar een 17de-eeuws (1611) voorbeeld. Gespiegeld?
Bij Van Geelkercken heeft het zuidelijke huis geen eerste verdie
ping meer. Tussen de voorbeeldafbeelding van 1611 en die van
ca.1650 liggen evenwel zo'n veertig jaar. Is er in de tussentijd
wellicht iets met dit huis gebeurd? Werd het misschien geheel of
gedeeltelijk verwoest, bijvoorbeeld tijdens de grote stadbrand
van 1625?
Hoe dit ook zij, het in de zeventiende eeuw tweemaal getekende
"Convent" van de stad heeft alles te maken met één of beide hui
zen in (de naaste omgeving van) de huidige Eerste en Tweede
Kloostersteeg.
Een muurschildering
In januari van dit jaar werd tijdens renovatiewerkzaamheden in
het pand Eerste Kloostersteeg nr.2, achter café 't Gat, een merk
waardige muurschildering ontdekt. Het zwaar gehavende schilder
werk bevond zich op de noordelijke en mogelijk ook de westelijke
binnenmuur van een vertrek op de begane grond. Dankzij het ini
tiatief van de Monumentencommissie van de Gemeente Wageningen
werd de hulp ingeroepen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg te
Zeist. Namens deze bracht de Amsterdamse kunsthistoricus en res
taurateur, W. Haakma Wagenaar, in februari enkele delen van de
schildering in kaart. Over de gehele noordwand waren sporen te
zien van een oude voorstelling, nl. de rand van een in donkere
kleuren geschilderd bos. Ongeveer op eenderde van de hoogte van
deze wand, aan de oostzijde, ontwaarde men restanten van een of
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ander klooster-/ kerkgebouw met toren (ca.150 x 150 cm.), op de
voorgrond waarvan nog het hoofd van een zwart paard was afgebeeld. Haakma Wagenaar gaf de volgende reconstruerende beschrij
ving van dit fragment:
"Van dit kerkgebouw is een éénbeukig schip met ingang en kleine
vensters in de topgevel te zien, een dwarsschip en een hoge vieringtoren die, boven uitgekraagd, een slanke spits draagt. Schip
en dwarsarm tellen elk slechts twee traveeën met een naar voren
uitzwenkende steunbeer op de grens. Of de bekapping rechts be
standdeel was van een tegen het dwarsschip geplaatste aanbouw of
van het koor is niet uit het schaarse overblijfsel op te maken,
evenmin is nog te zien of het zwarte paard op de voorgrond als
last- of trekdier dienst deed. De weergave van de steunbeer, de
traceringen in de vensters en het torentype lijken het werk te
dateren als eind 16e-eeuws of iets later."

Reconstructie van het kloos
ter-/kerkgebouw op de muur
schildering Eerste Kloostersteeg 2 te Wageningen.
(W.Haakma
Wagenaar3 maart
1989)

Op basis van het weinige dat nog van het gebouw zichtbaar was
vervaardigde Haakma Wagenaar de bovenstaande tekening.
In hoeverre kan deze intrigerende schildering nu in verband ge
bracht worden met het Wageningse "Convent", zoals dat ongeveer in
diezelfde tijd door Berghuijs en Van Geelkercken werd afgebeeld?
De aard van de voorstelling, de vindplaats en de gegeven daterin
gen maken het heel waarschijnlijk dat de schildering de wand van
één van de beide huizen (het meest zuidelijke?), die tot het Con
vent behoord kunnen hebben, opgesierd heeft.
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Op zoek naar het Wageningse "convent"
Het is eigenaardig dat, al men in archieven op zoek gaat naar
vermeldingen en gegevens van het convent, dat toch blijkens de
afbeeldingen tussen 1611 en ca. 1650 in de buurt van de Achter
straat stond, men geen enkel direct spoor hiervan aantreft.
Ook in oudere, voor ca.1900 verschenen historische publicaties
treft men het niet aan. Hoewel Van Rijn in zijn Historie ofte
Beschryving van 't Utrechtsche Bisdom (Leiden 1715, dl.III, 129)
ten aanzien van de stad beweert:
"Ook heeft 'er voorhenen een klooster gestaan.", voegt hij geen
nadere gegevens toe.
Eerst in 1909 deelde de jurist G.van Schouwen in zijn te Leiden
verdedigde proefschrift De Kelnarij van Putten. Onderzoek naar
den rechtstoestand harer bezittingen (p.17 e.v. en Bijlage D) uit
archiefmateriaal mee dat de nonnen van het O.L.Vrouwenklooster
uit het naburige Renkum kort na de Hervorming naar Wageningen
waren verhuisd. Zij namen toen, zoals we nog zullen zien, hun
intrek in een huis in de buurt van de Achterstraat.
Het Wageningse convent is dus eigenlijk een voortzetting geweest
van het in 1405 gestichte Renkumse klooster, en gaat dus niet
terug op een oudere, "eigen" stichting.
In 1941 lezen we in het Monasticon Batavum (Amsterdam 1941,
dl.II, 102) van M.Schoengen:
"Na de verwoesting van Renkum in 1586 vonden de Regularissen van
het klooster aldaar een toevlucht in Wageningen." Hoe kwamen de
Renkumse zusters naar de stad, en waar namen zij precies in in
trek?
Een huis en hof te Wageningen. 1596
In het Rijksarchief te Arnhem wordt een 17de-eeuws zgn. cartularium bewaard (Archief Staten Veluwe, no.353), dat een vijftigtal
afschriften van oorkonden van het Renkumse O.L.Vrouwenklooster
bevat. Deze brieven hebben betrekking op allerlei schenkingen,
verkopingen en verpachtingen van roerend en onroerend klooster
goed en enkele privileges. Ze dateren uit de periode tussen 1405
en 1609. Het cartularium moet kort na de Hervorming, dus in de
tijd dat de nonnen naar Wageningen verhuisden, zijn aangelegd
door de Arnhemse burgemeester J.Dibbetz in opdracht van de gede
puteerde Staten van het Kwartier Veluwe, die het feitelijke be
heer van de kloostergoederen aan zich hadden getrokken.
Op blad 41 treffen wij een afschrift aan van een oorspronkelijk,
verloren gegaan, stuk van 18 juni 1596. In deze brief draagt Ada
van Cortenbarch, weduwe van de inmiddels overleden drost van Wa
geningen, Wilhelm van Boicholt, voor de Schepenen van deze stad
over aan de conventualinnen van "Redinchem":
"een huijs binnen de Stadt Wageningen.... van der Hoeger Straete
bis tot die Nijwerstrate streckende."
De brief maakt er onder andere melding van dat dit huis met hof
reeds "byden Conventualen van Renckem ijtzigertijt (= eniger
tijd) bewoent" werd.
11
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In het Stadsarchief van Wageningen (Recht. Archief. Protokol.
no.19) is een ander stuk bewaard, waarin deze overdracht nog eens
vermeld staat. Op 28 april 1598, dus zo'n twee jaar later, beves
tigt de zoon van Ada en Wilhelm, een zekere Godfrijt, de over
dracht van dit huis en hof, dat zijn vader "in verleden iaren"
van de Renkumse conventualinnen had gekocht. De ligging van het
huis wordt hier aldus omschreven:
"streckende van die Hoichstrait wes aen die Achterstrait."
Deze omschrijving wijkt enigszins af van die in de brief van zijn
moeder, maar er bestaat geen twijfel dat hier hetzelfde huis be
doeld is. Mogelijk is in de, vrijwel onmogelijke, omschrijving
van de ligging van het huis in de eerste brief een fout geslopen?
De aanduiding in de tweede brief, die ook in Wageningen zelf werd
opgemaakt, past wonderwel op de afbeelding van het convent op de
oude stadskaart van ca.1650.
Het klooster te Renkum is verwoest
De Renkumse kloostergemeenschap blijkt reeds in 1574, dus zo'n
zes jaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), in
grote moeilijkheden te verkeren. In dat jaar namelijk hebben de
zusters hun klooster verlaten "ob metu hereticorum" (= uit angst
voor de ketters), en houden zij zich op in de stad Arnhem. Het
Generaal Kapittel van de kloostergemeenschap Windesheim gelast
hen dan toch naar huis terug te keren (vgl.S.van der Woude, "Acta
Capituli Windeshemensis". In: Kerkhist. Stud. III. Den Haag 1953,
217-218). Een jaar later zijn ze weer in Renkum, en geven zij een
weiland te Heteren in pandschap omdat:
"Wij om die menichfoldige doertochten, verderfenisse in desen
elendige crijchshandel, alsoe zeer bedorven zijn, dat ons nyet
langer moegelijck en es onse nootwendige provisie te doen coopen,
ende het cloister te onderhalden..."
(= wij tengevolge van de veelvuldige doortochten, de schade tij
dens deze rampzalige oorlogstoestand, zo zeer geruïneerd zijn,
dat wij niet langer in staat zijn onze noodzakelijke mondvoorraad
te laten kopen, en het klooster te onderhouden).
In deze jaren schijnt de Veluwe te zijn geplaagd door rondtrek
kende legereenheden en het "Hervormingsleger" van Jan van Nassau.
Een tiental jaren horen we niets over de lotgevallen van de zus
ters, totdat in een rekening (1585-1586) van de zgn. kelner van
Putten, van wie het klooster land en renten te Renkum in pacht
had, wordt meegedeeld, dat er over dat jaar niets is betaald:
"Similiter Vant Cloester tho Renckum nihil, want dat gedemolieert
is, et nullus ibi habitat."
(= Zo ook van het klooster van Renkum geen betaling, want het is
verwoest, en niemand woont er nog.)
Uit eenzelfde rekening van deze kelner van Putten van het jaar
1586-1587 blijkt dat de situatie nog hetzelfde is, al is de kel
ner inmiddels te weten gekomen waar de nonnen zich ophouden:
"Similiter Vant Convent tho Renckum Nihil, quia demolitum, et
Virgines in magna pauperitate Vivunt in civitate Wageningh, et
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nendo et laborando victum quaerentes. Gueder Luyden kinder noch
tot XVII thoe wesende."
(= Zo ook van het klooster te Renkum geen betaling, want het is
verwoest, en de zusters leven in grote armoede in de stad Wageningen, waar zij door middel van spinnen en arbeid in hun levens
onderhoud trachten te voorzien. Er kunnen nog zo'n 17 goede lie
den zijn.)
Op grond van deze mededeling mogen we aannemen dat de Renkumse
zusters in 1585-1586, dus reeds zo'n tien jaar voordat zij offi
cieel het huis van Ada van Cortenbarch kregen overgedragen, in de
stad, en naar alle waarschijnlijkheid in hetzelfde huis, woonden.
Magere jaren van ballingschap
De laatste vijftig jaren van de Renkumse kloostergemeenschap te
Wageningen zijn ongetwijfeld erg moeilijk geweest. Het grootste
deel van hun inkomsten en goederen werd na ca. 1580 feitelijk be
heerd door een rentmeester van het Kwartier van de Veluwe, die er
zorgvuldig op toezag dat de nonnen het "genaaste" kloostergoed
niet misbruikten. Hun financiële omstandigheden zijn, zoals uit
vele stukken in het Archief van de Staten van de Veluwe blijkt,
steeds moeilijker geworden. De behuizing in de buurt van de Ach
terstraat moet, vergeleken bij het ruime klooster te Renkum, wel
erg primitief en klein zijn geweest. Zijn zij in 1585 nog met
zo'n 17 zusters, in 1600 is hun aantal geslonken tot 12, en in
1631 zijn er nog slechts 2 oude kloosterzusters in leven. In dat
jaar verzoekt de Wageningse burgemeester, Gijsbert van Brienen,
de Staten van Veluwe het rentambt over de bezittingen van het
klooster op zich te mogen nemen. De Gedeputeerden besluiten Van
Brienen aan te stellen,
tegen een tractement van 225 gulden per
jaar. Nog in hetzelfde jaar verzoeken de "twe leste Conventualinnen Anna Cruijss en Christina Vogelsanck" aan het Kwartier om hun
jaarlijkse allimentatie, die zij sedert mei ontvingen, te verho
gen met 50 gulden per jaar. Men stemt hiermee in "ten opsighte
van (= vanwege) hogen ende impotenten olderdom" van de beide
vrouwen. Kort voor 1635 moeten zij Wageningen hebben verlaten, en
elders onderdak hebben gezocht om er de laatste jaren van hun
leven te slijten. Anna sterft op 13 januari 1635 in een klooster
te Utrecht. Christina overlijdt na een ziekbed in 1638 in het
Agnietenklooster te Arnhem.
Wat er precies met de behuizing van het convent gebeurd is dient
nog nader te worden onderzocht. In 1688, zo vernemen wij in een
stuk betreffende het uitgeven van stedelijke eigendommen van
Wageningen in erfpacht, heeft:
"Derrickje Tijssen (hevet) van haer selven 'n plaatse aengekoght
van t'Clooster jaerlijck en alle jaer twee gulden tien stuijvers,
daer van t'eerste jaer verscheenen primo januari 1664 tot primo
januari 1688 inclusiv synde drie en twintigh jaeren maeckende te
saemen in eender somme seven en vyfftigh gulden tien stuijvers
dus ... ƒ 57,,10," (Oud-Archief Wageningen, inv.no.884).
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Derrickje Tijssen woonde dus reeds sedert 1664 in een onderkomen,
dat tot het klooster behoord had. Blijkbaar is het geheel, moge
lijk via burgemeester Van Brienen, die er bij het uitsterven van
de laatste conventualinnen het beheer over voerde, simpelweg in
het eigendom van de stad overgegaan.
Een opgraving in de Eerste Kloostersteeg
In 1967 werd in de Eerste Kloostersteeg een pand (kadaster 386)
afgebroken, dat tegen het pand (kadaster 383), waar de muurschil
dering werd aangetroffen stond aangebouwd.
Door de Archaeologische Werk
gemeenschap
voor
Nederland
(afd. Zuid-Veluwe en Oost Gel
derland) konden gedurende de
H O O G S T RAAT
eerste maanden van dit jaar op
kavel
386
de
funderingen
blootgelegd en onderzocht van
een (lang) huis, dat blijkens
allerlei vondsten in de 16de
en 17de eeuw bewoond was ge
weest. Dit huis lag aan de
noordzijde op
het genoemde
kavel, en lag dus schuin ach
ter het pand Eerste Klooster
steeg 2, op de noordmuur waar
van
de
muurschildering te
voorschijn
kwam. De onder
zochte funderingen zouden dus
toebehoord kunnen hebben aan
het huis, dat op de stadskaart
van ca. 1650 het noordelijkste
is, en dat aan de westzijde de
trapgevel bezat.
Het is te hopen dat in de na
bije toekomst deze opgraving
in
westelijke richting kan
muurschildering
worden
voortgezet.
Tijdens
deze opgraving, waarvan door
de heer W. Angenent te Bennekom mettertijd een uitvoerig
veldwerkverslag gemaakt zal worden, werd een interessante vondst
gedaan. Ongeveer in het midden van de funderingsmuren kwam op
zo'n 25 cm. onder het maaiveld uit allerlei puin een klein bron
zen medaillon (doorsnee: 12,5 mm.) te voorschijn. Dit, uit de
zeventiende eeuw daterende, medaillon toont in reliëf aan de ene
zijde een knielende mansfiguur met aureool. Op de achtergrond
zijn struiken zichtbaar, waarboven een kruis zweeft. Op de andere
zijde treft men dezelfde figuur met aureool aan, die in devotie
voor een crucifix zit/staat. Net onder een afgebroken ringetje,
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waaraan het medaillon
staat de letter "S".
ters "CAR".

met een kettinkje gedragen kon worden,
Rechts langs de rand leest met nog de let

Pentekening van het 17e-eeuwse bronzen Borromeus-medaillon
(Tekening: W.Angenent) .
Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier te maken met afbeel
dingen van de Italiaanse heilige Carolus Borromeus. Deze Carolus
werd in 1538 te Arona geboren uit de adellijke familie van de
Borromei. Sedert 1552 studeerde hij rechten, o.a. in Pavia. Zijn
oom, Paus Pius IV, benoemde hem later tot aartsbisschop van Mi
laan. Deze energieke man, die in 1584 op 46-jarige leeftijd
stierf, stond reeds tijdens zijn leven bekend als een vader voor
armen en zieken. In 1610 werd Carolus door Paus Paulus V heilig
verklaard.
Borromeus is erg bekend geworden door zijn geschriften, die veel
bijgedragen hebben tot de verspreiding van de Contra-reformatorische ideeën en richtlijnen, zoals die tijdens het Concilie van
Trente (1545-1563) waren ontwikkeld en geformuleerd. Als belang
rijke hervormingskardinaal was hij zeer populair, m.n. ook bij de
kloosterorde dér Jezuïeten, die na de Hervorming veel missiewerk
verrichtten in het noorden van Europa.
Nu weten wij uit een bewaard gebleven doopboekje dat een tweetal
paters Jezuïeten tussen 1612 en 1616 vanuit het stadje Vianen
enkele malen Wageningen en omstreken bezochten om er te dopen en
huwelijken in te zegenen (vgl. J.Baren S.J., "Een doopboekje van
twee rondtrekkende Jezuïeten".
(In: Arch.Gesch.Kath.Kerk.Ned.,
jrg.9, 1967, 335 e.v.). Uit een ander bron is bekend dat ëën van
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de beiden, pater Petrus Maillard, in 1615 o.a. Rhenen, Wageningen, Tiel, Heukelom, Culemborg en Gorcum aandeed. In Rhenen trof
hij, volgens deze bron, nog nonnen aan, die hij geestelijk onder
richtingen gaf. Er kan geen twijfel over bestaan dat hij in ieder
geval ook contact heeft gehad met de Renkumse zusters aan de Ach
terstraat .
Door toedoen van deze missionaris-Jezuïeten kan het medaillon in
Wageningen zijn terecht gekomen.
Wat stelde de muurschildering voor?
Uit de bovenstaande gegevens, die alle aan het eind van de 16de
en het begin van de 17e eeuw gedateerd kunnen worden, is wel
aannemelijk geworden dat de muurschildering in de Eerste Kloostersteeg 2 een vertrek op de begane grond van een onderkomen van
de uitgeweken Renkumse zusters heeft opgesierd. Wie bracht de
schildering daar aan, en wat stelde het geheel eigenlijk voor?
Op de eerste van deze twee vragen is (voorlopig) geen antwoord te
geven. In de bronnen heb ik er geen spoor van teruggevonden. Ook
de tweede vraag is, ten gevolge van het feit dat de schildering
zwaar geleden had, moeilijk te beantwoorden. Het duidelijkste
fragment van de muurschildering, het klooster-/kerkgebouw, biedt
wellicht een aanknopingspunt. Immers, naar welk kerk-/kloostergebouw zouden de uitgeweken Renkumse nonnen dagelijks hebben willen
kijken in hun gemeenschapsruimte aan de Achterstraat? Zou het
niet het kort daarvoor verwoeste Renkumse klooster geweest kunnen
zijn, waar deze kloosterlijke vrouwengemeenschap zo'n 180 jaar,
vanaf 1405 tot ca.1585, geleefd had? De schildering van dit ge
bouw, met op de achtergrond de zoom van het Moftbos, bewaarde dan
de herinnering aan betere tijden, en drukte wellicht zelfs hoop
uit dat men er ooit nog eens zou terugkeren.
Nu is er uit de tijd van vóór de verwoesting helaas slechts één
nogal schematische, afbeelding van het O.L.Vrouwenklooster te
Renkum bewaard. Het gaat hier om een kaartje, dat in 1550 door de
landrentmeester werd opgemaakt naar aanleiding van een geschil
over de grens tussen "des keysers bosschen" op de Wageningse
Berg, en een "erve" van het klooster (Arch. Hof Gelderland,
no.4920. Civiele Proc., nr.30).
Op het kaartje is ten zuiden van de straatweg een gebouw met
toren aangegeven, dat het klooster moet voorstellen. De meest
opmerkelijke overeenkomst met de schildering is de getekende
toren. Op afbeeldingen uit de tijd na de verwoesting is deze
toren verdwenen, en ziet men nog slechts op de plaats van het
klooster, in het weiland dat later bij de Renkummers bekend was
als de "Kloosterwei", een boerderii afgebeeld, met het bijschrift
"'t Clooster".
Bezat het Renkums klooster inderdaad een toren, dan moet de muur
schildering (een deel van) het gebouw met de achterliggende bos
sen hebben afgebeeld vanuit het zuidwesten.
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De oudste afbeelding van het O.L. Vrouwenklooster te Renkum. 1550.

Nog op een tweede, voor het ontstaan en de geschiedenis van het
Renkumse klooster, belangrijk gegeven wil ik hier wijzen. Het
0.L. Vrouwenklooster werd op 12 november 1405 door de Gelderse
hertog, Reinald IV, mede in het leven geroepen, omdat zijn voor
ouders een grote devotie hadden "tot Onser" Liever Vrouen Cappellen van Redinchem". De hertog deelt in de stichtingsoorkonde mee
dat hij daarom ook besloten heeft deze kapel uit te laten bouwen
tot een klooster. Deze kapel, die reeds omstreeks het jaar 1000
gebouwd moet zijn, was waarschijnlijk reeds vanaf ca. 1330, in
het bezit van een beeld van Maria. De hertog maakt er melding van
dat vele "miracule ende teykene... daer geschiet sijn". In een
latere bron wordt nog meegedeeld dat dat "beeldt aldaar miraculeuselick gekomen was in het jaar 1380". Mogelijk via de een van
de laatste conventualinnen, die kort voor 1635 uit Wageningen
vertrok, Anna Cruijss, kwam dit beeld in Utrecht terecht. Vandaar
keerde het, via allerlei omzwervingen, in 1928 uiteindelijk weer
terug in Renkum, waar het tot op de dag van vandaag in de paro
chiekerk staat opgesteld. Wij moeten wel aannemen dat de Renkumse
zusters dit zo waardevolle voorwerp meegenomen hebben naar Wagen
ingen, en het daar in hun bescheiden onderkomen een plaats hebben
gegeven in hun "huiskapel". De schildering op de muur van hun
huis kan dan ook gediend hebben als achtergrond voor de tronende,
als gravin geklede, madonna, die vanaf het begin van de klooster
gemeenschap in hun midden was geweest.
Winsum, 15 september 1989
Jacques Tersteeg
1. Graag bedank ik de heer A.G.Steenbergen te Wageningen, lid van
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uw vereniging, en de heer W.Angenent te Bennekom, lid van de Archaeologische Werkgemeenschap voor Nederland, die mij voor deze
bijdrage vele onmisbare gegevens hebben afgestaan.
Voor meer bijzonderheden m.b.t. het Convent te Wageningen zij
hier verwezen naar het volgend jaar te verschijnen artikel in
Bijdr. en Meded. Hist. Ver.Gelre, dl. LXXXI, 1990: "Vijftig jaar
Renkumse kloostergeschiedenis in Wageningen", van J.Tersteeg.

WAGENINGEN, RESTEN VAN MUURSCHILDERINGEN IN KLOOSTERSTEEG 2.
Onderzoek 10, 13, 22 februari 1989,
de Monumentenzorg.

op verzoek

Rijksdienst voor

Op de noordelijke en de westelijke wandvlakken van het vertrek op
de begane grond zijn resten aangetroffen van schilderwerk uit
verschillende perioden. Twee gespreide handen op ware grootte,
oranjerood met zwarte aderen, een bloedplas ertussen en daaronder
in zwarte letters HELP en een naar rechts lopend kereltje zijn
als grap geschilderd over een oudere voorstelling die de gehele
noordelijke wand moet hebben gevuld. Ter plaatse geeft die oudere
voorstelling de zoom van een groot donker bos weer. In de resten
van dit landschap trekt vooral de verschijning van een kerkge
bouw, rechts op de wand, de aandacht.
Van dit kerkgebouw is een éénbeukig schip met ingang en kleine
vensters in de topgevel te zien, een dwarsschip en een hoge vieringtoren die, boven uitkragend, een slanke spits draagt. Schip
en dwarsarm tellen elk slechts twee traveeën met een naar voren
uitzwenkende steunbeer op de grens. Of de bekapping rechts be
standdeel was van een tegen het dwarsschip geplaatste aanbouw of
van het koor is niet uit het schaarse overblijfsel op te maken,
evenmin is nog te zien of het zwarte paard op de voorgrond als
last- of trekdier dienstdeed.
De weergave van de steunbeer, de traceringen in de vensters en
het torentype lijken het werk te dateren ans eind-16e-eeuws of
iets later. Dezelfde soort verf waarmee het landschap op de noor
delijke wand is geschilderd, komt ook op de westelijke voor. Hier
lijkt die verf echter geen restant van een voorstelling te zijn
maar een opzet voor een effen afwerking of kleurproeven voor het
landschap. Hier is eveneens in latere tijd een van opzij gezien
kereltje overheen geschilderd.
Amsterdam, 21 maart 1989

W.Haakma Wagenaar
kunsthistoricus, restaurateur van muurschilderingen,
Kleiburg 806
1104 EA Amsterdam
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BOEKBESPREKING

A.G.Steenbergen

"Ergens in Nederland". Herdenking mobilisatie 1939-1989; door M.
Brink en C.Cramer. Uitg. Kool B.V., Veenendaal, 1989, 200 blz.
Aanleiding tot het samenstellen en schrijven van dit boek was de
wens de oud-strijders aan de Grebbelinie een cadeau aan te bieden
t.g.v. de 50ste verjaardag van hun aankomst in de Gelderse Val
lei.
Het is een fraai herinneringsalbum geworden met meer dan 300 soms
fraaie en zeldzame foto's voor de mensen die 1939-1940 meegemaakt
hebben.
De serie artikelen over het leger in de Gelderse Vallei en de
algemene beschrijving over de aspecten van het Nederlandse Veld
leger in die tijd zijn het lezen waard.
Achterin het boek wordt een uitvoerige verantwoording afgelegd
over de herkomst van de foto's enz. Een plaatsnamenregister zou
het zoeken naar foto's van een bepaalde plaats zeker vergemakke
lijken. Op blz.151 herinneren de foto's 244 en 245 aan het bin
nentrekken der Duitsers in Wageningen en de beschietingen door de
Hollandse artilerie.
Deze uitgave van M.Brink en C.Cramer is de moeite van aanschaf
waard. Dank aan Uitgeverij Kool B.V. voor dit recensie-exemplaar
voor Oud-Wageningen.
AANWINSTEN VOOR BIBLIOTHEEK EN FOTOARCHIEF
A. G.Steenbergen
Van de heer M.Brink, journalist van de Rijnpost te Veenendaal,
ontving ik het volgende:
1. J.W.Ooms. Laat Geert van Dijk maar schuiven...; in De Spiegel
van 22 juli 1950, blz. 14 en 15. Geert van Dijk, wonend aan de
Afweg bij de Grebbedijk, werd in 1950 bijna wereldkampioen
dammen.
2. Twee foto's uit De Spiegel, juni 1940.
- een foto van het eerste huwelijk na de terugkeer in mei 1940
in Wageningen gesloten. Het bruidspaar met gasten wandelend
ter hoogte van fotograaf Ramaer bij de molen De Eendracht.
- Foto Wageningen in opbouw.
3. Vijf foto's geknipt uit de Spiegel van 1939 en 1940: 4 van
bekende Wageningers en 1 foto van het Lexkesveer dichtgevroren
(maart 1940).
5. Vijf foto's uit De Prins der geïllustreerde bladen, jaren
1920, 1921 en 1922. Deze uitgeknipte foto's hebben we op zuur
vrij papier geplakt en overgedragen aan Ad Rietveld, beheerder
van het fotoarchief.
Voorts ontving ik van M.Brink ongeveer 25 (lege) suikerzakjes,
meest herinneringen aan niet meer bestaande hotels b.v. Hof van
Gelderland, Hotel Wentholt enz.!
Aan de heer M.Brink onze bijzondere dank!
Het volgende verhaal lijkt een beetje op een verhaal van Dik
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Trom. Maar het is een echt brokje geschiedenis uit de naoorlogse
jaren. Nu schaadt men veelal anderen maar toen waren het de jon
gens zelf, die, soms onbewust, grote risico's liepen. Een onder
wijzer van de Aloysiusschool, een hartstochtelijk jager, maakte
zelf zijn patronen van het kruit, dat daar achter Sanoer te vin
den was en het kostte hem een duim. Gelukkig liep het met de
kwajongens uit dit verhaal goed af.
V • Cl • n •

ONDER AAN DE WISSEL
-------------------

G.van Son

Daar ben ik geboren in 1934. Iedereen in "het Patrimonium" wist
waar dat was. Voor diegenen, die in het ongewisse verblijft,
omdat hij of zij niet in Patrimonium heeft gewoond of gewoon te
laat was (na 1968) zal ik deze plaats wat nader aanduiden.
Als men de artikelen in "Oud-Wageningen" regelmatig leest, weet
men dat er tussen Wageningen en Ede een spoorlijntje heeft gelo
pen, dat voornamelijk voor goederenvervoer werd gebruikt.
Gewoonlijk reed er een "Bello", maar soms kwam er een echte,
trotse stoomlokomotief, die stomend en blazend een weg zocht over
het bochtige trajekt. Daar waar de Willem Hovystraat uitkomt op
de Geertjesweg, voor het schoolplein van de voormalige Koningin
Emmaschool tot voor de Plantenziektekundige Dienst werd het lijn
tje dubbelspoor. Hier konden twee treinen elkaar passeren of er
kon een aantal spoorwagons "geparkeerd" worden. Aan beide zijden
van het stukje dubbelspoor waren wit-zwart geverfde wissels. De
trein minderde altijd vaart, tot stapvoets, om de tweede machi
nist de kans te geven de spoorwissels te controleren, want we
waren "rot-jochies" en konden met onze p... niet van de wissels
afblijven.
Over mijn herinneringen schrijvend, kan ik dat doen in tijdsvolg
orde, maar ik kan het ook per meter, per meter rails. Dat geldt
voor het stuk van onder aan de wissel tot aan het eind, het
vrachtstation.
Mocht het u gedurende de loop van dit verhaal wat vreemd te moede
worden, bedenkt u dan dat wij "oorlogskinderen" waren en dat in
Patrimonium van die dagen "potige" jongetjes opgroeiden.
"Ons rijk", waar wij de straat "beheersten", liep van onder aan
de wissel tot aan het Kaas Katerplein. Daarbuiten was het uitkij
ken en oppassen geblazen.
Na deze inleiding kunt u het volgende verhaal wel "hebben".
Munitie op de rails
Wij, jongens van zo rond de 12 jaar, gingen direkt na de oorlog
"vaardig" met munitie om. Natuurlijk was dat roekeloos, maar
daarin waren we opgegroeid. Het risico om gewond of gedood te
worden werd wel in onze totaal-aktie opgenomen, maar meer dan een
moment aandacht kreeg het niet. We hoorden wel van ongelukken,
maar dan had je "pech" gehad.
De munitie lag op het heideveld, links achter "Sanoer", de villa
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aan de Geertjesweg. Daar was ook een in de grond uitgegraven
schietbaan. We noemen dit kleine gebied "de kuil met de 5 bomen".
Daar, onbeheerd en onbewaakt, lagen stalen dozen met geweerpatro
nen. Deze patronen hadden we nodig voor het "losse kruit". Dat
kregen we door de kogel los te wrikken uit de huls. De kogel en
de huls waren verder voor ons niet interessant of het moest zijn
dat je de huls onder een deksel van een straatput tot ontploffing
kon brengen, door het openstaande deksel dicht te schoppen, waar
door het slaghoedje tot ontploffing kwam. Het kruit gebruikten we
om een "lijntje" te leggen, zodat we vanaf grote afstand één en
ander tot ontploffing konden brengen.
Daarin werden we steeds driester. Op de hei lagen ook 9 inch gra
naten met koperen huls. Het waren dezelfde soort, waarmee Wageningen in 1944 bestookt werd vanuit de Betuwe.
Deze granaten bevatten holle staven zwart kruit van ongeveer 40
cm lengte. Deze staven kruit verkregen we op de volgende wijze:
Het projektiel werd hoog boven het hoofd geheven en dan met
kracht tegen de grond geslagen, zo lang tot er ruimte kwam tussen
de granaat en de huls. We zorgden er wel voor dat de punt van de
granaat niet de grond raakte, maar alleen de zijkant. Zó kwamen
we aan staven kruit, echt waar!
Er lagen ook stapels landmijnen. Deze waren gemakkelijk te demon
teren. Aan de onderkant zat een "schijfschroef" en als je die
losdraaide kwamen er plaatjes dynamiet uit. Ook dat spul konden
we goed gebruiken.
Wat ook op de hei lagen, waren mortieren. Geen zware, maar lichte
mortieren. Achter de "vinnen" zat een schroef met een slaghoedje.
Dit kon je eraf draaien en dan viel het hele ding in onderdelen
uiteen en je kon het kruit eruit schudden.
Op de hei lagen ook banden met mitrailleurkogels. Je kon ze zo
meenemen, net zo veel als je kon dragen.
Verder lagen er geweren, duitse geweren. Weliswaar met het "slot"
eruit, maar het was toch een geweer. Een brandende pijp granatenkruit in de loop en je kon schieten. Eens hadden we de huls van
een, wat wij noemden "dikke Bertha" helemaal volgestopt met bo
vengenoemde explosieven, midden op het schoolplein
van de
Koningin Emmaschool gezet, onder aan de wissel, u weet wel.
Een "lijntje" er naar toe... we schrokken zelf van het effekt;
verdekt opgesteld achter de school zagen we hoe het ding begon te
draaien en te tollen onder het uitstoten van een gigantisch
loeiend geluid. Een lid van de "hulppolitie" dat toen toevallig
in de buurt was en op het lawaai afkwam, dorst er niet bij te
komen.
We hebben verder niets afgewacht en zijn dwars door de tuin van
meester Van Raalte de Grintweg opgestoven.
Ter gelegenheid van de eerste rit van "Bello" na de oorlog,
dorstten we niets te doen, maar bij de tweede rit hadden we ter
opluistering een band mitrailleurkogels op de rails gelegd. Toen
de trein daar overheen reed, werd er een spervuur op de tegen
overliggende stoeprand gegeven. De beschadigingen vielen niet op,
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want er was zoveel kapot na de oorlog.
De enige politieman, die ons "(be)greep" en vat op ons kreeg was
de "lange Hent Lamers" uit de Talmastraat, die ons "ontwapende".
Een pikante bijzonderheid is wel dat één van dat groepje "rotjochies" later sergeant-majoor bij de explosieven-opruimingsdienst is geworden.

Het terrein van Wissel 5. Rechts huizen van "het" Patrimonium,
links het hek van van het plein van de Emmaschool3 dan een rijtje
huizen en dan kwam de P.D.

OOK VOOR WAGENINGEN IS DE KADASTRALE ATLAS IN AANTOCHT
Reeds jaren is er achter de schermen aan de vervaardiging gewerkt
en het ziet er naar uit, dat de uitgave van de kadastrale atlas
Wageningen in 1990 een feit kan worden.
De kadastrale atlas, die de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland uitgeeft, bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste zijn
daar de minuutplans, voor Wageningen 24 plans; dan is er de Oor
spronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T.), die in beknopte vorm
alle perceelsgegevens bevat, en tenslotte de Legger, de lijst van
de eigenaren en andere zakelijk gerechtigden. Een Inleiding op
dit vele feitenmateriaal zorgt ervoor, dat de gebruiker door de
bomen heen het bos heel goed kan zien. Alle verschafte gegevens
dateren uit de tijd van de invoering van het Kadaster op 1 janu
ari 1832. Latere mutaties worden in de atlas niet opgenomen.
De oudste kadastrale gegevens zijn moeilijk toegankelijk en thans
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zelfs over twee archiefdiensten verdeeld. Voor de beschikbaarheid
der gegevens en het gemak van raadpleging is deze publicatie dan
ook een uitkomst.
Een veel gehoorde vraag is: wie is er in de kadastrale kaart
geïnteresseerd? Het antwoord is eenvoudig: velen! In de eerste
plaats zal iedereen, die in de geschiedenis van Wageningen belang
stelt de atlas gaarne ter hand nemen. Maar ook meer specialis
tisch geïnteresseerden vinden erin een schat aan gegevens. Ieder
een, die bij landbezit of grondbeheer is betrokken - eigenaren,
gebruikers, beheerders, enz. - zal in de kadastrale atlas het
antwoord vinden op de vraag: wie was eigenaar, wat was de aard
van het terrein, in welke kwaliteitsklasse was het ingedeeld,
enz., enz.. Dus zullen bodemkundigen, (hist.)geografen, planolo
gen en anderen in deze stof zijn geïnteresseerd. Tenslotte is er
de grote groep van genealogen, die willen weten waar het voorva
derlijk erf was gelegen en wat ertoe behoorde.
Sedert 1985 zijn er nu zeven atlassen verschenen, o.a. Arnhem,
Renkum met Doorwerth en Oosterbeek, Lunteren. Met Wageningen is
ook de atlas van Bennekom in voorbereiding. Naar mate meer atlas
sen verschijnen neemt de mogelijkheid toe dorpen en steden te
vergelijken.
De Werkgroep, die de atlas uitgeeft, werkt zonder winstoogmerk,
maar moet wel over de nodige financieringsmiddelen beschikken.
Eerst als deze voorhanden zijn kan de uitgave geëffectueerd wor
den. De medewerking van de plaatselijke of regionale historische
vereniging is hierbij van doorslaggevend belang. Zij heeft de
plaatselijke contacten, zij kan haar leden en derden interesseren
en zij kan voorlichting geven en plaatselijke propaganda bedrij
ven.
Geen wonder, dat de verkoop daar een succes is, waar de oudheid
kundige groepering zich enthousiast achter de plannen heeft ge
steld.
De atlas verschijnt in een portefeuille op A3-formaat met daarin
de minuutplans en twee boekjes ieder op A4-formaat. Deze bevatten
de kohiergegevens van O.A.T. en Legger, resp. de Inleiding met de
tabellen en de bijlagen. Voor Wageningen zal de prijs op ƒ 80,komen te liggen, afgezien van eventuele sponsoring en subsidië
ring.
De Gemeente Wageningen heeft reeds een subsidie gegeven ter
grootte van de drukkosten der minuutplans. De door de oudheidkun
dige vereniging te verwerven sponsorbedragen komen rechtstreeks
aan de leden ten goede.
De Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland kent twee vor
men van donaties: een jaarlijkse donatie ad ƒ 25,- en een vijf
jaarlijkse ad ƒ 100,- ineens. Donateurs der Stichting krijgen een
reductie van 10% op de uitgaven der stichting.
In een volgende mededeling hopen wij nader nieuws over deze be
langwekkende atlas te brengen.
J.F.ten Oosten Slingeland
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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 23 APRIL 1990
AANVANG 20.00 UUR
in "DE WERELD", GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN
1. JAARVERGADERING
2. LEZING (met dia's)
*
VAN KASTEEL TOT MUSEUM
Dit goed gedocumenteerde onderwerp wordt ingeleid
door de heer A.G.Steenbergen

't Slot te Wageningen uit de tuin te zien, 1725

"VAN KASTEEL TOT MUSEUM"

A.G.Steenbergen

In de dia-lezing "Van Kasteel tot Museum" wil ik u iets vertellen
over de verschillende eigenaren en vooral bewoners van het kas
teel. Het zal vooral gaan over het omstreeks 1722 door Torck
gebouwde Huis op de plaats van het poortgebouw van 't oude Slot.
Dit Huis, dat het Casteel genoemd werd en later villa Vada, her
bergt thans onder andere het Historisch Museum van Wageningen.
Wist u dat we hier te doen hebben met een bouwhistorisch interes
sant object? Niet ten onrechte geniet het bescherming als gemeen
telijk monument.
Het interieur van nu is uiteraard een weerspiegeling van zeer
vele jaren bewoningsgeschiedenis. De speurtocht naar een aantal
bewoners was zeer boeiend. Van sommigen vond ik mooie portretten,
en soms ook mooie verhalen.

VAN DE WERELD TOT HET VEER

F.van der Have

Bij het verschijnen van dit blad verwachten we dat nr.5 uit de
Historische Reeks verkrijgbaar is.
We wandelen in het begin van deze eeuw door de Veerstraat en
langs de Veerweg. Een heel andere wereld dan nu. Tal van winkels
en winkeltjes, boerderijen en logementen passeren de revue. Hoe
woonden de mensen toen? Welke spelen waren er voor de kinderen?
Waarvoor dienden de kanonnen op de Bergrand?
Een afzonderlijk artikel wordt aan het Lexkesveer gewijd, een
veer met een eeuwenoude historie. Bourgondische troepen, Span
jaarden en Fransen zijn hier geweest. Toen een bad of douche nog
een luxe was, gebruikte men die in het badhuis onder leiding van
een strenge badjuffrouw. Eens stonden er drie tabakpakhuizen aan
het begin van de Veerstraat. Waarvoor dienden ze en van wie waren
ze? De gasfabriek werd in de vorige eeuw gebouwd en aanvankelijk
was het een partikuliere onderneming. Het warme water voor het
badhuis werd door de gasfabriek geleverd. In de oorlogsjaren en
wel in september 1944 is er een "glider" neergekomen op het ovenpad, dat leidde van de Veerweg naar de eerste steenoven. Alles
hier omheen en nog meer wetenswaardigheden worden in een uitvoe
rig artikel vermeld. Tenslotte is er een uitvoerig deel gewijd
aan de omgeving, de uiterwaarden en hun ontstaan in oude tijden.
Zonder meer interessant.
Drukkerij De Goede heeft het technisch deel keurig verzorgd: 7
verhalen van 6 schrijvers. Goede illustraties en tekeningen. Piet
Holleman heeft voor de tekeningen gezorgd.
Een oud gedeelte van Wageningen gaat voor ons leven.
Er zijn 500 exemplaren gedrukt. Hier geldt dus straks: snel kopen
voor ƒ 10,-, want.... op is op!
* zie verkoopadressen op achterpagina.
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TENTOONSTELLING OVER DE VEERWIJK
Tot en met vrijdag 20 april kunt u op werkdagen in De Wereld de
tentoonstelling "Tussen De Wereld en het Veer" nog bezichtigen. U
kunt er terecht van 10.00 - 17.00 uur en van 17.00 - 22.00 uur.
Deze expositie is ingericht onder auspiciën van de Historische
Vereniging Oud-Wageningen. Het onderwerp is ditmaal: de Veerstraat voor de afbraak en nieuwbouw en de Veerweg met de uiter
waarden.
Dankzij de hulp van verschillende archivarissen en particulieren
is een interessante fotocollectie bijeengebracht. Daarnaast zijn
er een aantal schilderijen en tekeningen met de Veerstraat of
Veerweg te zien.
Studium Generale van de LU is op verschillende manieren actief
betrokken geweest bij de realisatie van deze expositie.

De tentoonstellingscommissie

"Vraagt steeds Olsman's ijs" met de maker
van dit lekkers in 1947 voor zijn woning.
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AGENDA VAN DE JAARVERGADERING van de historische Vereniging OudWageningen op maandag 23 april 1990 in "de Wereld"
Aanvang: 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Terugblik
Notulen jaarvergadering 17 april 1989 - zie bijlage
Jaarverslag secretaris over 1989
Jaarverslag penningmeester over 1989 - zie bijlage
Verslag kascommissie en vaststelling rekening over 1989
Benoeming kascommissielid
Huishoudelijke mededelingen
Bestuursverkiezing
Statutair aftredend en niet meer herkiesbaar: W.J.P.Steen
bergen
Aftredend en niet herkiesbaar: Mw.J.Th.van Barneveld
Bestuurskandidaten:
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 16
april a.s.. Een daartoe strekkend voorstel dient ondertekend
te zijn door tenminste 10 leden en vergezeld van een verkla
ring van de kandidaat dat hij/zij bereid is een eventuele
benoeming te aanvaarden.
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting.
N.B. Na afloop van deze jaarvergadering volgt een lezing met
dia's van de heer A.G.Steenbergen, getiteld "Van Kasteel tot
Museum".

JAARVERSLAG 1989
Ter gelegenheid van de jaarvergadering is het gebruikelijk, dat
ook de secretaris een overzicht geeft van de gebeurtenissen van
het afgelopen jaar. Daar de meeste daarvan reeds eerder vermeld
zijn in de rubriek "van de bestuurstafel", kan de feitelijke
opsomming kort zijn. Het geven van enig commentaar op die gebeur
tenissen lijkt evenwel zinvol.
1. Verenigingsavonden.
In het verslagjaar werden als gebruikelijk 4 verenigingsavonden
met lezingen gehouden. De spits daarvan werd afgebeten op de
vorige jaarvergadering, waar de heer C.B.Troost ons veel interes
sants vertelde over de luchtoorlog boven Wageningen en omgeving
(1940-45). De andere lezingen hadden betrekking op de geschiede
nis van Renkum (C.Burgsteyn, sept.'89), de wordingsgeschiedenis
van de Veluwezoom (W.v.d.Westeringh, nov.'89) en de geschiedenis
van de papierfabricage (H.Voorn, te Velp, febr.'90). De belang
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stelling was in het algemeen goed tot zeer goed. Soms zelfs zo
goed, dat de Capitulatiezaal dan eigenlijk te klein bleek. Het
bestuur keek dan ook uit naar een grotere zaal. Andere, ruimere
zalen zijn in de stad wel beschikbaar, maar zij zijn alle aan
zienlijk duurder en vaak minder goed gelegen.
Voorafgaande aan de lezing van de heer Troost vond de jaarlijkse
ledenvergadering plaats. De notulen van deze vergadering treft u
aan als bijlage bij dit nummer.
2. Andere activiteiten.
Een andere activiteit in de verslagperiode was de uitstekend
geslaagde excursie op 7 oktober naar Nijmegen. Dankzij de goede
voorbereiding en organisatie door de heren Alofs en Hederik was
dit een waar evenement dat om herhaling vraagt. Het verheugt het
bestuur dat beide heren bereid zijn opnieuw hun schouders onder
een excursie te zetten.
Interessant voor de leden zullen ongetwijfeld ook de twee ten
toonstellingen "Tussen de Wereld en het Veer" (van 6-20 april in
"de Wereld") en één over De Rijn (november a.s. in het Koetshuis
van het museum). Daarnaast verdienen uiteraard ook de andere
tentoonstellingen in het Koetshuis ons aller belangstelling. Deze
worden in ons blad aangekondigd.
3. Het verenigingsblad.
"Oud-Wageningen" verscheen dit jaar als gebruikelijk vier maal:
drie maal met een omvang van 16 en eenmaal met een omvang van 24
pagina's. Het verheugt de redactie steeds de beschikking te heb
ben over voldoende kopij. Ook over het niveau van de artikelen
bereiken ons regelmatig positieve reacties.
4. 1989 - een druk vergaderjaar.
Het afgelopen jaar was een druk vergaderjaar. Het voltallige
bestuur vergaderde 5x, het dagelijkse bestuur 8x en bovendien nog
3x met het bestuur van het museum. Tijdens veel van deze verga
deringen kwamen aan de orde het lezingenprogramma, de te organi
seren tentoonstellingen, de excursie en de contacten met verwante
besturen en organisaties. Veel aandacht werd ook besteed aan de
renovatieplannen van de Herenstraat en het theekoepeltje aan de
gracht. Het is in ieder geval verheugend dat mede op aandringen
van Oud-Wageningen het Hoofdgebouw (althans de Bassecour) zal
blijven bestaan en dat het theekoepeltje momenteel gerestaureerd
wordt. Vermeldenswaard is dat bovendien pogingen in het werk
worden gesteld om ook na de verhuizing van de LU naar Duivendaal
het standbeeld van de Zaaier voor de binnenstad te behouden.
5. Propaganda-activiteiten.
Ook op andere wijzen probeert het bestuur zijn doelstellingen te
verwezenlijken. Onder meer nam de vereniging daartoe deel aan de
Wageningendag (op 2 september) en aan de Open Monumenten- en
Molendag (9 september), alwaar in een marktkraam informatiemate29

riaal en publicaties van de vereniging verstrekt c.q. verkocht
werden. Hetzelfde gebeurde op de Kerkepaddagen van de NCRV op 27
mei en 3 juni.
6. Werkgroepen.
De archeologische werkgroep van de vereniging was dit jaar op
nieuw zeer actief. O.m. demonstreerde zij dit tijdens de Monumen
tendag door samen met de A.W.N. een "opgraving" te doen in de
z.g. Overtuin tegenover het Museum. Het "echte werk" dat de werk
groep aan het licht brengt, kan een ieder zien die wel eens langs
het Wallenpad wandelt.
7. Bestuurssamenstelling en ledental.
Hoewel het ledental van de vereniging het afgelopen jaar weer
aanzienlijk groeide - n.1. van 820 tot meer dan 850 in februaribaart de geringe belangstelling voor een bestuursfunctie wel veel
zorg.
Na het aftreden van mw.H.van der Lee in april 1989 werd het be
stuur in november weer voltallig door het toetreden van mw.C.Hof
man. Met ingang van april 1990 neemt deze het ledensecretariaat
van mw.J.van Barneveld, die aftredend is en niet voor herbenoe
ming in aanmerking wil komen, over. Behalve in de daardoor ont
stane vacature moet ook op korte termijn worden voorzien in de
opvolging van de voorzitter, die statutair eveneens aftredend is
en niet direct kan worden herbenoemd. Het onbezet blijven van
deze functie is voor een grote vereniging als de onze niet aan
vaardbaar. Het bestuur spande zich in het verslagjaar dan ook
buitengewoon in om de voorzittersfunctie vervuld te krijgen.
Helaas hebben al deze pogingen totnogtoe niet tot het gewenste
resultaat geleid. Het bestuur is daarom zeer somber over de toe
komst, tenzij een of meerderen van u nog met een "gouden" voor
stel komt.
Mocht u dus een mogelijkheid zien, bericht ons dat dan zo spoedig
mogelijk. Het bestuur doet een beroep op uw aller verantwoorde
lijkheid !
De secretaris.
TERUGBLIK VAN DE VOORZITTER
Wieger Steenbergen.
In april 1990 is het zes jaar geleden, dat ik in het bestuur van
"Oud-Wageningen" ben gekozen. Die zes jaar zijn omgevlogen. Toen
ik in 1984 gepolst werd voor een bestuursfunctie, hoefde ik niet
lang na te denken.
Daarvoor had ik nl. al meegewerkt aan de jubileumtentoonstelling
van 1983. Ik kende daardoor de meeste bestuursleden al. In het
bestuur werd ik ledensecretaris.
In 1985 maakte ik deel uit van de tentoonstellingscommissie
"Brinken en Buurten".De voorbereiding door de commissie aan die
tentoonstelling was erg goed, het succes groot.
30

Toch was er tijdens die voorbereidende vergaderingen altijd wel
tijd om over een ander onderwerp te praten: Het wel en wee om tot
de oprichting van een museum te komen.
Door de leden van die tentoonstellingscommissie werden enkele
nieuwe ideeën bedacht. In een latere bestuursvergadering werden
die ideeën besproken en goedgekeurd.
Er werd in 1985 een commissie samengesteld, die tot taak had
zichzelf tot een stichtingsbestuur om te vormen. Zelf werd ik
secretaris in die commissie, later stichtingsbestuur. Het resul
taat is u bekend: Het museum is er gekomen.
Het secretariaatswerk nam steeds meer tijd in beslag, zodat ik
later het ledensecretariaat van de vereniging aan een ander moest
overdragen.
In april 1988 trad de vorige voorzitter van "Oud-Wageningen" af.
Ik werd toen voorzitter van de vereniging.
In mei 1988 werd het museum geopend. Daarna ben ik afgetreden als
secretaris van het museumbestuur.
De afgelopen twee jaar als voorzitter zijn snel gegaan, mede door
de diverse hoogtepunten in die periode.
Ik noem u enkele: de opening van het museum; Wageningen 725 jaar
stad; het 15-jarig jubileum van onze vereniging; aktievoeren voor
"Het hoofdgebouw"; de aktieavond op 15 maart 1989; de tentoon
stelling samen met de KMTP en nu over de Veerwijk (wat mij be
treft ging het alleen om de opening, ik nam zelf geen deel aan de
voorbereiding).
In deze twee jaar is het ledenaantal van de vereniging flink
gegroeid (nog steeds geen 1000 leden, maar het gaat de goede kant
uit).
Contacten met andere historische verenigingen in de regio zijn
verstevigd, o.m. door een gemeenschappelijk standpunt over het
Binnenveld.
De contacten met "politiek Wageningen" zijn geïntensiveerd.
Moest ik op de jaarvergadering van 1989 nog teleurstellend con
stateren, dat de contacten met het museumbestuur beter^“konden, / /
thans kan ik zeggen, dat die contacten nu goed zijn! Afspraken
over samenwerking en b.v. tentoonstellingen zijn gemaakt.
Natuurlijk blijven er buiten de opsomming van al deze zaken,
waarover de vereniging tevreden is, nog genoeg wensen over. Het
zal beslist niet zo ziin, dat het bestuur niet vooruitstrevend
blijft.
Volgens de statuten van de vereniging wordt ieder bestuurslid
voor een termijn van 3 jaar gekozen. Men kan voor nog één termijn
herkozen worden, dus totaal 6 jaar. Dan moet men aftreden.
Voor mij is het nu zover. Zoals ik u geschetst heb, was het een
afwisselende, prettige tijd, die daardoor erg snel ging.
Twee jaar als voorzitter is dan eigenlijk kort!
Graag wil ik vanaf deze plaats alle mensen, waarmee ik in deze
zes jaren op één of andere manier heb samengewerkt, bedanken voor
deze prettige tijd. Ik denk hierbij vooral aan (ex-)bestuursleden
van de historische vereniging, leden van het museumbestuur en aan
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leden van de tentoonstellingscommissie, waarvan ik deel uitge
maakt heb.
Ook denk ik aan raadsleden, leden van het college van B & W en
ambtenaren, waarmee ik de afgelopen periode in diverse functies
contact heb gehad.
En natuurlijk bedank ik alle leden, want: zonder leden zou de
vereniging niet kunnen bestaan!
Ik heb mijn medebestuursleden als een goed team mensen ervaren,
waar prima mee valt samen te werken.
Graag wens ik mijn opvolger even veel plezier en succes met het
voorzitterschap, zoals ik dat zelf gehad heb.

WIJ LIETEN ZE GAAN___
A.G.Steenbergen
In de Aula van de LU bevindt zich een marmeren Gedenkplaat, ge
plaatst in 1946 ter nagedachtenis van studenten en personeel van
de LU, die in 1940/45 omkwamen. Onder hen bevonden zich 5 perso
nen die, omdat zij Joden waren, gedeporteerd werden naar cöncentratiekampen vanwaar zij niet terugkwamen. Het waren Dr.Gèza
Berger, scheikundige, en vier studenten. Op de Gedenkplaat kunt u
hun namen lezen: B.van Gelder, L.Meijer, J.Pinkhof en H.Sprecher.
Over Juda Pinkhof wil ik het een en ander vertellen.
Hij werd op 11 juli 1921 in Amsterdam geboren in een vroom en
zionistisch gezin. Goed 17 jaar oud kwam hij in de tweede helft
van 1938 naar Wageningen om er Nederlandse landbouw te studeren.
Op 22 april 1940 legde hij zijn propaedeutische examen af. Hij
was op kamers bij de Doopsgezinde predikant M.van de Vegte, Bowlespark 15.
Op 24 september 1940 verliet hij de landbouwstad en vestigde zich in Velsen en vandaar in
Beverwijk. Over zijn korte verblijf hier is
nauwelijks iets te vertellen. Wel, en dat
tekent zijn karakter, dat collega-studenten,
die problemen hadden, zich tot hem wendden.
Juda's zusje, Roechama, heeft over hem herin
neringen neergeschreven in het boekje "De
jeugd alijah in het Paviljoen Loosdrechtse
Rade, 1939 - 1945". Loosdrecht was één van de
centra van Palestina-pioniers, die zich, wer
kend bij Nederlandse boeren, voorbereidden op
Juda Pinkhof
emigratie naar Palestina. Roechama schrijft:
(1921-1942)
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"Als ik aan broer Juda denk, zie ik onwillekeurig mijn moeders
grootmoeder voor me, die ik goed heb gekend en die uit Oost-Europa stamde. Dezelfde innige warme ogen. Juda had het meest van
ons allen "een chassidische ziel". Hij was diep religieus, zonder
orthodox te zijn. Dit uitte zich in een filosofische kijk op het
leven, in zijn gebed en in zijn liefde tot zijn mede-mens. Zijn
uitstraling op de omgeving was groot. Reeds als kind werd hij om
zijn eigenschappen de "vredemaker" genoemd. Geen wonder dat stu
denten in Wageningen contact met hem zochten.
Zijn verblijf in Beverwijk, waar hij met religieuze Palestinapioniers samenwoonde, benutte hij voor het volgen van een vakop
leiding en lessen als voorbereiding op emigratie naar Palestina.
Kort na de bezetting werd door de Duitsers onder andere Beverwijk
opgeheven. Begin 1942 vertrok Juda naar Loosdrecht waar zijn
broer Menachem jeugdleider was. In hetzelfde jaar werd hij op weg
naar Zwitserland gepakt en gedeporteerd naar Auschwitz. Dit bete
kende het einde.
Een foto, herinneringen van zijn zusje en zijn naam op de Herden
kingssteen in Loosdrecht - geplaatst op 11 augustus 1987 - èn op
de Gedenkplaat in de Aula van de LU houden zijn gedachtenis le
vend. Of zijn er nog oud-collega's in Wageningen of elders, die
zich hem herinneren?
Van de zeven Joodse studenten, die zich bij de beruchte registra
tie moesten melden, overleefden drie van hen de oorlogsjaren door
onder te duiken. Eén van hen was Eljakim Elvares Vega. Hij zag
het levenslicht op 7 mei 1913 in Dordrecht. Zijn grootvader was
chazan (voorzanger) van de Portugees-Joodse gemeente in Amster
dam. In zijn synagoge heeft hij de jonge Koningin Wilhelmina kort
na haar inhuldiging volgens Joods ritueel gezegend door zijn han
den op haar hoofd te leggen.
Eljakims vader was leraar wis- en natuurkunde te Utrecht. Eljakim
wilde aanvankelijk psychiater worden en zich dan in Palestina
vestigen. Hij studeerde een jaar medicijnen, toen ook zijn lot
door Hitler bepaald werd. Beroemde artsen en psychiaters vlucht
ten voor de nazi's uit Duitsland en vestigden zich in Palestina,
veelal als boer. Eljakim begreep dat ze daar niet op nog een
psychiater zaten te wachten en besloot landbouw te gaan studeren
in Wageningen. In 1939 was hij candidaat-tuinbouw. Hij woonde op
kamers bij een pensionhoudster in de Boterstraat, de weduwe W.
Snoek-Buitenhuis. Hij werd in Wageningen dé Zionist genoemd. Zelf
zegt hij in een interview dat hij de enige Jood aan de LH was.
Daarin vergiste hij zich, zoals uit het bovenstaande blijkt. Zijn
studie was tot twee-derde gevorderd, toen de oorlog uitbrak. 31
januari 1942 deed hij zijn ingenieursexamen. Inmiddels had hij in
1940 zijn toekomstige vrouw, Marha Wijler', leren kennen, die even
Zionistisch was als hij. Augustus 1942 trouwden zij en op dezelf
de dag doken zij onder in Brabant. Donker haar tussen donker
haar, niemand zag dat ze Joods waren. Jan-Willem Rutgers stond er
op zijn persoonsbewijs. Samen met een studievriend (wie?) zette
hij een netwerk op om Joodse kinderen onder te brengen bij ver33

trouwde adressen, 's Nachts roeiden ze parachutisten en piloten
over de Maas naar het zuiden.
Toen Eljakim na de capitulatie in Wageningen terugkwam, zag hij
vóór het zwaar gehavende hotel De Wereld een Engelse soldaat
la n d bo u w h o o g esch o o l

VCagcningon, 28 October 194-1 •

CO LLEGE V A N RECTO R M A G N IF IC U S
EN ASSESSO REN

Den Heer 3ibliothocaris
lis 333c/320h.

der Lsndbouwhoogeschool

Alhier.

In aensluiting aan ons schrijven van 23 October ll.,;<rfi 3279/320'n,
heb'oon wij de eer U mede te deelen, dat vrij heden ook don student E.V3GA.
hebben bericht, dat hij voorloopig geen toegang heeft tot het bibliotheek
gebouw.
RECTOR UAGKIFICUS SU ASEBSÏÏOKEK
DER LAHDSOUï/üOOGSSCKOOL,
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Op last van de bezetter werden Joodse studenten de toe
gang tot de bibliotheek ontzegd. De bibliothecaris werd
hiervan op de hoogte gesteld. Let op de formulering van
de tekst. (Archief UB te Wageningen; brieven 1941)

■

DA
m'

;

staan. Hij had een teken op zijn
mouw dat Eljakim niet kende:
blauw-wit-blauw met
iets van
goud erop. Boven zijn hoofd zag
hij een opschrift in Hebreeuwse
letters. Eljakim zei tegen zich
zelf: "Nou heb je je de hele
oorlog goed gehouden en op het
eind begin je hallucinaties te
krijgen". Opeens zag hij dat het
ding van goud een Davidsster
was.
"Sjaloom", zei Eljakim.
"Sjaloom" antwoordde de soldaat,
lid van de Joodse brigade. De
soldaten waren gelegerd op de
zolders van De Wereld.

De uitnodiging van de Joodse
brigade voor een dansavond.
(Collectie Oud-Wageningen)
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Op Koninginnedag gaf majoor Maxi Kahane van de brigade een feest
je voor de Wageningse bevolking. En bij het bouwen van een ereboog (van de Veerstraat?) moesten Duitse soldaten onder bewaking
van Joodse soldaten de Wageningers helpen!
Eljakim, die met zijn vrouw in Ede ging wonen, ging weer aan het
werk. Hij werd hoofd-assistent bij professor Wellensiek, op voor
waarde dat hij binnen 24 uur op afroep kon vertrekken. Hij en
zijn vrouw wilden namelijk naar Israël. In juni 1947 kregen ze te
horen dat ze konden vertrekken. Hun wens ging in vervulling.
Eljakim werd in Israël een expert op het gebied van de bloembol
lenteelt. Hij promoveerde uiteindelijk op 14 juli 1960 aan de LH
op dit onderwerp. Zijn proefschrift draagt de titel: "Moeilijk
heden en mogelijkheden van bloembollenteelt in Israël". Promotor
was de hoogleraar tuinbouwplantenteelt, Dr.ir.S.J.Wellensiek.
Deze levensbijzonderheden over twee Joodse mannen, die studeerden
in Wageningen, laten zien hoe hun lot bepaald werd door de na
zi's. Juda Pinkhof vond zijn einde in een kamp. Eljakim Elvares
Vega vond een nieuw begin in Israël.
Bronnen:
1. Jaarboeken LH 1938, 1939 en 1940.
2. De jeugdalijah van het Paviljoen Loosdrechtse Rade, 1939-1945;
door drs.Ineke Brasz e.a. Hilversum, 1987. Historische reeks
Loosdrecht, dl.4.
3. H.J.Oolbekking. De thuiskomst van Eljakim en Martha, in (ver
moedelijk) De Haagsche Courant 1984 (exemplaar kreeg ik van
Sj.Rauws).

BOEKBESPREKING

A.G.Steenbergen

Kaartboek St.Catharinae Gasthuis
Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catha
rinae Gasthuis in Arnhem (1635), vergeleken met de oudste kadas
trale kaarten (1832); door mw.mr.G.B.Leppink. Arnhem, 1988. XIV
en 210 blz., afb.
Uitgave van de Drie Gasthuizen Arnhem in samenwerking met de
Vereniging Gelre.
Het Kaartboek St.Catharinae Gasthuis is een voorbeeld van de ma
nier waarop de grondboekhouding werd gevoerd voor de invoering
van het kadaster. Instellingen met veel grondbezit lieten zèlf
hun percelen opmeten en in kaart brengen. Uit practisch oogpunt
werden de kaarten gewoonlijk gebundeld en vormden samen met de
omschrijvingen van de bezitspercelen een kaartboek.
In boven omschreven Kaartboek gaat het om kaarten van 15 gebieden
waar de eigendommen van het Arnhemse St.Catharinae Gasthuis lagen
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en in enkele gevallen nog liggen, verspreid over Gelderland en
uiteraard met een concentratie rond Arnhem. Dit Kaartboek is
thans voor iedere belangstellende op een uitstekende wijze toe
gankelijk gemaakt. De originele kaarten zijn in kleur gereprodu
ceerd en van ieder gebied is ter vergelijking de oudste kadastra
le kaart van omstreeks 1830 weergegeven. Bovendien geeft de au
teur een gedetailleerde beschrijving van allerlei bijzonderheden
die op de kaarten worden aangetroffen. Deze wordt aangevuld met
een veelheid van historische gegevens betreffende de streek waar
de bezittingen lagen of nog liggen. De auteur heeft daarbij niet
geschroomd de hulp in te roepen van personen en instellingen, die
met de lokale historie goed op de hoogte zijn!
Ook in Wageningen lagen bezittingen en wel langs het Nieuwe Ka
naal, in de Nude vlakbij de stad en in de Benedenbuurt. De kaar
ten 11 (1634) en 12 (1642) op blz.114 en 122 geven deze vroegere
bezittingen weer. Uitvoerig beschrijft de auteur van blz.116 tot
en met 125 de kaarten, geeft de eigenaren van de belendende per
celen aan, vergelijkt de landerijen van 't Gasthuis met de perce
len op de oudste kadastrale kaart en raadpleegt relevante litera
tuur over Wageningen. De illustraties ondersteunen de tekst. Het
is een interessante uitgave geworden.
In drie burgerlijke gemeenten in Gelderland, namelijk in Apel
doorn, Heteren en Valburg, liggen nu nog bezittingen van het
Gasthuis, die in het Kaartboek voorkomen.
Voor de bibliotheek van de Vereniging is een exemplaar aange
schaft. Belangstellenden kunnen dit lenen.
Telefoon 16675 (na 19.00 uur).

|EEN N IE U W E DAGERAADI

Wie kan ons iets over deze ipenning vertellen?
verbinding stellen met de voorzitter.
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zich in

UITGEKEERDE PREMIES VOOR GEDODE ROOFDIEREN IN WAGENINGEN (1804)
door Gerrit Richter
In het Rijksarchief in Gelderland bevindt zich een nauwelijks
aangeboorde bron voor de Wageningse geschiedenis: de Persoonlijke
Kollektie Peel Beek. (1) Deze mr.Peel Beek (1745-1809) bekleedde
een hele reeks administratieve en rechterlijke funkties in Wageningen. De archivalia die ons uit zijn nalatenschap resten vormen
samen een lappendeken van alle mogelijke ambtelijke stukken. In
dit stukje zal een enkele vondst hieruit nader worden toegelicht.
In de kollektie Peel Beek is een lijst bewaard gebleven waarin de
Wageningse rentmeester J.van Wijk verslag doet van de door hem
uitgekeerde premies voor gedode "vossen en andere schadelijke
dieren". (2) Daarmee hebben wij een overzicht van de soorten en
aantallen roofdieren die in het jaar 1804 binnen het rechtsgebied
van Wageningen werden aangebracht. In dat jaar keerde Van Wijk in
totaal 56 gulden en 8 stuiver uit aan premies, en wel voor drie
moervossen, vier rekelvossen, een wilde (lees: verwilderde) kat,
een marter, dertien wezeltjes en liefst vijfentwintig bunzings
(!). Nadat de premie op het vangen van kleine marterachtigen als
de bunzing in 1782 was afgeschaft (3), werd deze twintig jaar
later opnieuw ingevoerd. Op 5 oktober 1802 werd namelijk door het
Departementaal Bestuur van Gelderland een reglement op de jacht
uitgevaardigd (4) waarin de premiebedragen als volgt bepaald
werden:

V oor een R ekel W olf.
.
..
f$o ----- — M oer W olf.
.
.
- 6o ■
-----— Jonge W olf.
..
-15 ------ — oude M oer Vos.
.
- 7 .----- — R ek el Vos.
.
.
- 3 V oor jonge V osfen zonder onderfcheid. - 3 V oor een oude O tter.
.
.
- 2 ----- — jonge O tter.
.
.
- 1 V oor ieder V alk van May to t Oétober. - : - 6 V oor een M ater.
.
.
.
.1 - 1 0 •
----- —- Bunfing.
.
.
.
- : -12 ------ — W ezel.................................... - : . <5 .
----- — A ren d ................................... - : - 1 2 .----- — w ilde Kat.
.
.
.
- 3 - „• . :
Het grote aantal bunzings dat gevangen werd overtrof kennelijk
ieders verwachting. Dit had tot gevolg dat het premiebedrag van
twaalf stuiver per 1 januari 1805 werd teruggeschroefd tot de
helft: zes stuiver per dier. (5)
Zoals
wij daarnet al zagen
werden er in 1904 ook heel wat bunzings rond Wageningen gevangen.
Zij hebben een voorkeur voor vochtige, ruige plaatsten waar een
overvloed aan kikkers en waterratten leeft. Deze vormen een be
langrijk deel van hun voedsel, evenals ratten en muizen. De ge
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woonte om dat menu af te wisselen met konijnen, hazen en vogels
die op de grond broeden, maakte hen in de omgeving van menselijke
bewoning rovers van kippen, duiven en konijnen. Met name de ja
gers beschouwden hen als een bedreiging voor het kleinwild (ha
zen, fazanten, patrijzen) die zij liever zèlf neerlegden. Eeuwen
lang is er daarom in ons land jacht gemaakt op alle kleine marterachtigen. In de omgeving van Wageningen zal het kleinschalige
boerenland met de vele schuurtjes, hooibergen en houtmijten,
houtwallen en vochtige ruimten een prachtige leefomgeving voor de
bunzing hebben gevormd!
Een boek uit 1796 spreekt over de leefwijze en "misdragingen" van
de bunzing en over de felle jacht die er met behulp van klemmen,
vallen en honden op hem werd gemaakt (6):
■ E r e n gelijk de B untfing n ie t v e e l in maakzel van d e
M arters v e rfc h ilt, zo o koom en zij ook in h uishouding
en levenswijs vrij w e l ov ereen . E ven als de Huis-M.lvters bekruipt hij b ew o o n d e p la a tfe n , daar hij in de h o e n 
der- en d u iv e n -h o k k e n k lim t, h e t gevogelte den k o p
af b ijt, d e ze lv e een v o o r een w eg brengt en to t zijnen
3voorraad o p le g t; hij z e t z ig neder en w o o n t in fcTiuure n , (lallen en h o o ib e rg e n ; anders w o o n t hij in h e t
veld ó f in d e b o sfc h e n , in h o len en g aten; hij leeft v an
zijn ro o f , die in k o n ijn e n , e e n d e n , h o e n d eren ; o f an^
der gevogelte, d e rz e lv e r eieren e n jongen b eftaat, v an
Velke h i j , voornam elijk van d e p a try z e n , Ifeu w rik k en
en lijsters de nesten o p zo ek t en zelfs in de boomen klau.
te rt om d ie van an d ere te v in d e n ; hij e e t ook ro tte n ,
m ollen , m u iz e n , v is fc h e n , k ik v o rfcb e n , flakken, fp rin g .
. haanen ; de k o n ijn en gaat hij in h u n n e h o len o p z o e 
ken , daar zij hem n ie t gem aklijk ontkoom en k u n n e n ;

H ij is ook zee r g e z e t o p h o n ig ; in den w in te r b e d e e lt
h ij d e b ijë n k o rv e n e n d w in g t de bijên d ezelve te v e r
la sten .
H e t w ijfjen z e t z ig op een h o o i-z o ld e r o f in een
f c h u u r , o f in h e t een o f ander hol neder om daar haare
jo n g e n te w e r p e n , v a n w elke zij drie o f vier en fomtijd s v ijf k rijg t, d ie zij n ie t lapg z o o g t, maar al vroeg
g e w en t blo ed en e ie re n u itte z u ig e n .
D e B untfings w o rd e n veelal even als de M arters ge
v a n g en '; m en z e t klem m en en vallen vo o r h u nne g a te n ,
om hen daarin te b e tra p p e n . D e H onden zijn z e e r fel
teg en s de B untfings e n als zij ruiken dat ’er een in een
g at z i t , z u lle n zij m et de g ro o tfte d rift krabben en w e r
ken om h e m ’e r u itte g ra a v e n ; w anneer d at g e lu k t, g rij
p e n z ij hem m e t w oede a a n ; d e B untfing v e rw e e rt zig
z o o fte rk en lang hij m aar kan en breDgt den h onden m et
z ijn e z e e r fc h e rp e tanden ook m enige b e et to e , te rw ijl
h ij alsdan

zijnen w alglijken

ftank m eer dan o o it u it

g eeft.

I.D.PASTEURj Beknopte natuurlijke historie
Leiden, 1796. Deel 2, blz. 69-70)

der zoogende dieren.

Het reglement van 1802 vertrouwde de uitgifte van jachtakten toe
aan de lagere overheden: de stadsbesturen of (op het plattenland)
de plaatselijke gerichten. Deze moesten ook zorgen voor een goed
toezicht op de jacht en een ordelijk verloop ervan. Uit de inkom
sten die werden verkregen door de uitgifte van jachtakten dienden
zij de vastgestelde premiebedragen uit te keren.
(7)
Om die
premie te kunnen inkasseren moesten de gedode dieren "in vel en
vleesch aan den Officier of Gericht" worden vertoond. En vervol
gens werden in het bijzijn van de uitbetalend ambtenaar éérst de
oren van de aangebrachte dieren afgesneden alvorens klinkende
munt op tafel kwam. Zo kon er tenminste niet mee gesjoemeld wor
den en werd fraude voorkomen. Betrof het roofvogels dan moesten,
bij gebrek aan oren, beide poten afgesneden worden. (4)
Als wij weer terugkeren naar onze Wageningse lijst over 1804, dan
zien we dat soms een heel nest wezels of bunzings tegelijk om
zeep werd geholpen en aangebracht. Dat kon het uit te keren be
drag aardig doen aantikken. (8) Zo komt G.Flipsen op 13 augustus
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1804 met acht bunzings aandragen. Zijn naam komt regelmatig in de
lijst voor en met de vangst van drie vossen en elf bunzings
schraapt hij in de zomer van 1804 een aardige bijverdienste bij
een.
Bij de wezels die in de lijst genoemd worden moet nog worden
aangetekend dat men destijds niet altijd een duidelijk onder
scheid leek te maken tussen de hermelijn (wel "grote wezel" ge
noemd) en de echte wezel ("kleine wezel"). Sommigen beschouwden
hermelijn en wezel als vormen van eenzelfde soort.
(9)
In dit
verband is het opmerkelijk dat het reglement van 1802 de herme
lijn niet met name noemt, terwijl deze diersoort vast en zeker
niet met rust is gelaten!
Tabel
Verspreiding van de vangsten binnen het jaar 1804
soort

(aantal)

moervos (3)
VOS rekelvos(4)
bunzing
(25)
marter
(1)
wezel
(13)
wilde kat
(1)
(47)

J F M A M J J A S O N D
111
12 1
7 8 2 1 2 2

3
1

2

8 2
1

Premie
p.dier

ƒ 7- 0-0
ƒ 3-0-0
ƒ 0-12-0
ƒ 1-10-0
1
ƒ 0- 6-0
/ 3 0-0

uitgekeerd
bedrag
ƒ 21- 0-0
ƒ 12- 0-0
ƒ 15- 0-0
ƒ
1-10-0
ƒ
3-18-0
ƒ
3- 0-0
ƒ 56- 8-0

Het bedrag dat in 1804 aan premiegelden werd uitgekeerd, was laag
in vergelijking met het voorgaande jaar, toen Van Wijk bijna het
dubbele (ƒ 108,-) uitbetaalde. Daarentegen noemt hij voor de
jaren 1800 en 1801 samen het bedrag van ƒ 57,- terwijl in 1802
slechts ƒ 12,- aan premiegelden werd uitgekeerd! (Hij memoreert
deze uitgaven aan het begin van de rekening). Daaruit blijkt heel
duidelijk dat het bedrag per jaar aanzienlijk kon verschillen.
Voor een deel is de forse toename in 1803 te verklaren uit de
inwerkingtreding van het nieuwe jachtreglement. Het aantal dier
soorten waarop een premie werd gesteld, was daarin immers aan
zienlijk uitgebreid! In de periode 1782-1802 werden alléén pre
mies uitgeloofd voor gedode wolven, vossen, otters en wilde kat
ten.
Voor zover mij bekend is deze lijst uit 1804 de enige in zijn
soort die (van Wageningen) bewaard is gebleven. Mocht u bekend
zijn met het bestaan van meer van zulke opgaven, of mocht u aan
vullingen op dit verhaal kunnen geven, dan houdt de schrijver
zich daarvoor aanbevolen.
Gerrit Richter
Jan van Riebeeckweg 40
6861 BG Oosterbeek
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Noten:
(1) Rijksarchief in Gelderland, Persoonlijke Kollektie Peel Beek. (1,75 m., inven
taris op studiezaal)
(2) "Nota der premiën welke door de Rentmr. J.van Wijk betaald zijn wegens 't
vangen van vossen en andere schadelijke dieren, zedert 1- januarii 1804 tot
ult(im)o december 1804." In: Pers. Koll. Peel Beek, inv.nr.134.
(3) Publikatie 27 april 1782 houdende afschaffing van de premie, gestld op het
vangen van valken, marters, bunzings, wezels en arenden in het Kwartier van
Veluwe. De premie op het vangen van wolven, vossen, otters en wilde katten
blijft bestaan.
(J.DROST, Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815 (Zutphen, 1982),
nr.268) .
(4) Reglement d.d. 5 oktober 1802 van het Departementaal Bestuur van Gelderland op
de jacht, houdende o.m. (...) regeling van het jachtseizoen en van de premies,
gesteld op het schieten van wolven, vossen, otters, valken, bunzings, wezels,
arenden en wilde katten. (DROST, nr.683).
(5) Publikatie 17 augustus 1804 van het Dep. Bestuur van Gelderland, houdende
enkele wijzigingen van het reglement op de jacht van 5 okt. 1802. (DROST,
nr.725).
(6) I.D.PASTEUR, Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren. Leiden, 1796.
(tweede deel, blz.68-71). In: Rijksarch. Gld., Archief familie Bosch van Rosenthal, inv.nr.727.
(7) Volgens het reglement van 1802 kreeg iedere inwoner vanaf achttien jaar het
recht om voor twaalf stuivers een jachtakte aan te vragen. Zo'n akte was al
leen geldig binnen het vastgestelde jachtseizoen en voor het grondgebied van
één stad of kerspeldorp: daar waar de aanvrager woonde. Elk seizoen moest een
nieuwe jachtakte worden aangevraagd. Meer vermogende inwoners konden, naar
gelang hun aanslag in de verponding, jachtakten voor een groter gebied aanvra
gen.
(8) Aangifte van zes en acht bunzings tegelijkertijd, op resp. 12 juli en 13 au
gustus: mr.A.Glesnerus komt op 3 sept. 1804 de premie voor acht dode wezels
innen.
(9) PASTEUR, Beknopte nat. historie (zie noot 6), dl.2, blz.75.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Wisseltentoonstelling uit de artistieke hoek
Tot 18 maart exposeerde de Wageningse kunstenares van Deense oor
sprong Elisabeth Kristensen in het Museum "De Casteelse Poort".
Met haar abstracte schilderijen probeert ze haar verbintenis met
de tegenstellingen in het leven tot uiting te brengen: dood te
genover leven, positief-negatief, licht-donker en dergelijke
contrasten. Ze gebruikt vooral aardekleuren en natuurlijke mate
rialen. Zij is daarmee de eerste in de rij van exposanten die
tentoonstellen in het koetshuis hetwelk door Nicole Pluim en
Daphne Biekart wordt georganiseerd op verzoek van het bestuur van
het museum.
Om de schilderijen goed tot hun recht te laten komen, is een
enthousiaste groep onder leiding van Warner van Keulen aan de
gang gegaan, om in korte tijd het koetshuis een gedaanteverwisse
ling te laten ondergaan. De hele achterkant, die in feite een
oude garagedeur was, werd veranderd in een witte gladde wand en
ook werden voorzieningen aangebracht waardoor het mogelijk is
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schilderijen snel en flexibel op te hangen. Met de reeds aanwe
zige uitgekiende verlichting is wellicht het mooiste expositiezaaltje in Wageningen tot stand gekomen.
Aansluitend op deze wisseltentoonstelling zal van 23 maart tot 22
april Trijnie Goudriaan schilderijen en tekeningen van haar hand
laten zien. Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de voorbereiding
van de daarop volgende tentoonstellingen over (1). De jaren 19401945 en (2) Emma en Oranje Nassau's Oord.
Waarom artistieke exposities?
Er komen nogal eens vragen over de nieuwe aktiviteiten van het
museum. Men vraagt zich af waar zijn die kunstexposities voor
nodig? Het uitgangspunt is dat met vrijwilligers een museum al
leen open gehouden kan worden, wanneer het museum voortdurend
bezoekers weet te trekken. De vaste collectie is niet zodanig dat
bezoekers daarvoor in grote aantallen van heinde en ver terug
komen. Daarbij komt dat voor een dergelijke collectie ook moei
lijk veel extra publiciteit kan worden gemaakt. Het streven is
derhalve veelvuldig wisseltentoonstellingen te houden, zoals dat
het afgelopen jaar ook gelukt is. Maar de mogelijkheden deze
uitsluitend in het historisch perspectief en ook nog gericht op
Wageningen te houden zijn beperkt. Bovendien zijn de daarvoor
benodigde financiën ook maar mondjesmaat aanwezig. Om te voor
komen niet al te snel uit de eigen Wageningse, historische onder
werpen te groeien en om nog iets over te houden voor de komende
jaren, wordt thans de mogelijkheid van kunstexposities onder
zocht .
Dergelijke exposities kunnen veel voordelen hebben. Er komt meer
bezoek in het museum, er komt door de publiciteit, die gemaakt
kan worden, meer bekendheid voor de kunstenaar en het museum en
bovendien kan met een beetje geluk en inzet ook voor beiden een
financieel voordeel worden verkregen, zoals inmiddels is geble
ken.
Met de wisseltentoonstellingen vraagt het museum veel aandacht
voor het heden en verleden van Wageningen en contreien. Op die
wijze gelukt het tot dusver aardig om het museum levendig te
houden, dankzij de grote inzet van erg veel vrijwilligers.

WAGENINGSE WASDAG ANNO 1900
J.J.van Dodewaard-Rijksen
Omstreeks de eeuwwisseling woonden
Havenstraat in Wageningen. Een
grootmoeder had 9 kinderen en dan
eerste huwelijk. De wekelijkse was

mijn grootouders Rijksen in de
groot gezin hadden zij, mijn
waren er ook nog 3 uit opa's
betekende dus geen wissewasje!
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Het begon al op zaterdag. Nadat iedereen "in de teil" was ge
weest, werd het vuile goed in sodawater te weken gezet, in een
grote houten tobbe.
Mijn vader (Jan), toen een jaar of 8, werd er op uit gestuurd om
een bos schelhout te halen. Dat was eikehakhout waar de schil was
afgehaald. Die werd in de eekmolen gebruikt. Van Guilik in de
Riemsdijkstraat, die schoenmaker en tevens kolenhandelaar was,
leverde dit schelhout a 5 cent per bos.
Zondagsavonds werd hiermee de fornuispot verwarmd, waarin de was
werd gekookt met zelf gemaakte gele zeep. De vuile plekken werden
extra aangesmeerd.
's Maandagsmorgens kwam de wasvrouw, Jans van Aggelen uit de
Boterstraat. Dan werd de was uit de fornuispot in de tobbe gedaan
en het zware werk begon: langdurig stampen. Daarvoor werd een
houten stamper met 4 poten gebruikt. Daarna moest het goed met de
wasborstel op de wasplank stevig geschrobd worden.
Na deze eerste behandeling werd het wasgoed uitgewrongen en in
een tweede tobbe met schoon sop gedaan. Dit was gemaakt van ge
schaafde sunlight zeep. Met de hand werd alles dan nog eens nage
wassen, op het wasbord. De grote dochters kwamen er natuurlijk
ook aan te pas, want na de tweede wasbeurt werd het goed licht
uitgewrongen en netjes uitgespreid op de bleek. Daarvoor werd de
dijkhelling gebruikt, waar de tuin op uitliep.
Werd het goed op de bleek droog, dan moest het met een gieter
weer nat gemaakt worden en ook moest het nog een keer omgedraaid.
Intussen waren de tobben schoongemaakt en laat in de middag, na
uren bleken, werd de was weer in schoon water gezet.
Dinsdagmorgens moest alles in blauwsel gespoeld worden. Dat was
water waarin een zakje Reckitts blauw was opgelost. Bonte schor
ten, bloesjes en de kantjes van onderrokken en broeken werden nog
door de stijfsel gehaald. En dan eindelijk kon de was worden
opgehangen. Bij mooi weer buiten in de tuin en anders op zolder,
waar het goed over blauw geschilderde stokken hing.
Was alles droog, dan kwam het volgende karwei: strijken. Het
stijfselgoed werd ingevocht, stijf opgerold en in een blauwe
houten bak een nacht in de kelder gezet. De volgende dag was het
dan strijkklaar, maar eerst moesten alle bandjes van slopen,
zij zakjes en schorten met de rug van een aardappelmesje "uitge
haald" worden.
Platgoed werd weer in een blauwe bak gelegd en weggebracht naar
Vrouw Kraai in de Riemsdijkstraat. Zij was baker, maar ze bezat
ook een trekmangel. Achter haar raam kon men op een kaart lezen:
Hier mangelt men. Kosten: 1 cent per rol.
Mooie witte schorten met kant van de dochters, evenals boorden en
manchetten werden naar de fijnwasserij gebracht van juffrouw
Reinhard in het Bowlespark. Later kwam hier wasserij Van Druten
voor in de plaats. De schorten werden, als ze keurig gestreken
terugkwamen, in de volle lengte in een la van het kabinet gelegd.
En dan kon men alweer van voren af aan beginnen, want de wasdag
liep wel uit tot bijna een wasweek!
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EEN DAGBOEK-BLADZIJDE
Uit het dagboek van het "South Wales Borderens Bataljon":
Om half 8 reden we westwaarts van Arnhem over parallelwegen om
Renkum en Bennekom te veroveren.
Om 1 uur gaan we aan boord van LCAs en LCMs (amfibievaartuigen)
en varen stroomaf naar Renkum, waar we van boord gaan en we maken
ons klaar om Wageningen te veroveren.
Juist als we bijeenkomen horen we via de radio dat onderdelen van
de 147e brigade al in de stad zijn. Als we op weg gaan om de zaak
over te nemen moeten er heel wat versperringen en mijnen opge
ruimd worden.
Wageningen is, zoals menige Hollandse stad en dorp, zinloos ver
nield door de terugtrekkende vijand.
Het is al helemaal donker voor we het westelijk deel volledig in
handen hebben. De vijand schijnt teruggetrokken te zijn naar de
Grebbelinie en we ontvangen een bericht waarin staat dat de dij
ken die de Zuiderzee afsluiten opgeblazen zijn en dat de moge
lijkheid bestaat dat het land dat ons onmiddellijk front vormt,
overstroomd wordt.
Nachtelijke patrouilles zijn niet in staat het rivierbruggetje
over de Grift te bereiken, want we werden beschoten met automa
tische geweren vanaf de zuidzijde van de weg.
17 april 1945.
Uit Engelse gegevens - F.van der Have.

Uit de Wageningsche Courant van donderdag 18 mei 1882:
"De Commissaris van Politie te Wageningen brengt ter kennis der
ingezetenen.
Dat te beginnen met Donderdag 18 mei a.s. als signaal van brand
des nachts, behalve door het luiden der klok en het trommelen
door den stadsomroeper, door den nachtwaker op een hoorn zal
worden geblazen.
Wageningen, 15 mei 1882
Commissaris D.J.van Stalborch"
St.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam

Functie

Adres, postcode, Telefoonnummer

BESTUUR:
W.J.P.Steenbergen*
T .Kouwenhoven*
F.Bruinsel*
mw.J.Hofman*

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

J.M.van Staveren
P.Holleman*

lid
lid

Leeuweriksweide 222, 6708 LP, tel.14959
Nudestraat 14, 6701 CE, 12553
Sleedoornplants. 12, 6706 CC, tel.10628
Schaapsdrift 30, 6871 XB Renkum,
tel.08373-12025
Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum,
tel.08373-15090

REDACTIE "OUD-WAGENINGEN'II
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

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 1990: individueel lid ƒ 15,—
echtparen
- 17,50

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER
UITERLIJK 1

AUGUSTUS 1990

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 24 SEPTEMBER 1990
AANVANG 20.00 UUR
in "DE WERELD", GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN
(lezing met dia's)
*
DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN DE HERENSTRAAT

EN DE OP DEZE STRAAT

UITKOMENDE STRATEN EN STEGEN
Dit onderwerp wordt ingeleid door dr.ir.A.C.Zeven te Wageningen

DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN DE HERENSTRAAT EN DE OP DEZE STRAAT
UITKOMENDE STRATEN EN STEGEN
Deze voordracht zal NIET gaan over de bakker op de hoek die in
1930 zulke lekkere zoete broodjes bakte, of over een dropveterwinkeltje, dat voor 1940 misschien ergens in de Herenstraat heeft
gestaan. Nee, mijn verhaal gaat over een vroegere periode.
Ik zal bij de Molenstraat beginnen (waarom heet deze straat zo?).
We gaan dan naar de Herenstraat, die vroeger Achterstraat heette.
Waarom heette deze straat zo? We zullen de Burgtsteeg en de
Burgtstraat inlopen. We zullen bij enkele huizen binnenstappen
(Herenstraat 29/31, Herenstraat 30/32, Bassecour). We passeren
dan de burgemeesterswoning de Bongerd, de Rozendaalse Vijfhuizen
en de Vijf of Vier Zinnen, om dan bij de Kromme Hoek te eindigen.
Maar welke Kromme Hoek? De (nieuwe) Kromme Hoek, zoals die nu
bekend is? Of de (oude) Kromme Hoek, zo als die door Frank T.Verwoert wordt aangeduid?
De voordracht wordt met dia's en overheads verlucht.

VAN DE BESTUURSTAFEL
De jaarvergadering op 23 april 1990 was goed bezocht; bestuur en
spreker mochten zich verheugen in de belangstelling van meer dan
100 aanwezige leden.
Zoals gebruikelijk bestond de ledenvergadering uit twee gedeel
ten, n.1. een huishoudelijk deel met o.a. een terugblik door de
voorzitter over 1989, notulen, jaarverslagen en begroting en na
de pauze een meer beschouwend, historisch interessant gedeelte in
de vorm van een boeiende, goed gedocumenteerde lezing door de
heer A.G.Steenbergen over de achtereenvolgende eigenaren en bewo
ners van het "Kasteel", waarin nu het Museum is gevestigd.
Omdat nog niet voldoende candidaten voor het bestuur konden wor
den voorgesteld, werd het agendapunt Bestuursverkiezing uitge
steld tot de septembervergadering. Wel werd afscheid genomen van
Mw.J.van Barneveld, die drie jaar het ledensecretariaat heeft
verzorgd; helaas kon zij zelf wegens ziekte niet aanwezig zijn.
ïn de vacature, ontstaan door het aftreden van de heer W.J.P.
Steenbergen als voorzitter, kon tijdelijk worden voorzien dankzij
diens bereidbaarheid het voorzitterschap te blijven waarnemen tot
het moment waarop een blijvende oplossing is gevonden. Het be
stuur hoopt en verwacht dat deze nu spoedig een feit is.
Een belangrijk punt tijdens de vergadering bleek de wens van een
aantal leden om adhesie te betuigen aan de actie tot behoud van
de vleugels van het voormalige hoofdgebouw van de LU. Besloten
werd hieraan een extra ledenvergadering te wijden. Deze vond
inmiddels op 17 mei plaats. Elders in dit blad wordt uitvoeriger
op deze kwestie ingegaan. Het beeld van De Zaaier is inmiddels
overgebracht naar de nieuwbouw op Duivendaal.
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De organisatoren van de tentoonstelling "Tussen de Wereld en het
veer" kunnen terugzien op een interessant en geslaagd geheel.
Hopelijk zal de tentoonstelling in het museum "De Casteelse
Poort" in oktober/november, die gewijd zal zijn aan de Rijn, even
succesvol worden. Een voorbereidende commissie is met dat doel
actief.
Het werk van de heren Alofs en Hederik ter voorbereiding van de
excursie naar 's-Heerenberg, Montferland en Hoch-Elten, vond zijn
afronding in een uitgewerkt programma, dat u elders in dit nummer
vindt. Het bestuur hoopt gezien het succes van de vorige excur
sie, weer op een goede belangstelling. Het doel van de excursie
en het programma zijn deze zeker waard! De uiterste datum om in
te tekenen is 29 september.
Een kleine commissie is bezig meer lijn te brengen in de organi
satie van stadswandelingen. De heer Voncken is bereid als coördi
nator op te treden.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Tussen de wereld en het
veer" verscheen onder dezelfde titel nummer 5 van de Historische
reeks, ditmaal onder redactie van F.van der Have, A.L.N.Rietveld
en A.C.Zeven. Voor het boekje blijkt veel belangstelling te be
staan. Het is verkrijgbaar bij de bestuursleden en andere bekende
adressen; de prijs is ƒ 10,-.
Het lezingenprogramma voor het komende seizoen staat vrijwel
vast. Slechts enkele details moeten nog worden geregeld. Het ziet
er als volgt uit:
24 sept. 1990, A.C.Zeven:
Bewoningsgeschiedenis van de Herenstraat en aansluitende straten;
19 nov. 1990, A.C.van Grootheest:
Kraats en Binnenveld, een grensgebied;
18 febr. 1991, H.van Heiningen:
Gelderse kerken
15 of 22 april 1991:
Jaarvergadering met na de pauze E.J.Jansen:
Wageningen in oude ansichten.
Het bestuur beschikt over een recent bij gewerkte ledenlijst.
Leden, die daarvoor eveneens belangstelling hebben, kunnen bij
een der bestuursleden een exemplaar bestellen. De kosten bedragen
niet meer dan die van vermenigvuldiging.
In de bestuursvergadering van 31 juli j.1. was aanwezig de heer
G.P.Termohlen die bereid bleek te zijn zich candidaat te stellen
als bestuurslid. Hij is 66 jaar en woont Papenpad 28 te Wagenin
gen.
Verder werd in deze bestuursvergadering besloten in verband met
te verwachte vacatures in april 1991 het aantal bestuursleden
(tijdelijk) met één uit te breiden.
de secretaris.
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BELEIDSPLAN
Het bestuur heeft al geruime tijd behoefte gevoeld aan een be
leidsplan in de vorm van richtlijnen bij zijn activiteiten voor
de vereniging.
Niet alleen kan daardoor worden voorkomen dat activiteiten onvol
doende of niet tijdig aandacht krijgen maar ook wordt mede daar
door duidelijk voor welke activiteiten een beroep moet worden
gedaan op medewerking van andere leden. Zonder hen absoluut te
binden — een beleidsplan kan immers altijd worden aangepast aan
nieuwe ontwikkelingen - geeft het toekomstige bestuursleden een
indicatie over wat er van hen wordt verwacht. En ten slotte biedt
het alle leden de gelegenheid het bestuursbeleid te beoordelen
tegen de achtergrond van de door het bestuur zelf, maar in over
leg met de leden, vastgestelde richtlijnen.
Aan dit overleg met de leden wordt veel waarde toegekend. Om dit
overleg gestalte te geven is voor belangstellende leden op de
bijeenkomst van 24 september een exemplaar van het concept-beleidsplan beschikbaar. Niet-aanwezige leden kunnen bij het be
stuur een exemplaar aanvragen. Aan de hand van de voór 1 november
binnengekomen reacties van leden zal dan worden bezien of het
zinvol is vóór de vaststelling van het plan daaraan nog in rui
mere kring een bespreking te wijden.

AFSCHEID............

EN DOORGAAN
Wieger Steenbergen

Toen ik in 1988 voorzitter werd, realiseerden alle bestuursleden,
inclusief ikzelf, dat ik maar tot 1990 van het bestuur deel uit
zou maken.
In het voorjaar van 1989 is het bestuur reeds begonnen met het
zoeken naar een opvolger, temeer daar duidelijk was, dat een
eventuele nieuwe voorzitter niet in het bestuur aanwezig was.
Aan de hand van de ledenlijst zijn wij te werk gegaan. Het bleek
toen, dat wij, als bestuursleden, lang niet alle, meer dan 800
leden, kenden. Wij hebben toen een soort uittreksel gemaakt, van
die leden, die bij een of meerderen van onze bestuursleden wel
bekend waren.
Uiteraard hadden ex-bestuursleden (bij de meesten van ons bekend)
daarbij voorrang. Andere leden werden in min of meer willekeurige
volgorde benaderd, toen bleek dat bij de ex-bestuursleden ook
geen candidaat te vinden was.
Het "afwerken" van de lijst ging niet snel. Het is begrijpelijk
dat diverse mensen bedenktijd nodig hadden, voordat zij een zo
belangrijke beslissing konden en
wilden nemen. Ondertussen
schreed de tijd voort. Ook een ander bestuurslid, mevrouw Van
Barneveld, kondigde aan, niet herkiesbaar te willen zijn. Haar
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werkzaamheden konden binnen het bestuur worden opgevangen, zodat
het zoeken naar een nieuwe voorzitter prioriteit bleef behouden.
Inmiddels naderde de "fatale" datum van kopij inzenden. Mijn
afscheidsverhaal moest naar de redaktie. Kort voor bedoelde datum
waren wij nog in onderhandeling met een candidaat. Deze had even
eens bedenktijd nodig. In overleg met de redaktie werd alle kopij
voor het aprilnummer van ons blad reeds ingeleverd. Ook het arti
kel waarin de nieuwe kandidaat-voorzitter moest worden voorge
steld. In afspraak met de redaktie kon de naam van de betrokken
kandidaat nog even wachten. De extra tijd, door de redaktie ver
leend, verstreek echter ook, zonder dat een beslissing viel. De
kopij moest naar de drukker. Uiteindelijk kwam er een beslissing.
Deze beslissing was in ieder geval te laat. Bij een "jawoord" had
het voorstellen van deze kandidaat ook pas in het september-nummer van ons blad kunnen gebeuren. Het werd echter een "neewoord".
De naam van deze kandidaat was ook de laatste van ons lijstje. In
de bestuursvergaderingen die daarna volgden, kregen wij wel enige
kandidaten voor een bestuursfunctie. Die namen worden elders in
het blad genoemd. In de bijeenkomst van april moest echter een
beslissing worden genomen door de leden: "Hoe verder te gaan".
In de april-bijeenkomst sprak de heer Bruinsel de afscheidswoor
den aan mij. Tevens deed hij aan de leden een voorstel, dat reeds
in de bestuursvergadering besproken was. In onze statuten is een
"ontsnappingsclausule". Als de statuten niet in een bepaald pro
bleem voorzien, dan kan van dit artikel gebruik gemaakt worden.
Wel nu, als de voorzitter weg zou gaan, zonder geschikte opvolger
dan zou er zeker een probleem ontstaan. De heer Bruinsel opperde
het op de ledenvergadering in april, dat ik tijdelijk als voor
zitter aan zou blijven. Dit voorstel werd met luid applaus be
groet. Dit "tijdelijk" zal zo lang duren, totdat een nieuwe voor
zitter gevonden is. Uiteraard had ik reeds tevoren in de be
stuursvergadering verklaard, dat ik het met deze gang van zaken
eens ben. Inmiddels zijn enkele candidaten voor een bestuursfunc
tie gevonden. Ik heb derhalve goede hoop dat van dit ene artikel
uit de statuten slechts kort gebruik gemaakt behoeft te worden!

OUD-WAGENINGEN EN DE HERENSTRAAT
Veel is er al gezegd en geschreven over de gemeentelijke plannen
met betrekking tot de Herenstraat: door plaatselijke politici,
door deskundigen, door journalisten, door belanghebbenden, door
historici, door architecten en door vele verontruste burgers, al
of niet georganiseerd in voor deze gelegenheid opgerichte actie
groepen. En, zoals steeds in zulke gevallen, is men het niet
eens, sterker gezegd: totaal oneens.
Het verenigingsorgaan "Oud-Wageningen", dat vier keer per jaar
verschijnt, geeft uiteraard niet de mogelijkheid om van dag tot
dag, zelfs niet van maand tot maand, de ontwikkelingen te volgen.
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Omdat de historische vereniging om meer dan ëën reden meer bij de
omstreden plannen is betrokken dan bij de meeste andere stedebouwkundige ontwikkelingen in de binnenstad, lijkt het goed hier
in te gaan op de wijze waarop het bestuur van Oud-Wageningen
tegen de zaak aankijkt en op de activiteiten, die daarvan het
gevolg zijn geweest. Het bestuur heeft zich daarbij steeds trach
ten te verplaatsen in de gedachtengang van het merendeel der
leden, zich wel realiserend dat zeker niet alle leden hetzelfde
standpunt innemen.
Toen in begin 1989 duidelijk werd dat plannen werden voorbereid
waarbij het gehele, inmiddels voormalige, hoofdgebouw van de
Landbouw Universiteit, dus zowel Bassecour als zijvleugels, zou
den worden gesloopt, behoorde Oud-Wageningen tot de initiatief
nemers van de actie "Het Hoofdgebouw moet blijven". In korte tijd
werden ca.3000 handtekeningen verzameld en aan het gemeentebe
stuur aangeboden.
In de loop van dat jaar kwam de inspraak op gang over de toekom
stige vormgeving van het gebied Herenstraat, waarvan ook het
hoofdgebouw onderdeel uitmaakt. Dit heeft er toe geleid dat in
het plan dat uiteindelijk in mei 1990 ter visie is gelegd, het
oudste, uit de 18e eeuw stammende gedeelte van het hoofdgebouw,
het zogenaamde Bassecour, wordt gehandhaafd. De negentiende-eeuwse vleugels zijn echter in het bestemmingsplan verdwenen en kun
nen worden gesloopt. Mede naar aanleiding van opmerkingen van
Oud-Wageningen is er veel meer aandacht gekomen voor restanten
van muren, grachten en bastions. De historische vereniging moest
zich toen afvragen of er voldoende reden was om zich in de offi
ciële bezwarenprocedure nogmaals te laten horen. Een poging om
daarover in de jaarvergadering van april een uitspraak van de
leden te krijgen, mislukte omdat men daarop niet was voorbereid.
De ruim honderd aanwezige leden lieten blijken aan deze taak
liever een afzonderlijke bijeenkomst te willen wijden. Deze is
vervolgens gehouden op 17 mei (twee bestuursleden hebben daartoe
in Wageningen meer dan 400 uitnodigingen verspreid), maar er
verschenen slechts 30 belangstellenden, inclusief het voltallige
bestuur en enkele niet-leden! Van de aanwezige leden bleek een
meerderheid in zo sterke mate voorstander van het behoud der
vleugels, dat een verdere actie van Oud-Wageningen nodig werd
geacht. In het kader van de bezwarenprocedure is daarom formeel
bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van de zijvleugels.
Men kan zich afvragen - en het bestuur heeft dat natuurlijk ook
gedaan - of de historische waarde van de vleugels werkelijk z5
groot is dat deze tot elke prijs bewaard moet blijven. Objectief
gezien kan daarbij wellicht een vraagteken worden geplaatst.
Maar er is mëër, namelijk de gemeentelijke monumentenlijst.
De gemeenteraad heeft eerst vier jaar geleden het hoofdgebouw,
inclusief de zijvleugels, op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst en daarmee de gestelde vraag bevestigend beantwoord.
Gezien de toelichting bij het besluit moet men er van uitgaan dat
dit weloverwogen is genomen en dat het gemeentebestuur toen zelf
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de waarde van de vleugels wel belangrijk genoeg vond om aantas
ting (laat staan sloop!) te voorkomen. Dat hetzelfde bestuurs
lichaam, samengesteld uit dezelfde groeperingen en voor een ge
deelte ook nog uit dezelfde personen, thans bij zijn besluit
vorming volkomen voorbij is gegaan aan de argumenten die destijds
reden waren voor plaatsing op de lijst, is dan ook ten enenmale
onbegrijpelijk. Een openlijke afweging van belangen is men blijk
baar uit de weg gegaan, mogelijk uit vrees dat het resultaat in
strijd zou zijn met politieke wensen?
Deze duidelijke tekortkoming in de gemeentelijke besluitvorming
is voor Oud-Wageningen de doorslaggevende reden geweest om bij de
raad een bezwaarschrift in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Het zal van de gemeentelijke reactie afhangen of het
bezwaar bij hogere overheden herhaald moet worden. We wachten
af....
Los van de bestemmingsplanprocedure, maar wel als duidelijke
consequentie van zijn zienswijze, heeft het bestuur van Oud-Wageningen gemeend eveneens in beroep te moeten gaan tegen het be
sluit van de raad tot afvoering van de vleugels van de gemeente
lijke monumentenlijst. Tenslotte is de minister van Welzijn,
volksgezondheid en cultuur verzocht het voormalige hoofdgebouw,
met inbegrip van de vleugels, aan te wijzen als rijksmonument.
Over de zaak Herenstraat kan een heel nummer van dit blad worden
vol geschreven. Maar misschien vindt u dit stukje al te lang. Het
bestuur meende echter aan de leden verplicht te zijn wat achter
gronden van zijn handelingen openbaar te maken, zodat het u moge
lijk wordt deze beter te beoordelen.
Het bestuur.

VEEL GESCHREEUW, MAAR.... WEINIG WOL
P.Holleman
Op 23 april van dit jaar hield ons lid A.G.Steenbergen zijn le
zing die de naam droeg: Van Kasteel tot Museum.
De belangstelling was groot, er waren zo'n 100 leden aanwezig.
Vooraf werd de jaarvergadering gehouden. Centraal stond hierbij
de eventuele sloop van de vleugels van het oude L.U. hoofdgebouw.
Na enige discussie stemden de meeste aanwezigen in met een exv.ra
ledenvergadering die via uitnodigingen aan de in Wageningen woon
achtige leden, op 17 mei j.1. werd gehouden.
Teleurstellend was het dat op die avond slechts 24 leden aanwezig
waren om de eerder opgeheven vinger van instemming een vervolg te
geven.
Wat hield de overigen thuis? Het bestuur heeft meer steun en
medewerking in veel opzichten hard nodig!
Met uitzondering van degenen die echt niet konden wil ik allen
dank zeggen die wel aanwezig waren.
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JOOP KERSTIëNS:

HIJ WAS ééN VAN ONS

Bewerkt naar gegevens van ir.J.H.Athmer
door F.van der Have
Joop Kerstiëns kwam in 1940 in Wageningen studeren. Hij werd in
dat jaar voorzitter van het jaarbestuur van 1940. Zo werd hij
aktief lid van de K.S.V. St.Franciscus Xaverius. Joop was een
eenvoudige, bescheiden jongeman, maar het ontbrak hem niet aan
moed en liefde voor zijn land.
In 1938 werd hij opgeleid aan de S.R.O.I. te Kampen, de school
voor reserve-officieren.
Bij de mobilisatie in '40 kwam hij als vaandrig terecht bij de
grensbewaking in de omgeving van Venlo. Langs de Maasoever werden
stellingen gegraven met loopgraven, er waren betonnen kazematten.
Joop lag daar met een eigen sectie aan de Maas. Half 4 in de
morgen van 10 mei kwamen de Duitse legers over onze grenzen.
In deel III van "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog" vermeldt Dr.L.de Jong:
"Bij Venlo, waar de Duitser zich in alle huizen aan de ri
vierkant genesteld hadden, wist één compagnie tot in de
avond een heel Duits regiment ca. 4000 soldaten) te belet
ten over de Maas te komen, een resultaat dat voortreffelijk
kan worden genoemd, aldus de zeer zorgvuldige en met zijn
lof zeer spaarzame Nierstrass."
Dr.de Jong ontleent deze gegevens aan de officiële beschrijving
van de oorlogshandelingen gedurende de meidagen van 1940. Verder
schrijft Nierstrass over de aktiviteiten en het klopt met het
verhaal van Joop Kerstiëns:
"In zijn stelling lagen een loopgraaf en een geschutskoepel
met een zware mitrailleur. De gietijzeren koepel lag op een
betonnen bouwwerk.
Omstreeks 14.30 uur werd de geschutskoepel door een projektiel van 8,8 cm doorboord. De schutter en zijn helper sneu
velden. De drie mitrailleurs werden vernield. Tot de duis
ternis werd de strijd voortgezet met geweervuur. Het vuren
werd nu gestaakt. De vaandrig bemoedigde zijn mannen en hij
overtuigde zich dat zijn sectie nog gevechtsvaardig was.
Daarna ging Kerstiëns met een gewonde naar zijn compagnies
commandant. Hij ontdekte dat er in de kazerne gewonde Duit
sers lagen en zijn nevensectie was vertrokken."
Uit het officiële verhaal blijkt dat de eenheden links en rechts
van hem zonder enige waarschuwing veel eerder waren vertrokken.
Kerstiëns trok terug met zijn sectie. Hoewel de bewoners van
Baarlo beweerden dat er geen Duitsers in het dorp waren, bleek
dit wel het geval te zijn. De Nederlanders werden krijgsgevangen
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gemaakt. Een soldaat dreigde Kerstiëns te fusilleren maar door
het ingrijpen van een officier werd dit lot hem bespaard. Als
krijgsgevange kwam hij in Mainz terecht.
Vrij spoedig komen de Nederlanders weer terug en Joop Kerstiëns
gaat weer naar Wageningen. Voor Joop is de oorlog nog niet af
gelopen en hij sluit zich aan bij de O.D. (ordedienst).
Zijn groep komt bijeen op de Wolfswaard. Jan van Roekel heeft
hier de leiding.
Landelijk is het de opzet van de O.D. nu geen illegaal werk te
doen, om straks bij de bevrijding het vacuüm op te vangen, als de
Duitsers verdwijnen.
Al spoedig hield de Wageningse O.D. zich niet aan deze spelregel.
Bob Mebius, ambtenaar op de afdeling "Bevolking" van het gemeen
tehuis, had daar Duitse richtlijnen gevonden, waaruit bleek dat
het mis zou gaan met de Joden, met de militairen, die allen gere
gistreerd waren.
Er wordt besloten dat de O.D.-groep waarbij Kerstiëns hoorde, het
bevolkingsregister zou kraken (het eerste in Nederland).
Joop Kerstiëns was met Oud en Nieuw naar zijn ouderlijk huis
gegaan in Tilburg. Vier mensen van zijn groep kraakten het re
gister met succes. De Sicherheitsdienst uit Arnhem vermoedt dat
studenten dit deden. Maandag, 4 januari komt Joop weer naar Wa
geningen en hoort het grote nieuws. Voorzichtigheidshalve blijft
hij binnen.
Tegen de avond wil hij wat boodschappen doen en..wordt gearres
teerd. Hij komt in Amersfoort terecht, waar toen 8500 gevangenen
zaten. Amersfoort is een van de ergste kampen. De S.S. oefent een
ware terreur uit. Er wordt geslagen, geranseld.
600 studenten worden opgepakt, soms van de collegebanken gehaald.
Kerstiëns komt met hen nu in Vught terecht. Maart 1943 werden de
studenten in Vught ontslagen.
Pater Jan van Doormaal helpt hem aan het onderduikadres in Nij
megen. Dat opgesloten zitten in angst en vrees was erg.
Met een vriend komt hij dan in Tegelen terecht bij een tuindersfamilie. Gezond werk, een goed kosthuis bij gastvrije mensen en
één gulden zakgeld in de week.
Peter van Gestel wijst hen de weg om in Toulouse te komen ..op de
fiets. Maar al spoedig trekken de twee vrienden te voet verder.
Wonderlijk snel komen ze in Toulouse en dan volgt spoedig de
zware voettocht over de Pyreneeën. Dan ondervinden ze veel tegen
slag. Eindelijk komen ze in Madrid. 31 januari 1944!! komt Joop
via een plaatsje in Zuid-Portugal in Gibraltar terecht. Wach
ten.. 16 maart 1944 komt hij in Engeland aan. Hij meldt zich bij
het K.N.I.L. (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) en via New
York en het Panama-kanaal komt hij tenslotte in Australië.
Met zijn infanterie-eenheid wordt hij ingezet bij Tarakan.
Kerstiëns schrijft:
"We hebben

een drukke week gehad. We hebben zelfs een Yuki
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zware mitrailleur buit gemaakt benevens vele Samurai zwaar
den. Het was geen gemakkelijk baantje. Op en af, dan weer
door een borstdiep moeras, constant nat en 's nachts een
vijver onder en boven je grondzeil en dan maar weer sjou
wen, 7 - 9
uur per dag. Georganiseerde tegenstand is ge
broken, alhoewel we gisteren nog een dode en gewonde aan
eigen verliezen hadden".
Tien dagen later raakt hijzelf gewond door een schot in zijn been
en wordt opgenomen in het ziekenhuis in Balikpapan.
Later keert hij weer terug naar zijn compagnie. Zijn eenheid
wordt daarop overgeplaatst naar Bandjermasin.
Tijdens een patrouilletocht per prauw langs de Zuidkust van Borneo op 21 maart 1946 sneuvelt Joop kerstiëns.
Een bronzen plaquette links bij de toegangsdeur van de sociëteit
Cantil is onlangs onthuld. Een herinnering aan iemand die zich
niet wilde neerleggen bij het geweld en de terreur van de Duitse
overmacht. Hij zocht contact met de burgerbevolking van Wageningen en kwam terecht bij het verzet.
Na Amersfoort en Vught zette hij door. N.S.B.-ers verkochten
letterlijk en figuurlijk "Volk en Vaderland".
Joop Kerstiëns diende zijn volk en vaderland. Een sobere maquette
herinnert hier aan. En zo leggen we in schrift vast wat hij deed.
Hij was een van ons.

NOG EENS "TUSSEN DE WERELD EN HET VEER"
De tentoonstelling over de Veerwijk, te zien geweest in "De We
reld" van 6 tot en met 20 april 1.1., heeft veel bezoekers ge
trokken. Het receptieboek heeft zo'n 560 handtekeningen. Er zul
len ongetwijfeld meer belangstellenden geweest zijn. Voor vele
oud-Veerstraat- en -Veerwegbewoners was het een feest van herken
ning. Er was mooi, interessant en ook zeldzaam fotomateriaal te
zien, aangevuld met een aantal schilderijen en tekeningen. Het
geheel was overzichtelijk in kleine thema's tentoongesteld. Er
was veel lof voor de presentatie, hoewel we er zeker van zijn dat
er ook verschillende "schoonheidsfoutjes" te zien waren! Die
ontmoet je ook wel eens in een museum!
De expositie werd op donderdagavond 5 april in aanwezigheid van
een groot aantal genodigden, geopend door de heer G.van Orden,
oud-voorzitter van de buurtvereniging "De Veerwijk". Hij ontving
het eerste exemplaar van het gelijknamige boekje over deze buurt.
Burgemeester M.J.E.M.Jager, eveneens uitgenodigd en aanwezig,
mocht het 2de exemplaar in ontvangst nemen. Begin juli is in het
Reformatorisch Dagblad uitvoerig aandacht besteed aan deze uit54

gave. Andere bladen, die eveneens een recensieexemplaar kregen,
lieten het afweten!
Diverse bezoeksters en bezoekers maakten weer van de gelegenheid
gebruik reproducties van gewenste foto's te bestellen. Inmiddels
zijn deze bestellingen uitgevoerd ën afgeleverd.
Tot slot willen we een aantal leden van onze vereniging bedanken,
die ook ditmaal weer overdag en 's avonds en 's nachts surveillance-diensten verricht hebben.
Studium Generale van de LU danken we in de persoon van de heer
J.Meulenbroek, voor de verleende gastvrijheid en de ruime facili
teiten.
De tentoonstellingscommissie bestond ditmaal uit de dames D.BosWeijman en J.Hofman-Sterken en de heren P.Holleman, A.Rietveld,
A.G.Steenbergen en G.Slettenhaar. Deze laatste was namens het
Historisch Museum als gast actief in de commissie.
Namens de leden van deze commissie,
A.G.Steenbergen.

ONZE EXCURSIE NAAR HUIS BERGH - HOCHELTEN - MONTFERLAND
op zaterdag 6 oktober a.s.
Tijdens onze korte wandeling over de stadswal van 's-Heerenberg
zult u stellig onder de indruk geraken van het machtige kasteel,
veelal bekend als "Huis Bergh".
Het is dan ook ëén van de belangrijkste en grootste kastelen in
ons land. Lange tijd was het de residentie van het eertijds ver
maande geslacht de Heren - en sinds 1486 - Graven Van den Bergh.
Deze bekleedden meermalen belangrijke bestuurlijke en militaire
functies in de Nederlanden. Eén van de bekendste leden van dit
invloedrijke geslacht was graaf Willem IV (gest. 1586), die ge
trouwd was met Maria van Nassau, een zus van prins Willem van
Oranj e.
Na de dood van Oswald III in 1712 ging het bezit door vererving
over aan het Zuidduitse geslacht Hohenzollern-Sigmaringen.
In 1912 werd Huis Bergh met de bijbehorende Montferlandse bossen,
na een bewogen geschiedenis, eigendom van de heer J.H.van Heek,
industriëel te Enschede. Diens betekenis voor de restauratie en
inrichting van het kasteel, het herstel van de in de oorlog zwaar
beschadigde Stiftskerk op de Eltenberg en het beheer van het
Bergherbos met het bekende Montferland, is van onschatbare waar
de.
Het slot bevat kunstvoorwerpen uit de late middeleeuwen en de 16e
eeuw, zoals schilderijen van Vlaamse, Duitse en Italiaanse mees
ters, meubelen, beeldhouw- en beeldsnijwerk, boekbanden, verluch
te handschriften en wiegedrukken, email- en smeedwerken, enz.
enz.
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Wij maken
er natuurlijk onder
deskundige leiding een uitgebreide
rondgang. Na de lunch bezoeken we
Hochelten en Montferland. Bij deze
objecten is een goede gids goud
waard en, waarachtig, zo'n gouden
gids hebben wij weer gevonden. De
heer John Thoben, secretaris van
de Heemkundekring Bergh, een kei
in de regionale geschiedenis en
een zeer kundig genealoog, is bij
het middagprogramma onze leidsman.
In zijn verhalen zult u stellig de
namen van Graaf Wichman van Hamaland en zijn dochters Luitgardis
en de beruchte Adela met haar
tweede man Balderik horen.
Ziehier dan het programma voor zaterdag 6 oktober a.s.
Om 9.15 uur vertrek per bus uit Wageningen (Casteelse Poort). Na
aankomst in 's-Heerenberg en koffie in de Oude Grafelijke Munt
volgt de rondleiding door het kasteel.
Om half 1 koffiemaaltijd in de kelder van het kasteel (!), waarna
een korte wandeling over Munt- en Stadswal.
Daarna gaan we naar Hoog Elten, waar we de stiftskerk St.Vitus
bezichtigen en zullen genieten van verrassende panorama's. We
besluiten de excursie op de Montferland, een heuvel waar zich in
de middeleeuwen een walburcht bevond. Een jachtkamertje uit 1699
herinnert er aan Oswald III, de laatste graaf van Bergh. We drin
ken er een kop thee, om dan weer richting Wageningen te koersen,
waar we ca. half 6 hopen aan te komen.
De kosten, alles inbegrepen (bus - koffie - lunch - thee), bedra
gen voor leden + één introducé ƒ 35,- p.p. samen dus ƒ 70,-; niet
leden ƒ 40,-.
Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 28 september, schriftelijk of
telefonisch, bij één der volgende adressen:
dhr.F.Bruinsel
dhr.A.Hederik
dhr.G.Alofs

Sleedoornplantsoen 12
Sprengerlaan 3
Costerweg 24

tel.10628
tel.14387
tel.14380

Betaling alleen op girorek.
29 46 125
t.n.v. Penningmeester
"Oud-Wageningen" te Wageningen. Wilt u a.u.b. tijdig gireren. Na
aanmelding krijgt u enige voor-informatie thuisbezorgd.

N.B. Terugbetaling na aanmelding
zonderlijke gevallen.

geschiedt slechts in zeer uit

De excursie-commissie
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BELLO
Wieger Steenbergen
Degenen onder u, die al langer lid zijn, kunnen zich misschien
herinneren, dat ik in 1982 al eens schreef over Bello, de stoom
tram van Wageningen naar Ede. Deze tram reed (als goederenlijn)
voor het laatst in 1968.
Zelf ben ik in 1973 in Wageningen komen wonen. Dat was veel te
laat om nog iets van de tram te zien.
Ik heb echter met veel mensen gesproken die Bello wel van nabij
hebben meegemaakt. Ook heb ik diverse archieven geraadpleegd.
Het is nu zover, dat de geschiedenis van onze Bello in boekvorm
verschijnt. Ter onderscheid - en omdat twee boeken niet dezelfde
naam mogen hebben - heeft dit boek de titel "Wielen naar Wagenin
gen" gekregen. Zo heette ook de tentoonstelling over Bello, die
in 1989 in het museum De Casteelse Poort werd gehouden. Het boek
verschijnt omstreeks 1990 in de boekhandel. (W.J.P. Steenbergen:
Wielen naar Wageningen; uitgeverij Pirola, Schoorl; ISBN 90-6455102-2). De prijs in de boekwinkel bedraagt ƒ 32,50.
U leest er nog wel meer over!

STEDEN DES TIJDS, HISTORISCHE STADSTYPEN IN DE NEDERLANDEN

De educatieve omroep Teleac verzorgt deze cursus, waarin o.m. aan
de orde komen: Tongeren, Willemstad, Zierikzee, Gent, Dordrecht,
Kampen, Hoorn, Brussel, 1s-Gravenhage en Breda.
Er komt een uitvoerig cursusboek met 10 lessen. Vele aspecten
komen aan de orde. Verder wordt er een speciale wandelgids uitge
geven en een aantal dagexcursies staan verder op het programma.
De televisielessen zijn van 1 oktober t/m 3 december 1990 op
maandag van 21.25 - 21.55 uur. De radiolessen zijn van 3 oktober
t/m 5 december wekelijks op woensdag van 15.00 - 16.00 uur. Let
op de aankondiging van Teleac!

WIE WEET HIER MEER VAN
Om de twee jaar organiseert de historische vereniging "Oud-Wageningen" een wisseltentoonstelling in hotel "de Wereld". In 1990
was dat de tentoonstelling "Tussen de wereld en het veer". De
Heer Evert Verhaaf gaf de vereniging toen een tegeltje van
"VOLKSHERSTEL" Wageningen. (zie afbeelding)
Het is een in reliëf uitgevoerd bruin aardewerk tegeltje van 18
bij 18 cm. De gever kon niet vertellen wat de betekenis van de
voorstelling was. Het enige houvast was het woord "Volksherstel"
en "Wageningen".
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Volksherstel was een, door het verzet in de oorlog opgerichte
organisatie om na de oorlog bijstand te verlenen aan mensen, die
bij het verzet betrokken waren geweest en aan weer opduikende
onderduikers.
Wie meer over "Volksherstel" wil weten leze het boek "Nederlands
Volksherstel 1944-1947" een omstreden organisatie in
herrijzend Nederland" geschreven door R. Neij en E.V. Hueting.
Uitgeverij LEMMA, Culemborg, 1988.
Ook in Wageningen was een afdeling van Volksherstel opgericht
(21.06.45). De werkgroep zetelde in het oude "Ons Huis" aan de
Heerenstraat (in de kromme hoek). De heer G.Boelema wist de namen
te achterhalen van de bij de oprichtingsvergadering in het be
stuur benoemde leden. Dat waren: W.van der Weide, voorzitterJ.v.d.Peppel, secretaris - prof.H.J.C.Tendeloo - penningmeester:
mw Beijer-Viets en de leden: L.Worms, mej.G.Lips en de heren F.
v.d.Have en C.Plomp. Dat dit bestuur er later weer wat anders
uitzag bleek uit een artikel uit de Wag. Courant van 13 Augustus
1945, dat ik van de heer Ton Steenbergen ontving. Daarin stond
een verslag van een bezoek van Prinses Juliana aan Wageningen.
Dit bezoek gold eigenlijk Volksherstel en in het bijzonder de
H.A.R.K. (Hulp Aktie Rode Kruis). In dit artikel stond o.a.:
"De prinses wilde zich op de hoogte stellen van het werk van deze
N.V.H-sector. Daartoe arriveerde zij ongeveer half elf ten huize
van den heer Van Straelen, den werkvoorzitter van N.V.H., aan den
Hinkeloordseweg. Lang hebben de velen, die onze prinses zo gaarne
wilden zien na vijf jaren afwezigheid, niet behoeven te wachten.
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Een uitbundig gejuich steeg op toen de vorstelijke auto arri
veerde. De prinses vertoefd een ogenblik op de stoep van het
intiem begroeide huis van den heer Van Straelen, waar zij door
den (loco-)burgemeester en eerstgenoemde
ontvangen werd. In de
hal bood een dochtertje van den heer Van Straelen Haar een bos
rose anjers aan.
Hierna stelde de burgemeester de volgende dames en heren aan
H.K.H. en haar gevolg voor: Mevr. Beyer-Viets, penningmeesteresse
van N.V.H., Mevr. Van der Weide, lid der commissie H.A.R.K.,
Mevr. Italianer-Bruins, presidente U.V.V, Mej. De Zeeuw, secre
taresse U.V.V., Mevr. Van Straelen, de gastvrouwe, Mej. Lips,
tweede secretaresse N.V.H., H.P. Brasser, secretaris van de
H.A.R.K., J.M.van Schuppen, commissaris N.V.H., prof. Tendeloo,
secretaris N.V.H., D.P.Dixon, voorzitter H.A.R.K. en de heer
P.A.de Rover, lid sector 4a, culturele zorg. Het gevolg der prin
ses bestond uit de dames: Mej.Mr Tjeenk Willink, algem. secr.esse
van het dag.best. van N.V.H., Mej. Sneller, part. secr.esse en
kolonel Baud, part.secr. van de prinses.
Toen het gezelschap gezeten was, bood de burgemeester H.K.H. een
fraai fotoalbum aan, uitgevoerd in de Wageningse kleuren rood en
wit. Voorin het album, dat vervaardigd was door de firma H. Veenman & Zonen alhier, staat in gedistingeerde letter een opdracht.
De foto's, die betrekking hebben op de onthulling van de gedenk
plaat bij hotel "De Wereld" door gen. Foulkes, zijn vervaardigd
door den heer E.van de Aa. De prinses was zichtbaar verrast door
dit mooie geschenk. Ze dankte de den burgemeester hartelijk en
merkte o.a. bij het inzien van het album op: "Mijn man heeft hier
ook foto's genomen, vanuit de auto van Seyss-Inquart".
Bij het gesprek dat zich nu ontspon informeerde de prinses be
langstellend naar het werk van de H.A.R.K. en zij vroeg wat er
nog nodig was.
De heer Van Straelen deed mededelingen over het werk, dat ver
richt was. De burgemeester deelde mede, dat er 1200 a 1800 bedden
tekort waren, voorts meubelen en dat we vooral behoefte hadden
aan glas. De heer Brasser wees H.K.H. op de grote moeilijkheden
van de verdeling, juist door de grote nood. De burgemeester merk
te op, dat wij wel tot de zwaarst getroffen plaatsen behoren,
eerst in 1940, nu weer. Ook kolonel Baud en Mej.Tjeenk Willink
mengden zich in het gesprek. Prof.Tendeloo sprak over huisvestingnood
der studenten en de verliezen der L.H.S. De prinses
hoorde alles aan met een bewogenheid, die zich op haar open ge
laat weerspiegelde. De verschillende heren hebben haar een duide
lijke beeld gegeven van wat ons nog ontbreekt en Zij zegde toe te
doen wat in Haar vermogen was om ons te helpen.
Tijdens deze gesprekken serveerden twee jonge dames Van Straelen
een heerlijk kopje koffie. Mej.Mr Tjeenk Willink verzocht de heer
Van Straelen een lijst te willen zenden van wat nodig was. De
heer Van Straelen zegde dit gaarne toe en sprak voorts over de
geestelijke waarde van N.V.H. "Het bestuur hier is een weerspie
geling van alle rangen en standen". Aldus spreker. "In de toe59

komst wordt sector IV (geestelijke en culturele zorg) de belang
rijkste sector". In het verdere verloop van het gesprek wijst de
burgemeester op het feit dat we nog geen kolen hebben, waarop de
Prinses (haast ondeugend) antwoordt: "Wij stoken de centrale ver
warming met moffenboeken". Maar vlak daarop is ze weer geheel
ernstig. Tot zover het citaat uit de Wageningse Courant van 13
augustus 1945.
Om bijstand te kunnen verlenen had Volksherstel (N.V.H.) geld
nodig. Daarvoor werden diverse landelijke akties gevoerd. Zo
waren er radio-prijsvragen zoals "Man over boord". Maar de be
kendste acties waren wel de "sigarettenacties". Volksherstel had
n.1. de beschikking gekregen over een grote hoeveelheid importsigaretten. Deze werden met een toeslag verkocht.
Ons tegeltje heeft , op lokaal niveau, hetzelfde doel gediend.
Van de door verkoop verkregen winst kon plaatselijk hulp worden
geboden.
Bij navraag bleek dat in het gemeentearchief van Wageningen niets
herinnerde aan volksherstel ter plaatse. Ook dhr Van der Have
wist zich, jammer genoeg, niets meer over deze tegel te herin
neren.
Wie nu meer inlichtingen heeft over "Volksherstel" in Wageningen
en de tegel wordt verzocht nu te reageren:
Wat moet de tegel voorstellen? Wie heeft hem ontworpen en waar is
hij gebakken? Hoeveel bedroeg de inkoop- en de verkoopprijs,
hoeveel zijn er hier verkocht? enz.
Heeft u inlichtingen dan worden deze gaarne ontvangen door dhr A.
Rietveld, Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen.

HERDENKINGSPENNING
------------------

Wieger Steenbergen

In het aprilnummer van ons blad stonden de voor- en achterzijde(getekend door Piet Holleman) van een herdenkingsmunt. Er was
niet bij vermeld, dat deze penning een geschenk is van ons lid,
mevrouw Eling Schuurman uit Wageningen. Zij wist er zelf niets
over te vertellen. Ons lid, de heer Hellinga, heeft er bij een
penningkenner het volgende over vernomen:
De penning is geslagen door Koninklijke Begeer in Voorschoten
(zie de letters K.B.V. op de voorzijde) in 1945. Het materiaal
was toen nood- of oorlogsmateriaal. De medailleur was M.Kutterink. Later, vermoedelijk in 1984, doch dit is niet zeker, is de
penning opnieuw geslagen uit gepatineerd brons. De verkoopprijs
in die tijd bedroeg ongeveer negentig gulden.

DE BETEKENIS VAN DE NAAM WAGENINGEN

A.C.Zeven

Een verwijzing naar de naam Wageningen - in andere spellingsvormen - kwam voor 1200 twee keer voor. Dit vinden wij vermeld in
(1). Deze spellingsvormen zijn Wachoningon, en Wagenunge. De
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auteurs van (1) verklaren de naam Wageningen met waganing, dat in
Oudnederlands een wagenvoerder of voerman betekent. Maar waarom
zouden mensen een bepaalde plaats Wagenvoerder of Voerman noemen?
De naam kan ook afgeleid zijn van de voornaam Wagano met een ing
suffix. Ing verwijst naar afstammelingen, de verwanten en diege
nen die in betrekking staan tot een man Wagano. De ing-uitgang
vinden wij in vele achternamen terug. Het duidelijkst zijn bijv.
Jannink = afstammeling van Jan, Siebinga = afstammeling van Siebe, Popping = afstammeling van Poppe.
Prof.de Blok, één van de auteurs van (1), hield enige jaren gele
den een lezing voor Oud-Wageningen. Hij voerde voorzichtig aan
dat wellicht met de in 838 genoemde Herodna ecclesiam (kerk van
Harten) de kapel op de Wageningse Berg bedoeld werd. De streek
Harten zou toen mogelijk groter geweest zijn en meer naar het
zuiden gelegen hebben. In (1) herhaalt de Blok deze veronder
stelling niet. Bij Herodna denkt hij aan Heerde, of aan Harn ten
westen van Bennekom, of aan Harten ten noordwesten van Renkum.
1. R.E.Künzel, D.P.Blok & J,M.Verhoeff. 1988. Lexicon
land toponiemen tot 1200. Amsterdam. 490 p.

van neder-

WEER GESCHENKEN...
1. Deze bijzonder foto van één der befaamde kanonnen bij het
Zandgat, is een geschenk van ons lid, de heer S.H.Wessels, aan
de vereniging.

Op het bord staat in niet geheel vlekkeloos Nederlands:
"Ter herinnering aan het bezetten der seinpost Wageningen 21
febr. 1917. De militair links was een sergeant en geheel rechts
een korporaal. Zelfs "Napoleon" ontbrak niet!
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De soldaten achter het bord en naast de korporaal waren vanaf 21
febr. 1917 enkele dagen ingekwartierd bij de familie Righolt in
de Junusstraat, de grootouders van de schenker. De vergoeding
bedroeg ongeveer 25 ct. per nacht per persoon. De seinpost bij de
bergrand bestond uit twee kanonnen: het Schaap en het Lam. Wan
neer er gevaar dreigde bij heel hoog water of kruiend ijs werden
er schoten afgevuurd om de bewoners in de Betuwe te waarschuwen.
In februari 1917 waren er enkele soldaten vanuit Ede naar Wageningen gekomen om deze seinpost te bedienen.
De kanonnen stonden aanvankelijk op de plaats waar nu ongeveer
Landmeetkunde is. In de jaren dertig werden ze verplaatst naar de
tuin van Hinkeloord. Vervolgens kregen ze een plaatsje in het
Legermuseum, destijds in Kasteel Doorwerth ondergebracht.
2. Van de heer H.Gijsbertsen, vice-voorzitter van Oud-Bennekom,
kreeg de vereniging op 18 juli j.1.:
- een poststempel van Wageningen uit 1857. Een zeldzame aanwinst
voor onze uitgebreide documentatie "Postgeschiedenis van Wage
ningen" en de foto's van de "Wageningse poststukken" van Jan J.
de Goede.
- een koperen schijf met in spiegelschrift de volgende tekst:
"Phytocalypt
Menthol-eucalyptus
Bonbons
Tegen heeschheid, hoest,
verkoudheid en geprikkelde
ademhalingsorganen.
N.V. Phytochemische
fabriek "Phyto"
Wageningen."
Een herinnering dus aan een verdwenen bedrijf.
Wie kan hier iets over vertellen?
3. Voor de bibliotheek van de vereniging kregen we via mevrouw
A.Steenbergen-van Dijk een exemplaar van het Jubileumboek "SKV
60 jaar".
Hartelijk dank aan schenkster en schenkers.
4. Van mw.M.Gazenbeek ontvingen we een foto van het huis waar
eens Jacobus van Brakel woonde, le Buurtseweg 68. Het is fijn
dan onze leden af en toe hun "bezit" eens controleren en zich
afvragen of Oud-Wageningen er iets mee kan doen.
A.G.Steenbergen

EEN KRUIK MET EEN VERHAAL
-------------------------

, _ _
A.G.Steenbergen

Tijdens de expositie "Tussen De Wereld en het Veer" stond in één
van de vitrines een bruine jeneverkruik. Uit het bijschrift bleek
dat het niet zó maar een stenen kruik was! Wij hadden deze in
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bruikleen van mevrouw P.de Goede-Olie. Na de expositie schonk zij
de kruik aan onze vereniging. Hartelijk dank.
De kruik is ca 21,5 cm hoog. De bodem heeft een doorsnee van ca 7
cm. Op de buik onder de hals bevindt zich een cirkel waarin het
woord KAN. De kruik bezit een oor. Het geheel is ruw uitgevoerd.
Het object is destijds op een curieuze manier in het bezit van
onze eerste voorzitter, Jan J.de Goede, gekomen.
Begin 1975 namelijk werden bij het gra
ven van funderingssleuven voor de bouw
van een garage op het terrein van de
vroegere bloemisterij Jansen langs het
Bergpad meer dan 40 kruikjes gevonden,
bruin en blauw-grijs van kleur. Het
waren zgn. Duitse kruikjes. Het was
bekend dat ze er lagen. De kruiken waren
dicht en bleken gevuld te zijn met uri
ne! Ze waren niet willekeurig in het gat
gegooid, maar bewust op een rijtje be
graven. De eigenaar van de grond en
tevens de toekomstige bewoner van het
daar te bouwen huis (thans Dillenburg)
was bij de "ontdekking" aanwezig. Zijn
vrouw heeft in het ziekenhuis de inhoud
van enkele kruikjes laten onderzoeken.
De mensen van wie de urine afkomstig
was, waren inderdaad ziek. Het betrof
meestal nierklachten.
Bij overlevering is bekend dat aan het Bergpad omstreeks de eeuw
wisseling een water- of piskijker woonde. Het is nog niet bekend
wie? Mensen die zich ziek voelden, bezochten hem en namen voor
het onderzoek hun urine mee. Na het onderzoek begroef de waterkijker de kruik in een daarvoor bestemde kuil. Zijn opvatting was
dat, wanneer de urine in de grond verrot was, de patiënt genezen
zou zijn.
Waar de overige kruiken gebleven zijn, is niet meer na te gaan.
Vast staat dat het personeel van de aannemer zich over de kruiken
ontfermde. Jansen Sr. bezit in ieder geval een beige kruikje
zonder merk.
Het is verleidelijk te denken dat de kruikjes weleens gebakken
zouden kunnen zijn in één van de pottenbakkerijen, die Wageningen
in de 19e eeuw rijk was. In de Veerstraat, bij het Bergpad, stond
de pottenbakkerij 11't Molentje". Het pand werd later eigendom van
de familie Leander, die aan het logement de naam
t Molentje"
gaf. Thans bevindt zich hier Redi Doti.
Of waren de kruikjes afkomstig van het enige Keuls aardewerkfabriekje in Nederland, dat in Wageningen stond?
Bronnen:
Eigen notities uit 1975. Aanvullende inlichtingen van W.Buijing,
Bennekom (29 mei 1990) en J.Jansen (10 juli 1990).
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam

Functie

Adres, postcode, Telefoonnummer

BESTUUR:
W.J .P .Steenbergen*
T .Kouwenhoven*
F.Bruinsel*
mw.J.Hofman*

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

J.M.van Staveren
P.Holleman*

lid
lid

Leeuweriksweide 222, 6708 LP, tel.14959
Nudestraat 14, 6701 CE, 12553
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628
Schaapsdrift 30, 6871 XB Renkum,
tel.08373-12025
Gen.Foulkesweg 77, 6703 BP, tel.12288
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum,
tel.08373-15090

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
hoofd-redacteur
F.v.d.Have*
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*

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, mw.Hofman te Renkum.
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 1990: individueel lid ƒ 15,— (minimaal)
echtparen
- 17,50 (minimaal)
Heeft u ons laatste boekje al: "Van de Wereld tot het Veer"?

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER
UITERLIJK

13 OKTOBER 1990

OTTO VAN GELREWEG 16
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OUD
WAGENINGEN

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG

19 NOVEMBER 1990

AANVANG 20.00 UUR
IN "DE WERELD",

GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

(lezing met dia's)
*

DE KRAATS EN HET BINNENVELD,

EEN GRENSGEBIED

door A.C.van Grootheest, arts te Veenendaal

M O T I E BINNENVELD, AANGENOMEN BIJ VASTSTELLING STREEKPLAN VELUWE

Het f r a a i e g eb ied tussen Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Ede
d r e ig t door de d iv e r s e a c t i v i t e i t e n van de genoemde gemeenten te
worden a a n g e ta s t. Voor d i t g eb ied d ie n t door de b e tr e ffe n d e gemeen
ten in samenspraak met de p r o v in c ie s U trech t en Gelderland een sa—
menhangend b e le id te worden o n tw ik k eld ; b i j voorkeu r door middel van
h et o p s t e lle n van een beh eersplan . H ie r b ij moet bescherming van
la n d s c h a p p e lijk e waarden een c e n tr a le p la a ts innemen.
Tek st
P r o v in c ia le S ta te n , b ije e n op 28 ja n u a ri 1987,
overwegende
dat h et g eb ied tussen Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Ede d r e ig t
t e worden a an g eta st door de d iv e r s e a c t i v i t e i t e n van deze gemeenten,
hetgeen u i t e i n d e l i j k ten koste kan gaan van natuur en landschap,
v e r z o e k t Gedeputeerde Staten met de p r o v in c ie U trecht en genoemde
gemeenten v o o r het b e tr e ffe n d e g eb ied een samenhangend b e le id te
o n tw ik k e len , ten ein d e natuur en landschap z o v e e l m o g e lijk te be
schermen.

Arnhem, 23 a p r i l 1990/15/ek/ht/666W

VAN DE BESTUURSTAFEL
Geheel naar verwachting was de lezing van de heer Zeven over de
bewonersgeschiedenis van de Herenstraat en de daarop uitkomende
straten en stegen duidelijk, goed gedocumenteerd en daardoor
boeiend. Ook de opkomst was goed, die 24-ste september.
Jammer, dat door een misverstand betreffende de daartoe ingezon
den copij,
de reeds eenmaal uitgestelde bestuursverkiezing en
-wisseling ook deze keer geen doorgang konden vinden, evenmin als
de behandeling van een voorstel van het bestuur om de omvang
daarvan uit te breiden van 7 tot 8 leden.
Een en ander zal nu moeten plaatsvinden tijdens de bijeenkomst
van 19 november. Voor nadere informatie over deze zaken zij ver
wezen naar het desbetreffende gedeelte, elders in dit blad.
Veel tijd en aandacht is in de verslagperiode besteed aan het
stadsvernieuwingsplan. Op 24 september deelde de (waarnemend)
voorzitter W.Steenbergen reeds mee, dat een bezwaarschrift was
ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit om de vleugels van het
voormalige hoofdgebouw van de LU af te voeren van de gemeente
lijke monumentenlijst en de dreigende sloop daarvan.
Van gemeentezijde is inmiddels meegedeeld, dat het bezwaarschrift
niet ontvankelijk is verklaard. Wel is meegedeeld, dat niet ge
sloopt gaat worden, los van een vigerend stadsvernieuwingsplan.
Waartoe bovendien de inmiddels aangespannen arob-procedure zal
leiden, dient nog te worden afgewacht.
Naar de mening van het bestuur ziet het er overigens naar uit,
dat het thans ter visie liggende plan van de Belgische architect
Van der Hove de eindstreep in de Raad wel zal halen.
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Aan de excursie naar 's-Herenberg, Elten en Montferland namen 44
personen deel. Dat ze een groot succes werd, was vooral te danken
aan de goede organisatie van de heren Alofs en Hederik en aan de
voortreffelijke begeleiding van de heer Thoben van de Heemkunde
kring 's-Herenberg. Het zal moeilijk vallen eventuele volgende
excursies even interessant en afwisselend te doen zijn.
De ledenwerfactie onder de Veerstraat- en Veerwegbewoners, heeft
tot nog toe slechts een paar nieuwe leden opgeleverd. Of een
dergelijke actie in andere wijken moet herhaald worden is dan ook
de vraag.
In afwijking van vorige jaren heeft dit jaar de vereniging niet
deelgenomen aan de jaarlijkse molenmarkt. Oorzaak daarvan is, dat
de organisatrice van dit evenement (de VVV Ede) niet meer automa
tisch uitnodigingen verstuurt, doch dit pas doet aan diegenen,
die daarom tijdig hebben gevraagd. Wil de Vereniging in de toe
komst weer meedoen, dat zal zij zelf daartoe de eerste stappen
moeten nemen.
Ons lid A.G.Steenbergen vraagt om steun voor diens actie tot
behoud van het graf en/of de grafsteen van de vroegere Wageningse
beeldhouwer August Falise. Het bestuur besloot eerst na te gaan,
of mogelijk bij andere organisaties (bijv. beeldhouwers) er be
langstelling voor bestaat.
Een Wagenings student, J.Neefjes, heeft voor zijn afstudeervak
Historische Landschapsgeografie een werkstuk gemaakt over de
buurtschap Harten. Aangezien hij nu - na zijn afstuderen - het
werkstuk op bepaalde punten wil afwerken zoekt hij sponsors en/of
organisaties die hem daarbij van dienst kunnen zijn.
Tenslotte ontving het bestuur van de Stichting "Gelders Oudheid
kundig Contact" het droeve bericht, dat op 3 oktober j.1. over
leed de heer E.J.Kruijswijk Jansen te Velp.
De heer Kruijswijk Jansen nam reeds in 1957 het initiatief tot de
oprichting van het G.O.C. en vervulde sindsdien jarenlang de
functie van secretaris en directeur daarvan.
Met zijn heengaan verliest het G.O.C. naar het overlijdensbericht
mededeelde "een pionier van het eerste uur".
de secretaris.
BESTUURSVERKIEZING EN -WISSELING
Zoals u bekend zal zijn, bestaan er in het bestuur momenteel 2
vacatures: één wegens het aftreden (reeds in april 1989) van
mw.H.van der Lee-Rijsbergen en één (sinds april 1990) wegens het
statutaire aftreden van de heer W.J,P.Steenbergen.
Bovendien vaceert per april a.s. waarschijnlijk de plaats van ons
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lid J.M.van Staveren, die reeds meedeelde niet voor herbenoeming
in aanmerking te komen.
Ter vervulling van deze vacatures stelt het bestuur daarom de
volgende drie kandidaten voor:
1. de heer A.A.Hofman te Renkum
2. de heer A.L.N.Rietveld te Wageningen en
3. de heer G.P.Termohlen eveneens te Wageningen.
Genoemde personen hebben zich bereid verklaard bestuursverantwoordelijkheid te willen dragen. Zij zullen kunnen worden gekozen
en eventueel geïnstalleerd tijdens de bijeenkomst van 19 november
a.s. De installatie kan slechts plaatsvinden, indien tegen hen
geen tegenkandidaten worden ingebracht. Overeenkomstig art.3 lid
3 van het huishoudelijk reglement heeft men daartoe het recht.
Een voorstel met tegenkandidaten dient dan schriftelijk uiterlijk
één week voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaats
hebben, bij het bestuur te zijn ingediend en ondertekend te zijn
door tenminste 10 leden en bovendien vergezeld te zijn van een
verklaring van de betrokken kandidaat (of kandidaten), dat hij/zij bereid is (of zijn) een eventuele benoeming te aanvaarden.
Indien de benoeming van de kandidaten tot installatie zal leiden,
zal het bestuur voorlopig uit 8 leden bestaan. De leden zullen
vervolgens in onderling overleg de verschillende taken verdelen.

't CONVENT TE WAGENINGEN: ENIGE AANVULLINGEN
A.C.Zeven
Tersteeg bespreekt in zijn interessante artikel (1), naar aanlei
ding van de nu verdwenen muurschildering, het Convent of klooster
te Wageningen. Hij vergelijkt daarbij een tekening van het Kloos
ter van 1611 (fig.1) met een vogelvluchtkaart van ca. 1650 (fig.
2b). Hij merkt daarbij op dat tussen beide afbeeldingen van het
Klooster weinig overeenkomsten zijn. Hij voert hierbij aan dat de
afbeelding uit 1611 mogelijk gespiegeld is. Immers het ene huis
staat op de tekening van 1611 voor het andere, terwijl dat op de
afbeelding van 1650 er achter staat. Tevens merkt hij op dat het
voorste huis in 1650 uit één woonlaag bestaat, terwijl het in
1611 twee woonlagen heeft. Het lijkt mij niet aannemelijk dat de
copixst J.Stellingwerf deze tekening gespiegeld zou hebben, omdat
hij meer tekeningen van J.Berghuis, de tekenaar van 1611, copiëerde en deze niet spiegelde. Naar mijn mening had Tersteeg een
ander paar huizen van de kaart van 1650 met de afbeelding van
1650 moeten vergelijken.
Daartoe bekijken wij de twee huizen, die op fig. 2b links van het
getal 6 staan. Om het een en ander te vergemakkelijken lakte ik
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de twee huisjes onder het getal 6 weg (fig. 2a). Het rechtse
huisje bevatte, zoals Tersteeg (1) aangaf de muurschildering.
Wanneer wij nu op fig. 2a de twee huizen links van het getal 6
vergelijken met de twee huizen aan de linkerkant van de tekening
uit 1611, dan zien wij de volgende overeenkomsten (de Achter
straat/Herenstraat loopt noord-zuid):
1. op beide afbeeldingen staat het zuidelijke huis schuin voor
het noordelijke huis,
2. de zuidelijke gevel van het zuidelijke huis is op beide af
beeldingen een trapgevel,
3. de noordelijke gevel van het zuidelijke huis is op beide af
beeldingen een tuitgevel,
4. het noordelijke huis heeft aan beide zijden op beide afbeel
dingen een tuitgevel,
5. op de tekening van 1611 staat in het midden een huisje met een
kruis. Dit huisje staat ook afgebeeld op de afbeelding van
1650.
6. het huis met het vaantje, dat op de tekening van 1611 aan de
rechterzijde staat, staat ook op de afbeelding van 1650. Het
heeft een vaantje op de top van de westelijke gevel.
Er zijn ook verschillen:
1. de muur, die op de tekening van 1611 het linker noordelijk
huis, het huis in het midden en het huis rechts verbindt, is
op de tekening van 1650 niet te zien; wel is er een lijntje
getekend,
2. het rechterhuis heeft op de tekening van 1611 een trapgevel en
een schoorsteen. De schoorsteen ontbreekt op de tekening van
1650, terwijl de gevel niet goed te zien is.
Mijn conclusie is dat er meer overeenkomsten zijn, dan verschil
len. De tekening van 1611 is niet gespiegeld en geeft een juist
beeld. Het lage huisje op de afbeelding uit 1650, staande onder
cijfer 6, zal na 1611 bijgebouwd zijn. Dit zou betekenen dat de
muurschildering ook van na 1611 is. Het staat nog los van het
huis, dat nu Herenstraat 29/31 is. Na 1650 zal het verbindings
stuk gebouwd zijn (3).
Dan nog een vraag: op de zuidelijke gevel van het zuidelijke huis
links op de afbeelding van 1611 staat een kruis. We vinden ook
een kruis op het huisje in het midden. Werd een kruis wel meer op
een huis aangebracht, of moeten wij hier in verband met het
Klooster er speciale betekenis aan hechten?
Ook nog iets over Derrickjen Tijssen, die door Tersteeg (1) op
blz. 13 wordt genoemd. Zij was een Van Gelder, en laatst weduwe
van Derck Jansen. Dat 'laatst' duidt er op dat Derck Jansen niet
haar eerste echtgenoot was. Zij woonde aan de Hoogstraat in het
huis dat in 1832 no. 389 genummerd werd (fig. 3). Dit huis, dat
door mij (2) eerder werd besproken, bevatte het verbindingsgange69

tje Hoogstraat - le Kloostersteeg. In 1781 heet dit huis "d'Munnikendam". Welke betekenis moeten wij daaraan hechten?
Derrickjen Tijssen bezat ook no. 390, een perceel, dat langgerekt
in de richting van de Herenstraat loopt. Wellicht is het gedeelte
dat nabij no.387 en no.388 lag de 'plaatse’, die zij van t'Clooster kocht in 1668 (1). In 1695 is het huis no.389 en aanpalend
gebied eigendom van Thijs Matthijsz (van Gelder). Deze is wel
licht een broer of oomzegger van Derrickjen.

(1). J.Tersteeg. 1990.
't Convent te Wageningen (ca.1585-1635).
Oud-Wageningen 18: 7-18.
(2). A.C.Zeven. 1989. Een verdwenen straat in Wageningen. OudWageningen 17: 24-26.
(3). A.C.Zeven, in voorbereiding. Enkele geschiedkundige aanteke
ningen betreffende Herenstraat 29 en 31.

Fig.1. Afbeelding van "t Convent te Wageningen", gecopiëerd door
J.Stellingwerf van een niet meer bestaand voorbeeld, waarschijn
lijk door J.Berghuijs in 1611 getekend. Van links naar rechts
zien wij twee huizen (het zuidelijke met een kruis (A) en het
noordelijke huis (B)), een muur waarin een gevel met een kruis
(C) en rechts een huis met een vaantje (D).
70

Fig.2. Detail van een vogelvluchtkaart uit ca.1650. De 6 staat
voor 't Convent. Het huis onder het cijfer 6 is het huis waarin
de muurschildering zich bevond. Het verbindingsstuk met het huis
aan de (nu) Herenstraat (dit huis is nu Herenstraat 29 en 31 (3))
bestaat nog niet.

Fig.3. Fig.2 opnieuw, maar met weglakking van enkele huizen. Zie
bijschrift bij fig.1: A = het zuidelijke huis, B = het noordelij
ke huis, C = de muur met de gevel, en D = het huis met het vaan
tje.
71

PRIMITIEF
In deze tijd kunnen we ons nog maar nauwelijks voorstellen hoe
een stadje als Wageningen er omstreeks 1600 uitzag.
De woningen waren vrijwel alle van hout met rieten of strooien
daken. De straten waren niet geplaveid; hoogstens bij de stads
poorten was dit het geval. Straatverlichting bestond nog niet.
Riolering en reinigingsdienst kende men evenmin.
In de stad stonden verschillende boerderijen, er waren dus ook
mesthopen. In geval van brand was het haast niet mogelijk deze te
blussen. Men behielp zich met leren emmertjes en houten tonne
tjes, die men aan elkaar doorgaf. Op zondag 29 september 1625
brandde in twee uur tijds een groot gedeelte van de stad uit. 38
achterhuizen of schuren met koren, turf en hooi, 11 voorhuizen en
11 bergen koren brandden tot de grond toe af.

1943 - HET BEVOLKINGSREGISTER ONTVREEMD
Gegevens van ir.H.Sijnja

F.van der Have

Even na middernacht verlaten vier mannen op de fiets de boerderij
"De Wolfswaard". Het is aardedonker. Voor ze ligt de verduisterde
stad Wageningen. Om 11 uur 's avonds moest iedereen binnen zijn,
want dan begon de spertijd, die duurde tot de volgende morgen
vier uur.
OuUen nieuw zijn net achter de rug en bijna iedereen had bij de
jaarwisseling de hoop uitgesproken dat het jaar 1943 de bevrijding zou brengen. De torenklokken hadden niet geluid. Ze waren
geroofd door de Duitsers.
Achter elkaar fietsten de mannen over de Pabstendam langs het
slachthuis naar de Markt. De dynamo's van hun fietsen hadden ze
niet aangezet, zodat ze het schaarse licht van de verduisterde
koplampen misten.
Het zijn vier vrienden, allen lid van de Ordedienst, een illegale
organisatie. De groep bestaat uit: Jan van Roekel, Bob Mebius,
Yge van der Wal en Henk Sijnja. Wat beweegt hen zich in verboden
spertijd op straat te bevinden?
Bob Mebius is een dokterszoon uit Bennekom. Hij is geslaagd voor
het eindexamen gymnasium op het Chr. Lyceum in Arnhem. Studeren
leek hem toen in 1942 niet erg zinvol. Hij solliciteerde op de
vacature van ambtenaar bij de gemeente Wageningen en hij werd
benoemd tot ambtenaar van de afdeling "Bevolking". Hij was nog te
jong om als een plichtsgetrouw ambtenaar te fungeren of was hij
vrijwel de enige, die toen in 1942-1943 zijn plicht kende?
B. en W. ontvingen een schrijven uit Den Haag en op de afdeling
Bevolking kwam een afschrift. De Duitse bezetters gaven de burge
meester de opdracht een lijst te doen samenstellen, waarop ver
meld moesten worden: de namen van de Joden, die in Wageningen
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woonachtig waren, de namen van alle oud-militairen, de studenten
en tenslotte de gegevens van de mensen, die voor de Duitse oor
logsindustrie onmisbaar werden geacht. Al deze gegevens bevonden
zich in het bevolkingsregister.
Van iedere Wageninger bevond zich een kaart in dat register,
waarop al zijn burgerlijke gegevens vermeld waren, zijn beroep en
godsdienst, zijn militaire gegevens en al die kaarten stonden in
alfabetisch-lexicografische volgorde in een grote ladenkast.
Bob overlegde wat hun illegale groep te doen stond. Een dergelij
ke opdracht moest je saboteren. Dat was nog nooit gebeurd in
Nederland. Na uitgebreid overleg werd besloten het gehele bevol
kingsregister te laten verdwijnen.
Bob Mebius had geen sleutel van het gemeentehuis maar hij wist
wel waar het sleuteltje van de stalen bureaukast met de vier
grote laden 's avonds opgeborgen werd. Hoe kregen de mannen nu
toegang tot het gemeentehuis? Ze hadden geen ervaring als krakers
maar ze waren het er over eens dat er een ruitje ingeslagen moest
worden om binnen te kunnen komen. In allerlei detectives kon je
lezen hoe dat moest. Achter de boerderij stonden verschillende
oude, lege hokken. Met een stuk pakpapier waarop een laag groene
zeep gesmeerd was, namen ze de proef.
Twee ruiten van het oude kippenhok werden zo bewerkt en het re
sultaat was bevredigend.
De jaarwisseling was net achter de rug en het gemeente-personeel
had in het weekend een extra-dag vrij gekregen. Dat kwam goed
uit, want dan hadden de vier makkers voldoende tijd om zo nodig
te verdwijnen.
Elke nacht maakten een paar agenten een ronde door de stad langs
de belangrijkste gebouwen maar de vier mannen waren op de hoogte
met de tijd van de ronden.
Twee van hen klommen over een twee meter hoog stenen muurtje en
vlot werd een ruit van een van de ramen ingesmeerd met groene
zeep, het pakpapier ertegen en Sijnja sloeg hard met zijn vuist
waarop de ruit brak en de glassplinters bleven inderdaad plakken.
Bob klom door het raam naar binnen, opende het en via de trouw
zaal liepen twee mannen naar de toegangsdeur. Deze werd geopend
en de fietsen werden binnen gezet. Ze trokken hun schoenen uit.
Sijnja vroeg zich later af waarom ze dat eigenlijk hadden gedaan.
Snel gingen ze de trap op naar de afdeling "Bevolking". Mebius
vond het sleuteltje op zijn vaste plaats. De vier grote laden
werden open geschoven en ieder vulde een juten zak met de inhoud
van een lade. Daarop sleepten ze de zakken de trap af en beneden
wachtten ze op de agenten, die nu moesten passeren. Fietsen en
zakken werden naar buiten gebracht en Bob Mebius sloot de deur
aan de binnenzijde, klom door het raam, daarna over het stenen
muurtje en voegde zich bij hen. Gelukkig dachten ze eraan hun
schoenen aan te trekken.
Onopgemerkt aanvaardden ze de terugtocht en ze borgen de vier
zakken op in een bouwvallig schuurtje in de bongerd.
Later zouden zij ze begraven.
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Sijnja bracht de nacht meestal door op de Wolfswaard. Kort daarna
was er een razzia van de S.D. Ze kwamen ook in de Nude bij zijn
kosthuis. Agent Brouwer die hiernaast woonde zag kans een aantal
illegale werkers te waarschuwen.
De S.D. trok die nacht met enkele agenten naar de Wolfswaard. Hun
doel was de dames Krijthe te arresteren, die ervan verdacht wer
den Joden te herbergen.
Jan van Roekel en Henk Sijnja waren hier ook. De waakhond begon
langdurig te blaffen. De boerderij bleek niet omsingeld te zijn.
Van Roeken en Sijnja vluchtten naar een moeras, niet ver van de
boerderij. Hier stonden ze gedurende twee uur tot hun nek in het
water aan de rand van het moeras. Toen het helemaal stil bleef,
slopen ze naar het huis van de heer Wildschut, de steenfabrikant,
die hier dichtbij woonde. Deze nam poolshoogte. De dames Krijthe
en de twee Joden, broer en zus waren meegenomen. Het huis werd
grondig doorzocht maar er werd niets gevonden.
De kaarten van het bevolkingsregister konden niet in dat schuur
tje blijven liggen. Dat was onverantwoord en ze werden in het
moeras gegooid.
En... de studenten kregen de schuld van de kraak van het bevol
kingsregister.
Wageningen had hier de primeur!

Ede, 10 augustus 1990
Geachte Mevrouw/Mijnheer,
Neemt u mij niet kwalijk, dat ik mij op deze manier tot u richt
met een verzoek. Zoudt u zo goed willen zijn bijgaand artikeltje
onder de aandacht van uw leden te brengen, door het op een bij
eenkomst van uw vereniging te noemen, of indien mogelijk te pu
bliceren in uw verenigingsblad. Wie zich aansluit bij een histo
rische vereniging heeft belangstelling voor wat zich in het ver
leden heeft voorgedaan. Het is op grond van deze interesse, die
ik van harte deel, dat ik het waag een beroep op uw aller welwil
lendheid te doen. Op schriftelijke of telefonische verzoeken om
nadere informatie zal ik natuurlijk reageren. Ook ben ik graag
bereid, indien dit op prijs zou worden gesteld, een en ander op
een voor ons allen geschikt moment te komen toelichten.

dr.A.Bor
Beatrixlaan 7
6713 PR Ede
08380-13695
74

Hoogachtend,
(A.Bor)

Wie zich ver van huis begeeft, stelt familie en kennissen als
regel op de hoogte van haar/zijn welstand en opgedane ervaringen
in de nieuwe omgeving. Dit geldt hedendaagse vakantiegangers. Dit
is zeker waar voor emigranten. Vooral in vroeger jaren, laten we
zeggen voor de Eerste Wereldoorlog, was emigratie voor velen een
hachelijke onderneming. Lange tijd was een brief de enige vorm
van communicatie tussen emigranten en achtergeblevenen. Zo zijn
er over en weer talloze brieven geschreven, die achter in de loop
der jaren voor een aanzienlijk gedeelte zijn verloren gegaan.
Toch moeten zulke waardevolle documenten hier en daar nog aanwe
zig zijn. Deze brieven zijn daarom zo waardevol omdat zij infor
matie uit de eerste hand bevatten en ideaal studiemateriaal vor
men voor wie om welke reden ook in dit historisch verschijnsel is
geïnteresseerd; ik denk bijvoorbeeld aan historici, theologen,
sociologen, psychologen en taalkundigen. Er is dus alle reden om
een poging te doen te redden wat nog over is.
In samenwerking met dr,H.J.Brinks, archivaris van Calvin Collega
in Grand Rapids in de staat Michigan, probeer ik deze documenten
op te sporen en te bewaren. Wij beperken ons daarbij tot corres
pondentie tussen Amerika en Nederland. Indien men zulke brieven
bezit en tijdelijk af wil staan, of indien iemand mij op het
spoor ervan kan brengen, zou ik dit zeer op prijs stellen. Van
zo'n brief wordt een copie gemaakt (het origineel krijgt men
vrijwel per omgaande terug), deze wordt gecatalogiseerd en veilig
opgeborgen in het Archief van Calvin College voor eventueel toe
komstig gebruik. Het gaat mij dus om brieven van of naar de V.S.
of Canada uit het tijdperk 1840 - 1980. U kunt ervan op aan dat
op geen enkele manier misbruik zal worden gemaakt van iemands
privacy.
N.B. Personen, die op eerdere verzoeken van mij of van dr.Brinks
reeds hebben gereageerd behoeven dit uiteraard niet nog eens te
doen. Hun adressen zijn bij ons bekend.

NIEUWS UIT DE CASTEELSE POORT
H.Hellinga-v.d.Werf
Bij de opening van het museum, ruim twee jaren geleden, kregen we
een wel heel origineel cadeau: de heer J.v.d.Beek kwam ons zijn
handen aanbieden, en in dit geval betekende dat een heleboel werk
waar we uiterst dankbaar voor zijn. Zoals het "Graf aan de
Diedenweg", de IJzertijd-boerderij en het weefgetouw.
Dat was nog niet alles, enkele weken geleden kwam hij ons een
stenen bijl brengen, gevonden op de Dorskamp. Deze bijl is vol
gens deskundigen ongeveer 5000 jaar oud. Hij stamt uit een peri
ode die men wel een van de belangrijkste keerpunten in de mense
lijke geschiedenis noemt: de uitvinding van de landbouw.
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Na de ijstijden was het klimaat allengs warmer geworden en daar
door bleek de teelt van graan mogelijk. Om dat te oogsten moet je
er wel bijblijven, en geleidelijk aan werd de mens van rondtrek
kend jager een gevestigd landbouwer. Men kan zich ook nog voor
stellen dat de vrouwen, het eeuwenlang gezeul met tenten moe,
aandrongen op een vaste behuizing. In onze tijd zien we toch 66k
verschuiving van kamperen in een tentje naar vakantie-houden in
een caravan of bungalow!
Hoe dan ook, men vindt vanaf die tijd sporen van vaste woonplaat
sen en het bijbehorend gereedschap: in dit geval de stenen bij
len, waarmee bos werd gekapt. Zo kwamen er akkers vrij om het
graan te verbouwen.
Naar de gevonden bijl hebben we bewonderend zitten kijken: wat
een vakman is daar 5000 jaar geleden aan het werk geweest! De
bijl is ongeveer 15 cm lang, de snijkant is nog heel scherp en de
achterkant is een zuiver rechthoekje, waardoor hij stevig in een
eveneens rechthoekig gat in een houten steel bleef zitten.
Dergelijke bijlen vindt men in vele delen van Nederland nog in de
bodem. Onze "Fels recht-eck beil", zoals de officiële naam luidt,
werd weliswaar bij toeval gevonden maar je moet er toevallig toch
ook wel een scherpe blik voor hebben om zoiets tussen andere
stenen te onderscheiden.
Grappig is, dat de hond van onze vinder ook over een archeologi
sche blik blijkt te beschikken, want hij kwam onlangs met een
opgegraven bot aanzetten dat bij nadere beschouwing een oude
benen glis (glijer) bleek te zijn van respectabele ouderdom! Er
komt nog nadere determinatie.
U ziet, er valt nog genoeg te zien en te vinden in de natuur.
De vinder blijft eigenaar, maar bruikleen aan een museum wordt
wel erg gewaardeerd. Heel belangrijk is dat u vindplaats en om
standigheden meldt.
Komt u eens in het museum naar alle vondsten kijken?

BEWONERS VAN VILLA VADA; DE FAMILIE SURINGAR
A.G.Steenbergen
Over de familie Suringar, eigenares van villa Vada van 1904-1926,
vertelde ik het een en ander tijdens mijn lezing "Van Kasteel tot
Museum". In dit artikel wil ik wat uitvoeriger aandacht besteden
aan deze familie.
In november 1900 vestigden Rinse Willem Hugo Suringar en zijn
echtgenote Agnes Catharina Engels zich in Wageningen.
Hun vorige woonplaats was Leeuwarden, waar Hugo (dat was zijn
roepnaam) op 7 december 1834 geboren werd. Hij was de tweede zoon
van Gerard Tjaard Nicolaas S., uitgever aan de Kelders te
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Leeuwarden, en Alida Boudina Koopmans (Coopman). De voornaam
Rinse had hij van zijn grootvader van moederszijde, dominee Rinse
Clases Coopman.
Jan Valckenier Suringar, leraar aan de voormalige Rijks Hogere
Land-, Tuin- en Bosbouwschool en hoogleraar aan de Landbouwhoge
school van 1899-1925 was een neef van hem. Deze was een zoon van
zijn oudste broer. Waarschijnlijk ligt hier de reden dat het
echtpaar Suringar-Engels naar de Veluwezoom trok.
Hugo S. volgde, na een gedegen opleiding, zijn vader in 1860 in
de uitgeverszaak te Leeuwarden op en leidde deze met succes tot
1884. Onder de werken, die door hem werden uitgegeven, waren de
11 delen van de Gemeente-Atlas van Nederland; door J.Kuijper
(1865-1869) wel de meest bekende. Antiquairisch zijn de kaartjes
uit deze Atlas behoorlijk prijzig geworden!

Fragment Gemeentekaart Wageningen, 1867.
Zie rechtsonder de naam van Hugo Suringar, de uitgever,
(originele kaart collectie A.G.Steenbergen).
In Leeuwarden genoot Hugo S. maatschappelijk aanzien. Hij gaf er
de stoot tot herleving van de houtsnijkunst en het stoelmatten,
twee industrieën die in verval waren geraakt. Als lid van de
"Commissie tot zedelijke verbetering van gevangenen" deed hij
veel goeds; in Leeuwarden was namelijk een gevangenis.
Hugo S. is driemaal getrouwd geweest. Uit zijn eerste huwelijk
met Adelgunda Elizabeth Pij zei,
(een dochter van Daiël Pij zei,
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predikant onder andere te Ellecom) dat in 1861 in Dordrecht ge
sloten werd, werden 4 kinderen geboren: één dochter en drie zoon
tjes; deze laatsten stierven zeer jong.
De dochter, Ewaldina Cornelia Anna, werd op 23 februari 1862 in
Leeuwarden geboren. Zij overleed in 1920 in Gorssel. Zij trouwde
te Leeuwarden in 1886 met Dr.Phil.Nat.Huibert Burger. Een zoon
uit dit huwelijk was C.P.Burger (geboren 1887), van 1920 tot 1955
arts te ... Wageningen! Hij was de vader van R.Burger, die begin
1990 officieel zijn artsenpraktijk in Wageningen neerlegde!
Zijn derde huwelijk met Agnes Catharina Engels sloot hij in Leeu
warden op 10 juni 1895. Hij was toen 61 jaar oud. Zijn derde
bruid, die weduwe was van Mr.Jan Ferdinand Schelks Elzer, werd op
10 december 1845 te Rotterdam geboren. Zij was een dochter van
Mr.Pieter Hendrik en Sophia Maria Nieuwenhuysen. In tegenstelling
tot haar man, die Hervormd was, behoorde zij tot de Lutherse
kerk. Beiden hadden predikanten in de naaste familie.
In Wageningen bewoonde het echtpaar Suringar-Engels villa Vada,
eerst als huurhuis. Bij akte van 31 mei 1904 kocht Hugo S. de
villa van J.S.Bowles, die toen in Brussel woonde.

Villa Vada met de tuin in 1914
(collectie A.G.Steenbergen)
Kort na zijn vestiging in onze stad koos de Raad hem tot lid van
de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Hij was er
voorzitter van. Het M.0. ging hem zeer ter harte, zoals uit de
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door hem geschreven zakelijke rapporten blijkt. Ook op het gebied
van de gezondheidszorg toonde hij veel belangstelling. Dit kwam
vooral tot uiting toen in 1901 het Sanatorium van de Stichting
Oranje-Nassau's Oord geopend werd. Van de hand van Hugo S. ver
schenen in twee nummers van het tijdschrift "Eigen Haard" het
artikel "Oranje-Nassau's Oord; sanatorium voor longlijders". Maar
liefst 17 foto's staan erbij afgedrukt.
Na een kort ziekbed overleed Hugo S. op 20 januari 1911, 76 jaar
oud. Op donderdag 26 januari vond de begrafenis plaats. Het woord
werd daar onder andere gevoerd door burgemeester Hesselink van
Suchtelen. Onder de aanwezigen bevond zich oud-minister Staal,
een vriend van de overledene.
Het is niet bekend of Suringar veranderingen in of rond villa
Vada liet aanbrengen. Wel kwamen in het koetshuis boekenrekken
ten behoeve van zijn bibliotheek.
De weduwe, mevrouw A.C.Suringar-Engels, liet een onderzoek in
stellen naar het eigendomsrecht van de Kasteelse Gang en het
recht van overpad door de aanwonenden. Aan de hand van enkele
archiefstukken valt een en ander te reconstrueren. Ik kom daar
nog op terug.
Op 5 maart 1916, 71 jaar oud, overleed op villa Vada de weduwe
Agnes Catharina Suringar-Engels. Voorlopig verhuurden de Erven
Suringar de villa. In oktober 1916 was dat aan mevrouw E.A.G. de
Mandt-de Kat en haar 18-jarige dochter. Drie jaren later, augus
tus 1919, verlieten zij Wageningen en vertrokken naar Dordrecht.
De volgende huurder (tot 1922) was ijzerhandelaar Mortier. Ver
volgens stond villa Vada enkele jaren leeg. Uiteindelijk volgde
op 4 maart 1926 de verkoop van het geheel aan M.A.E.H.van der
Heijden.
Bronnen:
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III. Genealogisch Bureau, Den Haag
Collectie Advertenties.

HET ZONNEVENSTER VAN DE RIJKS H.B.S. TE WAGENINGEN
I.C .Rauws
In de zuidgevel van het hoofdgebouw van de vroegere Rijks-H.B.S.
aan de Wilhelminaweg vinden wij nu nog het sierlijke hardstenen
vensterbankje met het zogenaamde "zonnevenster". (zie afb).
Dit venster was een onderdeel
van het scheikundelokaal, waar__
in de leerlingen amfitheaters-
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hij dwars door alle kolven en
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alle leerlingen het proces van
een Proef S°ed waarnemen en
volgen. Men zag duidelijk in
het heldere licht de vloeistof-
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Eén zo'n proef was bijvoorbeeld met water dat men met vaste kool
zuur kon laten afkoelen tot vier graden onder nul zonder dat het
water bevroor. De proef moest heel voorzichtig worden uitgevoerd
daar het water beslist niet mocht bewegen. Eén tik tegen de tafel
en het was meteen ijs! Overigens waren de proeven waarbij men
vaste koolzuur gebruikte bij de leerlingen heel populair. Menig
inktpotje kookte dan ook borrelend over.
Een succes was het zonnevenster echter niet, daar men teveel van
zonnig weer afhankelijk was. Volgens de scheikundeleraar kon men
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het venster gemiddeld slechts één keer per jaar zonder problemen
gebruiken. Tot grote hilariteit van de leerlingen verdween mee
stal midden in de proef de zon. Daarom gebruikte men in de twin
tiger jaren meestal voor dit doel een projector met twee koolstaven, die een krachtige lichtstraal afgaf met hetzelfde resultaat,
waarbij men dus niet meer van de zon afhankelijk was.
De klaslokalen werden in die tijd verlicht door kooldraadlampen.
Wanneer Van Rooijen zijn achter de molen "de Eendracht" gelegen
elektrische graanmolen in werking bracht, had iedereen last van
het "wapperende" licht dat voortdurend sterker en weer zwakker
werd doordat de machinerie te veel stroom trok.
In die twintiger jaren waren alle gebouwen aan de Wilhelminaweg
alleen bij de H.B.S. in gebruik. Men had toen al zeer veel leer
lingen, waarvoor 10 klaslokalen in gebruik waren. Vijf voor de Akant (wiskunde) en vijf voor de B-kant (talen).
Als men met succes toelatingsexamen deed, wilde dat nog niet
zeggen dat men ook toegelaten werd. Dit was zeer afhankelijk van
het feit of er wel plaats was. Voor hen die niet toegelaten wer
den omdat er geen plaats was, werd dan door de openbare lagere
school nummer I aan de Parkstraat (nu dr.Niemeijerstraat) een
"zevende klas" in het leven geroepen. Na dit 7e schooljaar kwam
men dan in de 2e klas van de H.B.S. maar men lag wel mijlen ver
achter op de andere leerlingen die in de le klas H.B.S. waren
begonnen. Men had dus wel het een en ander in te halen.

DE NAAM "GELDER"
J.I.D.A.J.Engelberts
In de dagen, toen ondoordringbare bossen een gedeelte van ons
tegenwoordige Gelderland besloegen, bossen, die zonder aangewezen
grenzen zich uitstrekten over gedeelten, die thans niet meer bij
onze provincie horen, toen de rivieren kronkelden langs onbewoon
bare streken, toen ergens aan de rechterzijde van de IJssel een
eindje landinwaarts, een sterkte was gebouwd, waar omheen de
hutten der horigen stonden (Zutven heette die nederzetting); toen
Doetinchem en Zelhem al vele jaren een kerk hadden, gebeurde het
eens, dat een man, gewapend met speer en hakbijl, naar zijn hoeve
terugkeerde. Hij had op de jacht na een hevig gevecht een wild
zwijn gedood, dat hij op zijn sterke schouders had geladen.
De buit was loodzwaar en de weg werd door de dichte struiken
belemmerd, maar hij wist dat hij spoedig het welbekende pad, dat
van zijn akker naar zijn hut voerde, zou bereiken.
De zon stond al laag in het westen en wees hem de richting. Zo
dadelijk zou hij de open plaats bereiken, war hij in de verte de
rivier kon zien, goudachtig blinkend in de avondzonneschijn. Bij
de laatste struiken gekomen trok hij zijn jachtbuit wat hoger
over zijn schouders en veegde zich het zweet van het voorhoofd.
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Er kwam een verkoelend windje van de rivierzijde dat door zijn
halflange ruige blonde haren woei. Van hier uit moest hij de
weidegrond kunnen zien, waarop zijn vee graasde.
Maar als onder de ban van een boze droom bleef hij roerloos
staan. Wat lag daar over de weide heen als een dijk? En wat voor
donkere hoop lag daar in de schaduw van de grote eik, een donkere
massa aan het eind van die dijk? Hij staarde angstig voor zich
uit. Er kwam beweging in die aardwal; het uiterste eind bewoog
als een staart op en neer. Het was een staart - van een slang?van een monster? De donkere hoop kwam onder de eik vandaan. Het
was een kop met twee ogen als donkere gaten, een brede bloedrode
bek met een zichtbare rij tanden.
Heel langzaam bewoog het monster zich in zijn richting en hij
voelde dat hij zich niet kon bewegen van angst; noch zijn speer,
noch zijn strijdbijl konden hier iets uitrichten. Dichter bewoog
het monster naar hem toe. Nu zag hij dat de ogen glinsterden en
er kwam een zwavelachtige damp uit de geopende muil.
Het ondier kronkelde niet als een slang, het bewoog zich voort op
lage, brede poten als een hagedis. De zware kop naderde. In waan
zinnige angst gooide de man het wilde zwijn van zijn schouder en
wierp het in de gapende muil. De scherpe tanden sloten er snel
omheen. Snel wendde de man zich om en verdween in het kreupel
hout. Het monster volgde hem niet.
Hijgend en verslagen stormde hij zijn hut binnen waar zijn vrouw
op de lemen vloer een houtvuur ontstoken had om de jachtbuit te
braden. Met lege handen, doodsbleek stond hij voor haar.
"De kinderen?" stamelde hij. "Waar...?". "Ze zijn allen hier."
Hortend en stotend vertelde de man zijn belevenissen. De kinderen
kwamen eraan, vol verlangen naar een deel van de jachtbuit. Ze
luisterden naar het verhaal.
De moeder liet zich niet in war brengen. "In de wei?" zei je, "en
ons vee?". "Ze zijn misschien buiten mijn gezichtsveld geweest,
ik heb niets gezien, ook de hoeder Haldamar van Godefrides niet".
De vrouw verbleekte. Ze geloofde zijn geruststellende woorden
niet. Nu er geen jachtbuit was moest er een ander maal bereid
worden. Een schamel maal van meelpap en bier was onvoldoende voor
zo'n sterke man, die de gehele dag op jacht was geweest, noch
voor die schaar gezonde kinderen. Zij rees op van haar plaats bij
het vuur; een rijzige gestalte in de groflinnen pij, waarop over
iedere schouder een lange blonde vlecht viel. Een van de geiten
moest nu geslacht worden.
Al spoedig klonken de bitterste klachten in de hele streek. Het
monster onder de eik was onverzadigbaar en niemand durfde het aan
te vallen. Men koos nu andere wegen, men meed de omtrek waar het
monster verbleef. Maar hoe moest men de vreemdelingen waarschu
wen, die op vlotten of in boten de rivier afzakten en bij de
weilanden in een bocht van de rivier landden?
De schrikwekkende verhalen werden steeds verder en verder ver
teld. Men leed onder de aanwezigheid van het dier, zelfs als men
veilig bij huis bleef. Het dier verliet zijn plaats onder de eik
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niet, maar als de honger het daartoe aandreef, wat dan? Hoe kan
een volk verder leven, dat weet dat zulk een machtig en alles
vernielend monster in zijn midden woont?
En toen, op zeker dag, verschenen in de streek twee ridders. Zij
zaten hoog te paard en droegen maliënkolders, ze hadden slag
zwaarden, zo groot en sterk, als men zelden had gezien. Zij noem
den zich Wichard en Lupold, heren van Pont. De verhalen over het
ondier hadden hen bereikt en zij hadden zich voorgenomen de
streek van het monster te verlossen. Men vertelde hen over de
kracht en vraatzucht van het dier, misschien ook wel om zich te
verontschuldigen dat de draak nog niet was overwonnen. De ridders
werden niet angstig of bevreesd. Hadden ze thuis in de kerk een
gelofte afgelegd? Onversaagd trokken ze op het monster af.
De lange staart lag over het weiland, de grote kop rustte onder
de eik. De ridders stegen van hun paarden, want ze begrepen dat
die in één slag met de staart geveld zouden worden. Zij verdeel
den hun taken: de een zou zijn speer diep in de grote muil steken
en de ander zou met zijn slagzwaard de kop verbrijzelen.
Het monster scheen te begrijpen wat er ging gebeuren. De staart
geselde de aarde en uit de rode muil stegen gele dampen op. De
ridders traden nader. De opgeheven speer werd met grote kracht in
de muil gestoten. De draak beet hem met zijn tanden door midden
maar het scherpe gedeelte bleef in de tong van het ondier steken.
De woede van de draak verdubbelde. Eén misslag en beide ridders
zouden vernietigd worden. Het slagzwaard kwam met zo'n grote
kracht op zijn kop neer, dat het dier een ogenblik versufte. Het
gevecht ging voort. Dampen en vuur verblindden de aanvallers; zij
gaven het niet op, de slagen met hun wapens vermengden zich met
de dreunende slagen van de staart. Langzaam verminderde dit, de
gloed in de gevaarlijke ogen doofde geleidelijk - het ondier
opende nog eenmaal zijn muil. Een klacht als van een wezen in
pijn en doodsangst steeg op: "Gelder...gelder" riep de stem en
brak toen.
Wat betekende dat woord? Niemand had het ooit gehoord. Maar de
ridders, die triomfantelijk naar huis weerkeerden, hebben deze
woorden nooit vergeten.
Een van hen bouwde aan de monding van de rivier een kasteel, waar
omheen velen kwamen wonen om als hofhorigen veilig te zijn en de
ridder noemde de nederzetting toen "Gelder als herinnering aan de
uitroep van het stervende dier.
Toen Arend van Slichtenhorst in 1659 zijn geschiedenis van Gel
derland schreef, was dit verhaal klaarblijkelijk nog niet verge
ten, want hij treedt er beslist tegen op, als zijnde "een gemeyne
en verouderde dwaling". Ook geloofde hij niet dat de naam afge
leid zou zijn van "Geldair" een beekje dat in de Niers uitkwam.
Volgens Slichtenhorst moet de naam Gelder afgeleid zijn van Kelters of Gelters, die in Peelland woonden. Maar wie zal het uitma
ken? Er is nooit iemand geweest die de uitroep van de draak heeft
verstaan.
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