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IN "DE WERELD", GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

De heren F.Hellinga en A.L.N.Rietveld zullen in woord en beeld 
ons boeien met een verhaal over de vlotvaart op de Rijn en het 
wel en wee van de haven van Wageningen.
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Model van een houtvlot



HOUTVLOTTEN OP DE RIJN
F.Hellinga

In de 17e eeuw kwamen gigantische houtvlotten over de Rijn langs 
Wageningen. Het toenmalige Nederland was in die tijd - de Gouden 
Eeuw - gekenmerkt door een krachtige economische en politieke 
expansie. De steden breiden zich uit, grote aantallen handels- en 
oorlogsschepen worden gebouwd, havens worden aangelegd en uitge
breid. Voor al deze activiteiten was hout als constructiemate- 
riaal onontbeerlijk. Grote hoeveelheden hout werden aangevoerd,
o.a. uit het Zwarte Woud. Dat hout werd vooral als boomstammen, 
samengebracht in vlotten die de Rijn afzakten naar hun bestemming 
bij Amsterdam en vooral ook Dordrecht. Er waren vlotten bij van 
300 m. lengte, 50 m. breedte waarin de stammen 2\ m. hoog waren 
opgestapeld.
De vlotvaart vormt een boeiend bedrijf. Aan boord bevond zich een 
grote bemanning, soms wel 500 man, want het was een moeilijk en 
arbeidsintensief bedrijf om de vlotten op stroom te houden.
De tolboeken van Arnhem geven aan dat tussen 1650 en 1670 zeer 
grote vlotten Wageningen zijn gepasseerd, een gegeven dat lang
zamerhand verloren leek te zijn gegaan.

DE HAVEN VAN WAGENINGEN

Is de tegenwoordige haven de eerste haven van Wageningen? Zijn de 
verhalen over een stapelplaats en vlootbasis aan de Rijn niet ver 
van de Joodse begraafplaats juist of resultaat van een vruchtbare 
fantasie?
Wanneer ontstond de haven? Een voordeeltje bij het graven door 
een dijkdoorbraak. Wat zijn jagers die over het jaagpad trekken? 
Interessante verhalen over de brug, die bij de monding van dijk 
tot dijk liep.
Wie zijn er gebaat bij een haven? Is het waar dat deze haven op 
één na de grootste binnenhaven van Nederland is? Op deze vragen 
tracht de heer Rietveld een antwoord te geven. Er zijn dus twee 
inleiders ditmaal.

GELUKWENS VAN DE MANNEN DER DREKKARREN

Bij een rondleiding is het altijd leuk te wijzen op de fraaie 
plaat met de nieuwjaarswens van de gemeentedienaren, die de drek- 
karren bemanden. Zij leegden de tonnetjes van de huizen. Hun 
verdiensten waren niet in overeenstemming met de belangrijkheid 
van hun diensten. Met nieuwjaar lieten ze fraaie wensen drukken 
en gaven die af bij h n "klanten". Een beloning volgde.
De bestuurders van onze stad vonden het een bedelpartij die niet
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paste bij gemeente-ambtenaren. "Accoord, maar dan moet u wel iets 
doen aan onze geringe verdiensten, dan houden we op met nieuw- 
jaar-wensen". Hun lonen werden verhoogd en dat was dus het einde 
van de gedrukte wensen.
Zonder enige bijbedoeling wil de redaktie u allen een heel goed 
jaar wensen. U kunt ons helpen door af en toe een goed verhaal in 
te zenden en het zou toch een bewijs van meeleven zijn wanneer u 
één nieuw lid aanmeldt. Heeft onze goede wens dan toch een bij
bedoeling?

Redaktie.

VAN DE BESTUURSTAFEL
(periode oktober '91 - medio januari '92)

Voorzover nog niet eerder gedaan: Allen in de eerste plaats een 
goed en voorspoedig verenigingsjaar toegewenst! Alweer het twin
tigste in successie.
Terugdenkend aan de dialezing van de heer K.van Ingen over oude 
Gelderse kastelen (op 18 november) kunnen we stellen dat het een 
heel goede avond is geweest.
Ondanks de voor ons wat ongewone plaats (Vredehorst) en de wat 
verwarrende aankondiging ervan in het blad, was de opkomst heel 
goed. Voor een gehoor van ca. 90 a 100 personen stipte de spreker 
een groot aantal bijzonderheden aan van de bewogen geschiedenis 
van enkele kastelen uit de omgeving. Hij deed dit aan de hand van 
een paar informatieve overhead-sheets en een serie illustratieve 
dia’s. Ook tijdens de discussie gaf hij blijk goed geïnformeerd 
te zijn over genoemde materie. Thuisblijvers hebben dan ook be
slist veel gemist.
Door een misverstand werd op de achterzijde van het november
nummer van dit blad gesuggereerd, dat de laatste bijeenkomst van 
dit seizoen zal plaatsvinden op 13 april 1992. Dit is onjuist. In 
werkelijkheid zijn er dit verenigingsjaar nog twee bijeenkomsten, 
t.w. op resp. 17 februari en 27 april a.s.
Op 17 februari zullen met woord en dia's de heren F.Hellinga en 
A.L.N.Rietveld hun gehoor meenemen op een scheep- en vlotvaart 
over de Rijn en naar de Wageningse haven. Hoe zij een en ander 
zullen doen, daarvoor verwijs ik naar hun artikeltje elders in 
dit blad.
Andere middelen van vervoer zullen nog aan de orde komen tijdens 
de lezing van de heer W.J.P.Steenbergen, die op 27 april (en dus 
niet op 13/4!) een deel van de jaarlijkse algemene ledenvergade
ring zal vullen. De rest van die avond zal een meer huishoudelijk 
karakter hebben.
Nadere bijzonderheden zullen meegedeeld worden in het aprilnummer 
van dit blad.
Beide bijeenkomsten hebben, als gebruikelijk, weer in "De Wereld" 
plaats.
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Zoals reeds enige malen eerder is vermeld, besteedde het bestuur 
dit seizoen veel tijd aan de herziening van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement. Binnenkort zullen van elk de definitieve 
versie ter inzage worden gelegd.
Ook besteedde het bestuur veel tijd aan de stadsvernieuwings
plannen ten aanzien van de Herenstraat. Na twee inspraakavonden 
werd besloten in grote trekken in te stemmen met deze plannen, 
maar t.a.v. enkele details nog schriftelijk onze bezwaren te 
laten horen. Het betreft hier o.m. de hoogte van sommige gebou
wen, een eventuele doorbraak door de stadsmuur, de breedte van 
het verlengde Wallenpad ("Molenpad"?).
Helaas kon tot heden nog geen geschikte kandidaat gevonden worden 
als opvolger van de heer Bruinsel, die zoals bekend in april a.s. 
statutair zijn functie als penningmeester zal moeten beëindigen. 
Ook wat betreft de financiële positie van de vereniging heeft het 
bestuur zorgen. Momenteel ziet het er dan ook uit, dat aan de 
vergadering zal moeten worden voorgesteld de jaarlijkse contribu
tie met enkele guldens per lid te verhogen. Nadere details zullen 
wellicht in het jaarverslag van de penningmeester in het april
nummer worden opgenomen, tenzij het ledental van de vereniging op 
korte termijn nog drastisch blijkt te stijgen.
Tenslotte dient nog met leedwezen te worden meegedeeld, dat op 
73-jarige leeftijd op 27 december is overleden ons lid Frank 
Verwoert, een oude Wageninger, die reeds vanaf de oprichting van 
onze vereniging deze een zeer goed hart toe droeg. Bij zijn 
vrouw, zijn familie en in de kring van de vereniging en het Mu
seum laat hij een grote leegte achter.
Op Oudejaarsdag hebben wij hem begraven. ^ ^ouwen^oven

SINT NICOLAAS STEUN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Voorafgaand aan de lezing van de heer Van Ingen op 18 november 
1991 herinnerde de voorzitter aan het voornemen van het bestuur 
een fonds in het leven te roepen, waaruit in de toekomst grotere 
uitgaven zouden kunnen worden bekostigd. Hij noemde als voorbeeld 
de dringende behoefte aan een transportladder om ontgraven puin 
en grond mechanisch te kunnen afvoeren.
Op 5 december bleek dan ook St.Nicolaas zich incognito onder de 
bezoekers had bevonden. Op die dag werd namelijk bij de penning
meester een envelop bezorgd, waarin ƒ 1.500,- voor het door de 
voorzitter genoemde doel. Inmiddels is de gewenste transportlad
der aangeschaft; daarbij bleef zelfs nog een bedrag beschikbaar 
voor enkele andere nuttige hulpmiddelen voor de archeologische 
werkgroep.
Graag dankt het bestuur, mede namens de leden van de werkgroep, 
St.Nicolaas voor zijn genereus gebaar in het belang van het ar
cheologisch onderzoek in Wageningen.
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TOESPRAAK OP 31 DECEMBER 1991
F.van der Have

De natuur is somber. Een grauwe lucht met nevels. Een trieste 
dag, deze laatste dag van het jaar.
We zijn hier gekomen om Frank Verwoert te begraven. We spreken 
over kerkhof of begraafplaats. Een beter woord vind ik de doden
akker. In een akker wordt gezaaid. Maar we weten dat eens het 
ontwaken komt, de grote oogst wordt binnen gehaald.
De moeder van Frank was weduwe, al heel vroeg. Met haar gezin 
kwam ze naar Wageningen. Weduwen hadden het zwaar in die dagen. 
Bittere armoede dreigde dan. Ze had een stel kinderen dat ze 
groot moest brengen.
Daarvoor heeft ze hard gewerkt. Ze hield de Prinses Julianaschool 
schoon met zijn vele lokalen. "Vrouw" Verwoert zeiden ze toen, 
heeft dit vele jaren gedaan. Daarnaast werkte ze bij de familie 
IJzendoorn op de Otto van Gelreweg. Mevrouw IJzendoorn was ook 
weduwe en die twee vrouwen begrepen elkaar goed. Heel lang heeft 
ze hier gewerkt.
Frank was nog al eens ziek op de lagere school. En na de hoogste 
klas moest hij gaan werken. Zo was dat in die tijd. Hij kwam 
terecht bij de Schimmelpenninck sigarenfabriek.
Toen kreeg hij last van zijn longen. Tuberculose zei men. Hij 
heeft verschillende jaren in een sanatorium gelegen en knapte 
daar op.
Later op de fabriek bleek toch dat het werk voor hem te ongezond 
was. Tabaksstof is slecht voor de longen. Frank kreeg een be
scheiden uitkering.
En toen? We zouden ons afvragen: Wat voor kans heeft zo iemand 
nog in het leven? Volkomen kansloos. Maar dat bleek niet het 
geval te zijn. Frank Verwoert begon een tweede, nieuwe periode. 
Hij had een grote belangstelling voor de geschiedenis van Wage
ningen. Hij las boeken en verzamelde knipsels en prenten. Hij zag 
kans heel wat gratis te copiëren. Mensen wisten dat hij belang
stelling voor de geschiedenis had. En... hij bezat een gepaste 
vrijmoedigheid. Regelmatig kwam hij op het gemeentehuis en zo 
bleef hij op de hoogte met het verleden en het heden.
Hij had een ijzeren geheugen voor feiten en jaartallen. Zijn 
belangstelling breidde zich uit tot de Betuwe, Dodewaard en omge
ving, waar zijn vrouw vandaan kwam. Hij schreef meermalen artike
len voor de plaatselijke krant en vaak werd hij geïnterviewd. 
Geschiedenis lijkt iets voor geleerden. Frank Verwoert heeft de 
plaatselijke geschiedenis gepopulariseerd en voor de gewone man 
verstaanbaar gemaakt. Hij kreeg een mooie verzameling foto's en 
prenten, negatieven en boeken. Soms schafte hij zich een kostbaar 
werk aan.
Wel vroeg hij zich af: Waar blijft dat alles nu later? Samen ben 
ik met hem bij de notaris geweest waar hij liet vastleggen dat 
zijn complete archief naar de historische vereniging "Oud-Wage- 
ningen" zou gaan. Zijn oude politieke prenten gaf hij de bestem-
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ming: het rijksprentenkabinet. Verschillende tentoonstellingen 
heeft hij georganiseerd in "De Wereld", en het laatst in ons 
museum. Jaren heeft hij in de zomermaanden rondleidingen in de 
Grote Kerk op de Markt georganiseerd.

Tenslotte kon hij dit niet meer.
Hij kwam nogal eens een praatje maken in ons 
museum.
Toen, nog onlangs, miste ik hem.
Hij bleek ziek te zijn. Longontsteking, en on
verwacht het bericht: Frank Verwoert is overle
den. We missen hem in onze kring.
Veel groter is het verlies voor zijn familie en 
het meest voor zijn vrouw.
U kunt terugzien op hem als iemand die veel 
betekend heeft. Daarvoor ontving hij een ko
ninklijke onderscheiding - verdiend.

U wensen we voor de komende tijd, mevrouw Verwoert, de kracht om 
dit te dragen. Deze laatste dag van het jaar zijn we hier en 
aller wens is: Hij ruste in vrede.

GRAAG UW AANDACHT...
De penningmeester

In de toelichting bij het financieel jaaroverzicht over 1990 is 
verleden jaar reeds aangekondigd dat contributieverhoging in de 
toekomst noodzakelijk zou zijn. Weliswaar beschikt de vereniging 
over een reserve voor onvoorziene uitgaven, maar in een goed 
functionerende organisatie behoren de normale jaarlijkse uitgaven 
door te ontvangen contributies te kunnen worden bestreden.
Dankzij de momenteel hoge rentestand en de, overigens jaarlijks 
wisselende, opbrengst van verkochte publicaties was het tot 1991 
mogelijk de financiële reserve van de vereniging nagenoeg niet te 
hoeven aanspreken. Ook de bijna 20% der leden die vrijwillig meer 
contributie heeft voldaan dan het minimum, heeft daartoe een 
steentje bijgedragen. Over 1991 is het aan contributies ontvangen 
bedrag niet gestegen, de uitgaven zijn dat wel. Het ziet er bo
vendien naar uit dat die stijging zich de komende jaren doorzet, 
ook als de activiteiten van de vereniging niet zouden toenemen. 
En dat doen zij nu juist wèl!
De inkomsten zullen dus ook omhoog moeten. Het bestuur zal dan 
ook in april met een voorstel komen om de contributie met ingang 
van 1993 te verhogen; over de omvang beraadt het zich nog. Er 
wordt o.a. aan gedacht het achterhaalde minimale verschil tussen 
individueel en gezinslidmaatschap te laten vervallen om ook voor 
de overzichtelijkheid van slechts één (minimum) tarief uit te 
kunnen gaan.
Contributieverhoging is nooit plezierig: niet voor een bestuur om 
het voor te stellen en niet voor de leden om een hoger bedrag af 
te dragen. Maar als we constateren dat de huidige contributie al
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meer dan 10 jaar niet is verhoogd en dat de vereniging, voor een 
deel geruisloos, met meer kosten meebrengende zaken bemoeienis 
heeft gekregen, dat de huidige contributie in vergelijking met 
die van zusterverenigingen bepaald laag kan worden genoemd en dat
b.v. het verenigingsblad, zeker niet het minste in de regio, 
alleen al 80% van de contributieontvangsten opeist, dan moet een 
redelijke contributieverhoging aanvaardbaar zijn.
Natuurlijk kunt u er allemaal aan meewerken die verhoging te 
beperken door - u raadt het al - één of meer nieuwe leden te 
winnen. Dat is te meer nodig omdat verleden jaar het aantal be
dankjes het aantal aanmeldingen heeft overtroffen.
Om u te helpen bij uw ledenwerving is bij dit nummer van "Oud- 
Wageningen" een aanmeldingsformulier ingesloten, dat ingevuld kan 
worden toegezonden aan het ledensecretariaat, Schaapsdrift 30, 
6871 XB Renkum of worden bezorgd bij de secretaris, Nudestraat 
14, dan wel de penningmeester, Sleedoornplantsoen 12 te Wagenin- 
gen.
Het bestuur doet in het belang van onze vereniging een dringend 
beroep op u aller medewerking.

TE KOOP OP "HET KASTEEL", EEN EENHOORNHOK

A.C.Zeven
Van de Siepkamp
Op 8 en 15 april 1829 werd te Wageningen een "openbare verkoo- 
ping" gehouden. Laurens Wijnandus van de Siepkamp, kostschool
houder te Wageningen verkocht zijn hebben en houden. De verkoop 
vond plaats in het huurhuis A231 (1), dat toen beter bekend stond 
als het Kasteel. Dit kasteel stond op de plaats waar nu het Bow- 
lespark is.
Laurens Wijnandus van de Siepkamp had eerder het Kasteel gehuurd 
en er een kostschool in gevestigd. Op 27 maart 1829 kocht de 
veelbezitter Jacob Marcus Rosenik voor ƒ 10.000,- het Kasteel en 
alles wat erbij hoorde incl. recht van visserij in het aangren
zende gedeelte van de Stadsgracht (1). Jacob M.Rosenik begon 
onmiddellijk met afbraak van de gebouwen. Voor Van de Siepkamp 
betekende dit dat hij moest vertrekken. Alvorens dit te doen 
hield hij vendu of een openbare verkoping, die door de beide 
Wageningse openbare notarissen Mr.H.B.van Daalen en Dirk Beek 
werd geleid (1).
Verkooplij st
De verkooplijst, door notaris Van Daalen bijgehouden, vertelt ons 
het volgnummer, of er ter plekke werd betaald, wat er verkocht 
werd, wie de koper was en waar hij of zij vandaan kwam. De lijst 
wordt dan besloten met de prijs in 'letter' en in 'cijfers', en 
uitgedrukt in guldens en cents. Hierbij geven wij alleen het 
bedrag in cijfers en in centen.
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Verkooplijst van inboedel van Laurens Wijnandus van de Siepkamp, kostschoolhouder 
te Wageningen (Bet = betaald, ct = cent, Wag. = Wageningen).

No. bet Voorwerp(en) Koper en herkomst
1. bet Rommelarij Abraham Marcus, Wag. 10
2. bet Een tonnetje Dirk Fintelman, Wag. 40
3. bet idem dezelfde 10
4. bet idem Abraham van Stalborch, Wag. 05
5. bet idem Dirk Fintelman, Wag. 10
6. bet idem dezelfde 80
7. bet idem dezelfde 65
8. bet idem dezelfde 85
9. bet idem Abraham van Stalborch, Wag. 05
10. bet Drie vogelkooijen Rut Heij, Wag. 25
11. Een vogelkooi Evert Elsenaar, Wag. 50
12. bet Een dito Gijsbert Bouwman, Wag. 20
13. bet Een dito Jacobus Michiel Rabeling, Wag. 25
14. Een dito Johannes Josephus Hendrikx, Wag. 45
15. bet Een dito Hendrik Engelbart van Rennes, Wag. 15
16. bet Een dit Jacobus Michiel Rabeling, Wag. 35
17. bet Een eenhoornhok Wed. Bongaards, Wag. 10
18. bet Een plank Teunis van Giesen, Wag. 25
19. bet Drie kapstokken Abraham Marcus, Wag. 20
20. bet Een konijnenkooi Bernardus Wesendonk, Wag. 130
21. bet Een kagchelhek Jacobus Michiel Rabeling, Wag. 40
22. bet Een vliegenkast Jacobus Hendrikus van Stalborch 50
23. bet Een kapstok Jan den Hartog, Opheusden 15
24. bet Een dito Hendrik Engelbart van Rennes, Wag. 05
25. bet Een kruik Abraham Hendricus van Stalborch, Wag. 05
26. bet Een dito dezelfde 30
27. bet Een dito Hendrik Schreurs, Wag. 30
28. bet Een wijnvat Jan den Hartog, Opheusden 190
29. bet twee bankjes Adriaan Valk van den Berg, Wag. 60
30. bet Rommelarij George Steckel, Wag. 30
31. Drie vogelkooijen Johannes Josephus Hendrikx, Wag. 85
32. bet Een ton Abraham van Stalborg, Wag. 15
33. bet Een ton Hendrik Jan van Baak, Wag. 05
34. bet Een ton Hendrik Schreurs, Wag. 20
35. Een ton Theunis Eimers, Wag. 60
36. bet Een tonnetje Klaas Breunissen, Wag. 30
37. bet Een ton Hendrik Schreurs, Wag. 45
38. bet Een Keulsche pot Peter Bongaards, Wag. 10
39. Twee emmers Jan van Heelsum, Wag. 80
40. bet Bedsteepalen Johannes Boesing, Wag. 25
41. bet dito dezelfde 30
42. bet Een vogelkooi Abraham van Stalborch, Wag. 50
43. bet Een kap van een kooi Bernardus Wesendonk, Wag. 50
44. bet Een tuintafel Johannes Petrus Jansen, Wag. 150
45. bet Een ezel voor landkaarten Wernerus de Beedt, Wag. 35
46. bet Een schrijfbord Jufvrouw Moens, Wag. 35
47. bet Een stoof Lambertus Hoes, Wag. 20
48. bet Een dito Dirk Huibers, Opheusden 15
49. bet Een dito Berend Dirksen, Wag. 25
50. bet Een kapstokraam Johannes Wilhelmus van Dolder, Wag. 25
51. bet Een kleerbak wed. Jan van Ommeren, Wag. 120
52. bet Een baliemand Mevrouw Viselius, Wag. 60
53. bet Een mandje Willem Berendsen Veenbrink, Wag. 20
54. bet Een dito Hendrik Engelbart van Rennes, Wag. 10
55. bet Een dito Abraham van Stalborch, Wag. 05
56. bet Een porceleine schotel Adrianus van Daalen, Wag. 190
57. bet Een dambord en schijven Johannes Wilhelmus van Dolder, Wag. 230



58. bet Een kussen Willem Kersemeijer, Loosdrecht 190
59. bet Een kegelspel Johannes Wilhelmus van Dolder, Wag. 140
60. bet Een koperen lamp Bernardus Wezendonk, Wag. 725
61. bet Een doosje gewigt Jan Breekveldt, Wag. 350
62. bet Twee lampglazen Bernardus Wezendonk, Wag. 30
63. bet Twee dito dezelfde 30
64. bet Een koperen lamp Dirk Fintelman, Wag. 730
65. bet Een complete schommel Johannes Wilhelmus van Dolder, Wag. 700
66. bet Een mandje Johannes Boesing, Wag. 10
67. Een tafeltje Jufvrouw Moens, Wag. 130
68. bet Eenig gewigt de Heer Prins, Arnhem 240
69. bet Een tafeltje Teunis van Giesen, Wag 160
70. bet Twee waterpotten Adrinanus van Daalen, Wag. 220
71. Een waschtobbe Josephus Hendikx, Wag. 340
72. Een tafeltje Jufvrouw Moens, Wag. 150
73. Vijf messen Gijsbert Bouwman, Wag. 110
74. Een waschbakje Martinus van Ommeren, Wag. 70
75. bet Twee waterpotten Adrianus van Daalen, Wag. 240
76. Een ledikantje Jufvrouw Moens, Wag. 540
77. Een dito de Heer Engelenburg, Wag. 540
78. Een dito Dirk Vogelenzang, Wag. 550
79. Een geit Hendrik Schouten, Wag. 140
80. Een ledikantje Jufvrouw Moens, Wag. 550
81. Een dito Dirk Vogelenzang, Wag. 550
82. Een ketel en blaadje Adrianus van Daalen, Wag. 70
83. bet Een ketel Bernardus Brons, Wag. 65
84. bet Twee teekenborden Wernerus de Beedt, Wag. 60
85. bet Een wolle deken Hendrik Folmer, Bennekom 210
86. Een katoene deken Gerrit Kap, Ede 230
87. bet Een lantaarn Adrianus van Daalen, Wag. 150
88. bet Een stoof de heer Moltzer, Wag. 25
89. bet Een stoof Anthonij Segtveld, Opheusden 10
90. bet Een kraan Gradus Phlipsen, Zetten 40
91. bet Een stoof Apotheker Moltzer, Wag. 30
92. Een dito Hendrik Jan van Baak, Wag. 15
93. bet Een kwintkagchel Gerrit Ockerse, Wag. 1050
94. bet Eenige ringen Gradus Phlipsen, Zetten 10
95. bet Idem Barend de Voogt, Wag. 25
96. bet Bakje Hendrik Aalbers, Randwijk 75
97. bet Een vuilnisbak dezelfde 25
98. bet Eenige ringen Vredenrijk Jan Engelenburg, Wag. 10
99. bet Een kop en ketel Levij van Embden, Wag. 30
100. bet Eenige borden Peter Schut, Wag. 80
101. Idem Hendrik Jan van Baak, Wag. 15
102. bet Een theeblad Vredenrijk Jan Engelenburg, Wag. 60
103. bet Een waterpot Johannes Vonk, Wag. 100
104. bet Een dito Johannes Boesing, Wag. 110
105. bet Een ledikant Hendrik Engelbart van Rennes, Wag. 725
106. Een dito Dirk Vogelenzang, Wag. 500
107. bet Een dito Josephus Hendrikx, Wag. 750
108. bet Een wolle deken Barend de Voogt, Wag. 210
109. bet Een katoene dito Teunis van Winsen, Wag. 340
110. Zes messen Jufvrouw Moens, Wag. 120
111. Een bankje dezelfde 110
112. bet Een lessenaar en bijbel Peter Schut, Wag. 300
113. Een lamp Josephus Hendrikx, Wag. 550
114. bet Een tafeltje Barend de Voogt, Wag. 110
115. bet Een wolle deken Jan Jansen Abrahamzoon, Wag. 250
116. Een waterpot Josephus Hendrikx, Wag. 110
117. Een tafel Jufvrouw Moens, Wag. 250
118. bet Een duivenhek Teunis van Giesen, Wag. 60
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119. bet Een mandje Jan Jansen Abrahamszoon, Wag. 20
120. Een dito Hendrik Schouten, Wag. 10
121. bet Een waterpot Gerrit Verkuijl, Wag. 110
122. bet Een mandje Mevrouw Viselius, Wag. 20
123. bet Een waterpot Hendrik van de Pol, Wag. 100
124. bet Een waschbakje Hendrik Engelbart van Rennes, Wag. 70
125. bet Een geweer Jan Mientjes, Indoornik 110
126. Een waterpot Josephus Hendrikx, Wag. 100
127. bet Een dito Jan Geurtsen, Opheusden 100
128. bet Een katoene deken Hendrik van de Pol, Wag. 300
129. Drie kleerstokjes Josephus Hendrikx, Wag. 55
130. bet Een spiegel Jan Mientjes, Indoornik 675
131. bet Twee lessenaren Michael Prielle, Wag. 15
132. Twee dito Franciscus van Heeswijk, Wag. 65
133. bet Een okshoofd Roelof Vonk, Wag. 180
134. bet Een waterpot Johannes Boesing, Wag. 100
135. Een ledikant Dirk Vogelenzang, Wag. 500
136. bet Een bierstel Hendrik Schreurs, Wag. 50
137. bet Een lessenaar Michael Prielle, Wag. 20
138. bet Een ledikant Barend de Voogt, Wag. 750
139. bet Een dito Elias Meijer, Wag. 700
140. bet Rommelarij Hendrik van Rennes, Wag. 05
141. bet Een ketting Gijsbert Troost, Wag. 50
142. bet Rommelarij Sientje Heij, Wag. 10
143. bet Idem Elikje Jansen, Wag. 10
144. bet Een parapluie Sientje Heij, Wag. 70
145. bet Een varkensbak Hendrik Meijer, Wag. 50
146. bet Rommelarij Hendrik van Rennes, Wag. 05
147. bet Een stoof Elikje Jansen, Wag. 25
148. bet Een tang Jean Francois Maissan, Wag. 35
149. bet Een boterpot Hermanus van Randwijk, Wag. 90
150. bet Een ton Teunis Eimers, Wag. 50
151. bet Rommelarij Jean Francois Maissan, Wag. 65
152. bet Idem Josephus Hendrikx, Wag. 25
153. bet Een koperen ketel Jean Francois Maissan, Wag. 1325
154». bet Een tafeltje Lambertus Hoes, Wag. 120
155. bet Twee kleerstokjes dezelfde 40
156. Een ledikant Jacob Marcus Rosenik, Wag. 750
157. Een bedstee dezelfde 450
158. bet Twee kleerstokjes Hendrik Meijer, Wag. 40
159. bet Een houtbak Arend Budding, Wag. 30
160. Een kleed Josephus Hendrikx, Wag. 1600
161. Een bankje dezelfde 25
162. bet Een emmer Arie van Hoven, Randwijk 95
163. bet Een wolle deken De weduwe Buijs, Wag. 150
164. bet Twee kleerstokjes Hendrik Meijer, Wag. 30
165. bet Een tonnetje Henri Horselenberg, Wag. 30
166. Twee kleerstokken Josephus Hendrikx, Wag. 25
167. Twee dito dezelfde 25
168. bet Een katoene deken Jan Jansen Abrahamzoon, Wag. 450
169. bet Een waterton Henri Horselenberg, Wag. 100
170. bet Een stoof Geurt Vermeer, Wag. 25
171. Een bank Jufvrouw Moens, Wag. 150
172. bet Een vogelknip Barend de Voogt, Wag. 50
173. bet Een katoene deken dezelfde 400
174. bet Een stroozak Jean Francois Maissan, Wag. 90
175. bet Een dito Sientje Heij, Wag. 100
176. Een bank Jufvrouw Moens, Wag. 130

TOTAAL 27670
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Toelichting

Wanneer wij door deze lijst gaan dan lijkt het een willekeurige 
opsomming van voorwerpen. Maar ik denk dat er een bepaalde volg
orde inzit. Misschien heeft men per kamer de boedel naar één 
plaats samen gebracht, waarna men met de veiling is begonnen. En 
zo kon het komen dat het een en ander toch wat in een merkwaar
dige volgorde bijeen kwam. Want wat moeten wij denken bij de 
volgorde: ledikant - geit - ledikant. De geit (no.79) zal toch 
niet tussen de ledikantjes in een slaapkamer hebben gestaan. Dit 
dier is trouwens het enige beest dat als zodanig genoemd wordt. 
Men zal misschien eerst bij het sanitair begonnen zijn, vandaar 
al die acht tonnetjes. Dirk Fintelman kon er wel zes van gebrui
ken. Maar niet alle tonnetjes waren daar verzameld.
Dan kwam men op een plaats waar Van de Siepkamp zijn levende have 
had. Hier stonden 7 vogelkooien (nos. 11 t/m 16), een hok voor 
eenhoorn (no.17) en een konijnenhok (no.20). Uiteraard liep op 
het Kasteel geen echte eenhoorn rond. Het zal een verschrijving 
zijn van eekhoorn. Of heette dit diertje toendertijd eenhoorn? 
Hoeveel vogeltjes en andere dieren per hok werden gehouden weten 
we niet. Elders stonden nog vier vogelkooien (nos.31 en 42). Het 
zal een gekwinkeleer van belang in het oude kasteel zijn geweest. 
Ook werd een duivenhek (no.118) verkocht. Wat is dat? Er staat 
niet duivenhok.
Totaal werden er 11 waterpotten en 10 ledikanten/tjes en een 
bedstee verkocht. De bedstee was waarschijnlijk van Van de Siep
kamp zelf. Misschien had hij enkele kinderen zelf. Dan zouden er 
ongeveer zes tot acht kostschoolkinderen bij Van de Siepkamp in 
de kost en in de leer geweest zijn.
Wernerus de Beedt, huis- en kunstschilder kocht voor zich een 
ezel voor landkaarten (no.45). Hij zal zijn schilderijen op de 
ezel hebben gezet. Verder kocht hij nog twee tekenborden (no.84). 
Hij woonde in de Nieuwstraat, waar nu postzegelhandel Meurs zit. 
Adrianus van Daalen, de zoon van de notaris en vendumeester van 
Daalen vond de porceleinen schotel wel mooi. Johannes Wilhelmus 
van Dolder kocht naast een kapstokraam (no.50), een dambord en 
schijven (no.57), een kegelspel (no.59) en een complete schommel 
(no.65). Kocht hij deze voorwerpen voor zijn gezin of had hij een 
horeca-bedrij f ?
De kostschoolkinderen en de gezinsleden zullen zich voor de enige 
spiegel (no.130) hebben verdrongen om te zien of ze er wel netjes 
uitzagen.
Er waren drie dure voorwerpen te koop. Voor 10 g. 50 ct. ging de 
kwintkachel (no.93) naar Gerrit Ockerse over. Was er dus slechts 
één kachel in deze kostschool? Ockerse woonde in de Hoogstraat in 
het huis, dat later werd gesplitst en waar nu Het Kruitvat en de 
drankenhandel Covinet in gevestigd zijn. De kachel zal daar best 
hebben gebrand. Maar wat is een kwintkachel?
Een koperen ketel (no.153) van 13 g. 25 ct. werd verkocht aan 
Jean Francois Maissan of staat er Maisson? Hij kocht nog een tang
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(no.148), roiranelarij (no.151) en een strozak (no.174).
Het duurste stuk was een kleed (no.160), dat door Josephus Hen- 
drikx voor 16 g. aangeschaft werd. Richtte hij zijn slaapkamer er 
mee in, want hij kocht ook nog een ledikant (no.107), een lamp 
(no.113), twee waterpotten (nos.116 en 126) en 5 kleerstokjes 
(nos.129 en 166)?
Van de Siepkamp verkocht 11 messen (nos.73 en 110), maar hoe aten 
de mensen verder. Immers lepels en vorken worden niet verkocht. 
Wel 'enige' borden. Ik mis een fornuis, tenzij op een kwintkachel 
gekookt kan worden.
De prijs van de stoven zal met hun staat van onderhoud hebben 
gevarieerd. De goedkoopste was 10 ct., de duurste 30 ct.
Wat een vogelknip (no.172) is weet ik niet. Misschien een soort 
beurs?
En tot slot het geweer (no.125). Dat kostte maar 110 ct. en was 
daarmee dus ongeveer even duur als een waterpot.
Slot.
Misschien dat van de houdbare, waardevolle en minder waardevolle 
stukken nog iets bij nabestaanden te vinden is. Zo is misschien 
het porceleinen bord nog bij afstammelingen van Adriaan van Daa- 
len te vinden. Of viel het in de afgelopen 160 jaar eens op de 
grond in scherven? Steviger zal de koperen pot geweest zijn. 
Misschien staat die nog ergens.

Bron:
1. Gemeente-archief Wageningen, Notarieel Archief Mr.H.B.van 

Daalen.

TUINBAZEN OP BELMONTE
A.G.Steenbergen

Aanleiding tot het schrijven van dit artikel over "Tuinbazen op 
Belmonte" is de hierbij geplaatste groepsfoto, genomen t.g.v. het 
huwelijk van één van hen. Ik kom op deze trouwerij terug.
Deze tuinbazen waren allen in dienst van de familie de Constant 
Rebecque, eigenares van Belmonte, en hadden een werkzaam aandeel 
in het onderhoud en de exploitatie van dit landgoed.
In het tuinmanshuis bij de ingang van het landgoed (afb.1) hebben 
vanaf ca.1855 tot 1916 twee generaties van de familie Van der 
Lugt gewoond. Zij komen in dit verhaal uitvoerig aan bod.

Ontstaan van het landgoed.
Het voormalige landgoed Belmonte - sedert 1951 in het bezit van 
de LU - heeft een interessante geschiedenis. Het is Frans Godard 
van Luynden van Hemmen (geb. Den Haag 1761 - overl. aldaar 1845) 
geweest, die op het einde van de 18de en begin van de 19e eeuw 
stukken grond op de Wageningse berg en enkele percelen op de
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Tuinmanshu-is van Belmonte

Westberg aankocht. Om te kunnen genieten van het panorama over de 
Rijn en de Betuwe liet hij aan de rand van de berg een koepel of 
belvedère bouwen. Voor de bewaking nam hij 'n zekere "Peeters" in 
dienst, voor wie hij een boswachterswoning, het zogenaamde "klei
ne huis", op het terrein liet zetten. Dat moet Antonie Peters 
geweest zijn, die zich in 1834 als arbeider in Wageningen vestig
de. Hij werd in 1800 in Hemmen geboren. Met zijn vrouw, Neeltje 
Staf, en hun in Wageningen geboren dochter woonde hij in Oud- 
Wageningen B 83. Bij zijn vertrek in april 1851 naar Heteren werd 
hij "opzigter" genoemd.
Zoals op de in 1894 geplaatste Gedenkzuil bij het familiegraf op 
de Westberg gebeiteld staat, is de stichter van Belmonte geweest: 
Thierry Juste de Constant Rebecque de Villars (geb. Den Haag 1786
- overl. Lausanne 1867). Sinds 1825 was hij gehuwd met Margaretha 
J.W. barones van Lynden van Hemmen, een dochter van de eerder 
genoemde Frans Godard en Margaretha Clara Munter.
Nadat Thierry Juste in 1834 de krijgsdienst als generaal-majoor 
met pensioen verlaten had, kreeg hij van zijn schoonvader de 
beschikking (doch niet in eigendom) over diens bezittingen op de 
Wageningse berg. De baron liet uit eigen middelen het boswach- 
tershuis (in 1838) en de koepel (in 1843) vernieuwen en uitbrei
den. Omstreeks 1844/45 volgde de bouw van het Grote Huis, waar
schijnlijk naar een ontwerp van een Frans-Zwitserse architect. 
Het Huis en het landgoed ontvingen de naam Belmonte (mooie berg). 
De bouw van het Huis had mede tot gevolg dat ook het landgoed 
zelf een grote verandering onderging. De baron kon hiertoe over
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gaan, toen hij, na het overlijden van zijn schoonvader in 1845, 
eigenaar werd van alle bezittingen. Vanaf mei 1848 vertoefde hij 
regelmatig op het Huis; hij was sinds 1840 weduwnaar. Hij kwam 
van Hemmen, waar zijn vrouw gestorven was.
Begin 1849 waren intern werkzaam: de 57 jaar oude keukenmeid 
Gesina Jochems; de 18-jarige werkmeid Janna Gerardina Hoender- 
fanger en Jacob Brouwer, 31 jaar oud. Hij was er knecht (huis
knecht?) .
Het park rond het Huis werd volgens Hartogh Heys van Zouteveen 
omstreeks 1850 in landschapsstijl aangelegd, waarschijnlijk door 
een lid van de familie Zocher. Tien jaar eerder, in 1840, werkte 
in Wageningen op het landgoed Kortenburg - nu Oranje-Nassau's 
Oord - Jan David Zocher Jr. (1791 - 1870). Hartogh Heys schreef 
in 1930 over deze aanleg (op Belmonte): "En zoo zien wij nu in 
het doorzicht van het heerenhuis af over den Hollenweg, weer door 
bosch omlijst en met boomgroepen bezet weide- en bouwland. Het is 
een samenweving van natuur en cultuur, die ons het middeleeuwsch 
cultuurlandschap weer in herinnering brengt."
Tuinbaas I.
De eerste tuinman, die we op Belmonte tegenkomen, was Jan Hoen- 
derfanger, vader van Janna Gerardina, de werkmeid op het Huis. 
Jan werd in 1798 in Leeuwen (Land van Maas en Waal) geboren. Zijn 
vrouw, Gertje Westbroek, die acht jaar ouder was, kwam van Neer- 
langbroek. Curieus was de kerkelijke samenstelling van het gezin: 
de man was Evangelisch-Luthers; de vrouw rooms-katholiek. Zij 
lieten de kinderen dopen in de Hervormde kerk! Jan Hoenderfanger 
kwam met z'n gezin in 1846 naar Wageningen. De laatste woonplaats 
was Ravenswaaij bij Maurik. De tuinmanswoning had als huisnummer 
B 94a; het Huis B 94. Amper vier jaar was Jan H. in dienst van de 
baron, toen hij op 18 december 1850 overleed, 52 jaar oud. Zijn 
overlijden werd aangegeven onder andere door opzichter (boswach
ter) Antonie Peters. Zijn vrouw volgde hem 8 jaar later, op 16 
december 1858. Zij woonde toen Markt A 321. Haar overlijden werd 
aangegeven door Nicolaas Heij "aanbehuwdzoon", voerman. De oudste 
zoon, Johannes Hermanus, in 1828 in Maurik geboren, was tuinmans
knecht op Belmonte. Hij verliet in 1854 Wageningen en vestigde 
zich in Druten.
Familie Van der Lugt 
Tuinbaas II.
Baron Thierry Juste zocht en vond een nieuwe tuinman op het land
goed Kortenburg, gelegen tegen en aan de voet van de oostelijke 
helling van de Wageningse berg. De Amsterdammer Mr.R.Crommelin 
(geb.1810 en overl.1871 op Kortenburg) was in 1854 eigenaar van 
Kortenburg geworden en was kort daarna aan het bouwen geslagen. 
De in opdracht van hem gebouwde Buitenplaats zou in 1881 door 
koning Willem III gekocht worden. Het werd zomerpaleis voor ko
ningin Emma.
In dienst van Crommelin was sedert januari 1854 tuinman Gerhardus
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Albartus van der Lugt. Hij was in 1805 in Harderwijk geboren. Uit 
zijn huwelijk met de Blokzijlse Olkje Weener werden zeven kinde
ren geboren: éën dochter en zes zoons. Vijf van de zoons kozen 
het beroep van de vader en werden eveneens tuinman. Eén zoon, 
Wouter, werd onderwijzer. Behalve in Harderwijk werden er kinde
ren geboren in Wijhe (2) en in Hau bij Kleef (2), plaatsen dus 
waar Van der Lugt werkzaam was geweest. Vanuit Hau kwam de fami
lie naar Wageningen. Zij woonde Kortenburg E7, in het witte huis 
dat nog altijd op de oostelijke hoek van de Grote Laan staat. 
Volgens familieoverlevering kwam in 1855 de baron zèlf naar Kor
tenburg om te vragen of de oudste zoon Barend bij hem als tuinman 
in dienst wilde komen. Nu was niet Barend de oudste, maar Jan 
(geb. Harderwijk 1833). Deze vertrok in 1857 naar Diepenheim. Hij 
werd later tuinbaas van de commissaris van de koningin in Drenthe 
te Assen.
Barend van der Lugt, geboren in Harderwijk op 13 februari 1835, 
was nog ongehuwd toen hij in dienst kwam op Belmonte. Of hij 
direct in het tuinhuis is gaan wonen, is niet duidelijk.
In 1857 verdeelde baron Thierry Juste zijn bezittingen onder zijn 
inmiddels meerderjarig geworden kinderen. Eigenaar van Belmonte 
werd Willem Anne, geboren Den Haag 1827 en aldaar gestorven in 
1894. Hij trad in 1854 in het huwelijk met Emma Eugène Frederica 
gravin van Rechteren van Ahnen (geb. Het Loo 1832 en overl. Huize 
Belmonte 1907). Twee dochters werden uit deze verbintenis gebo
ren.
Barend vond ook een bruid, Jansje van Rennes, met wie hij in 1862 
trouwde. Zij zag het levenslicht in Wageningen op 21 maart 1832 
en overleed er op 25 september 1906. Het echtpaar kreeg vijf 
kinderen. Het gezin woonde in de tuinmanswoning op het landgoed 
bij de ingang.
De taak van de tuinbaas op het landgoed was erg belangrijk. Een 
goed onderhouden tuin was het visitekaartje van de familie de 
C.R. Met een stel arbeiders zorgde Barend voor het onderhoud van 
het landgoed. Regelmatig moest er hout gekapt worden. In februari 
en november vonden er houtverkopingen plaats. Van der Lugt was 
daarbij aanwijzer. De verkopingen waren bij het Lexkesveer. De 
advertenties die de verkoop aankondigen, geven een indruk van het 
bomenbestand op Belmonte en waar wat gekapt werd. Behalve van het 
landgoed zelf, werd ook gekapt hout van de bezittingen van de 
familie in de uiterwaarden verkocht en wel in de Schapenwei langs 
de Veerweg.
Barend van der Lugt is niet oud geworden; slechts 53 jaar en 11 
maanden. Hij overleed op 11 januari 1889 op Belmonte. De rouw
advertentie die de weduwe liet plaatsen, geeft iets weer van haar 
diep geloof waarmede zij het verlies aanvaardde. Zij behoorde tot 
de Hervormde kerk en was een vrome vrouw, die thuis "gezelschap 
hield". De oude barones de Constant R., die met mevrouw Van der 
Lugt goed over weg kon, kwam ook naar deze vrome bijeenkomsten. 
Direct onder de advertentie van de weduwe, stond er een van W.A. 
baron de C.R. De inhoud spreekt voor zich.
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Heden overleed op „Belmonte“ 
in den ouderdom van bijn* 54 jaar,

B. VAN DER LUGT.
.Zeer gevoelig U mij het verlie* 

yan mijnen trouwen Tuinhaas, dio 
gedurende SI jaar met do meeat« 
tronw, ijver en kunde mgne belan
gen heeft behartigd̂  waarvoor ..ik 
hem van harte erkentelijk blijf. ■ 

W. A. Biio* v <i CONSTANT
;; r r b e c q u k .;'

’• IIagb, 14 Jan, 1889. • rn,:;:

Heden behaagde bet den Heer 
van onze rijde weg te nemen onze 
innig geliefde Echtgenoot en Vader

BAREND VAN DER LUGT, 
in den ouderdom van 53 jaar en 
11 maanden.
De zekerheid dat hij de rust is 

ingegaan die overblijft voor het volk 
van God, lenigt eenigszin» onze 
diepe smart.

Wed. B. VAN DER LUGT, 
YVagmihgm, geb. v a » R x x n m,
14 Jan. 1889. en Kinderen.

Tuinbaas III.
De oudste zoon, de 26-jarige Gerhardus Albartus (geb.1863 en 
overl. in 1932) volgde zijn vader op. Hij was nog ongehuwd en 
werkzaam in Arnhem. Op één van de buitenplaatsen? Twee jaar la
ter, 12 maart 1891, trad hij in Rheden in het huwelijk met de 25- 
jarige Lubberdina Snellenburg. Zij was een dochter van winkelier 
Gerrit Jan en Johanna Everdina Wijnstok uit Ellecom. Onder de 
getuigen valt één persoon op: Ernst Hendrik Strübbe, oud 24 jaar, 
koetsier, wonende te Wageningen. Strübbe was koetsier van Belmon
te. U vindt hem, met verm. zijn broer Willem, terug op de groeps
foto van het personeel van Huize Belmonte in "Bomen, parken en 
buitenplaatsen in en om Wageningen", blz.42.
De bruiloft werd in Wageningen gevierd. Van het bruidspaar met 
familie, staande en zittend voor de westgevel van de tuinmanswo
ning werd bijgaande fraaie foto gemaakt.
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Zes kinderen werden uit dit huwelijk geboren: 3 meisjes en 3 jon
gens. De jongste der zonen, eveneens een Gerhardus Albartus; kwam 
ook in de tuinen terecht.

G.A. van der Lugt Sr. is tot 1916 in dienst van de familie ge
weest. Eerst onder baron Willem Anne, die op 29 november 1894 in 
Den Haag overleed en in Wageningen in de grafkelder op de West- 
berg bijgezet werd. De baron vertoefde vanwege z'n functie aan 
het Hof veel in Den Haag. Of hij was in het buitenland. Van tijd 
tot tijd keerde hij 's nachts in Wageningen terug, waar hij sliep 
in het tuinmanshuis. Daar stond een extra bed voor de baron. Op 
deze wijze ontliep hij de ambtenaar van de belastingdienst!
De periode onder douairière de C.R. kenmerkte zich door grote 
activiteiten op het landgoed, waarbij tuinbaas G.A. soms nauw 
betrokken was. Vanaf 1900 vonden er enkele openluchtmeetings 
plaats, georganiseerd door de Afdeling Wageningen van de Geheel
onthoudersvereniging. Het terrein was door de eigenares hiervoor 
ter beschikking gesteld. Eveneens organiseerde het Leger des 
Heils op zondag 29 juli 1900 er twee meetings. Die van 's avonds 
werd geleid door Commandant Booth Clibborn, de schoonzoon van 
Generaal Booth, de stichter van het Leger des Heils.
Van 1902 tot en met 1926 vonden er jaarlijks op Hemelvaartsdag 
Zendingsfeesten plaats, georganiseerd door de "Wageningsche Zen- 
dingsvereniging". G.A.van der Lugt had een groot aandeel in de 
organisatie ervan.
Overigens, wandelaars hadden geen vrije wandeling in Belmonte. 
Wel kon een deel van het terrein "bezichtigd", leest "bewandeld" 
worden, maar daarvoor moest men toestemming aan de tuinman vra
gen. Ook kregen de kinderen in het najaar toestemming beukenoot- 
jes te rapen en wel op het westelijk deel van het landgoed, dat 
daar een open karakter had. Het oostelijk deel was voornamelijk 
bos, met in de zuid-oosthoek een moestuin, omgeven door een muur. 
Hier bevonden zich ondermeer platte glasbakken en broeikassen. 
Dit was eveneens het werkterrein van tuinbaas G.A.
In 1916 nam hij ontslag. Hij kon een boerderijtje aan de toenma
lige Grindweg kopen, waar hij een groente-, fruit- en bloemen- 
kwekerij begon. Hij overleed in 1932.
Achter dit ontslag schuilde een stukje sociale geschiedenis. Een 
dochter van de tuinbaas was onderwijzeres geworden, voor de adel
lijke dames op Belmonte reden de tuinbaas een loonsverlaging voor 
te stellen! Hij kreeg nu immers ook inkomsten van zijn dochter! 
Een tweede maal dat hij met gravin Cécile von Pückler en haar 
zuster, freule Justine, in aanvaring kwam, was zijn voorstel voor 
loonsverhoging voor de tuinarbeiders. In de eerste Wereldoorlog 
werd de levensstandaard hoger. Zo'n verhoging was dan ook zeker 
gerechtvaardigd. Dit werd hem hoogst kwalijk genomen, want hij 
was in hun dienst. Toen moeten de gevleugelde zinnen gezegd zijn: 
"Foei, Van der Lugt! Neemt gij het op voor dit volk? Neemt gij 
het op voor ons. Gij zijt in onze dienst!"
Zo verhuisde het gezin van de mooie berg naar de toen nog lande-
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lijke Grindweg. Op de plaats van de boerderij en het bedrijf komt 
thans de Kolkakkerweg op de Churchillweg uit.

Tuinbaas IV.

Over hem weet ik weinig. Ik vond dat in 1922 als tuinman op Bel- 
monte werkzaam was A.de Kruijff. Ook hij woonde in het tuinhuis 
achter de inrijhekken met op de 2 pilaren 2 grote adelaars met 
wijd uitgeslagen vleugels. Twee gebeurtenissen tijdens zijn pe
riode zijn zeker het noemen waard. Onder leiding van tuinarchi
tect Leonard A.Springer vonden in 1921 op het landgoed in de 
aanleg verschillende wijzigingen plaats. Onbekend is wat er pre
cies gebeurde. Van zeer groot belang was de aankoop in 1936 door 
de Stichting Het Gelders Landschap van het landgoed Belmonte. De 
bedoeling van deze aankoop was het landgoed als natuurmonument 
voor de toekomst te bewaren. In 1951 nam de Staat i.q. de Land
bouwhogeschool het in deplorabele toestand verkerende landgoed 
van de Stichting over. En onze tuinbaas IV? Mogelijk kwam hij in 
1936 in dienst van de Stichting. In 1940/45, toen de Duitse be
zetting het landgoed en Huis vorderde, bleef hij er wonen. Na 
1945 sleet hij zijn laatste levensjaren in een woning aan de 
Grindweg, naast bloemisterij Bresser.

Verantwoording.

Vanwege de lengte van het artikel geef ik geen uitvoerige bron
nen. De genealogische gegevens komen uit de Bevolkingsregisters 
van de gemeente Wageningen. Veel aanvullende bijzonderheden ont
ving ik van de heer G.A. van der Lugt, Den Haag, evenals de 
groepsfoto met het bruidspaar. Heel hartelijk dank. Ik maakte ook 
gebruik van aantekeningen die ik destijds maakte bij de lezing 
door Jan J.de Goede over "Belmonte en zijn bewoners" op maandag 
19 februari 1979.

DE GEDENKSTEEN WOLFSWAARD (2)
A.G.Steenbergen

Naar aanleiding van het artikel "De Gedenksteen Wolfswaard" in 
Oud-Wageningen van november 1991, ontving ik van Aukje Fennema 
(en niet Vennema) en Gerard van Drooge, oud-bewoners van de 
Wolfswaard, de negatieven van de foto's die bij de plaatsing van 
de steen genomen waren. Eén van de foto's vindt u hierbij afge
drukt. Ook ontving ik enkele aanvullingen en correcties. Harte
lijk dank.

1. De krant met de geschiedenis van de Wolfswaard en de verbou
wing was bedoeld om de aankoop van de steen te financieren.
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4. Voor meer verhalen over het oude veerhuis-boerderij enz. De 
Wolfswaard kunnen we bij hen terecht. Ze hebben er ruim 10 
jaar gewoond. Ik zal er zeker gebruik van maken.

THEY ARE ENGLISHMEN---------------------- F.van der Have
Gemeente-secretaris Bergsma had de uitnodigingen verzonden voor 
het bijwonen van de onthulling van het gedenkplaatje bij hotel 
"De Wereld" en een kleine parade van de Canadese troepen. We 
waren door Canadezen bevrijd maar de militaire commandant van 
onze stad was een Engelse kapitein die met zijn mensen in "Bos
bouw" zat. Op mijn vraag of de kapitein en zijn luitenant ook 
kaarten hadden was het antwoord: "No, but they are Canadians and 
we are Englishmen". Zij waren geen Canadezen maar Engelsen! 'k 
Zorgde voor twee uitnodigingen en die middag woonden de twee 
officieren de parade bij en na afloop zongen ze uit volle borst 
het Engelse volkslied mee. Ritman en ik werden met hun jeep naar 
het stadhuis gebracht en daar hadden de Canadezen een tea aange
richt die ons allen deed watertanden. Het lukte ons om de twee 
Engelsen aan prins Bernhard voor te stellen. Er volgde een geani
meerd gesprek. Zij hebben dit buitengewoon op prijs gesteld en de 
volgende dag kreeg ik 80 fietsen om gratis uit te delen (voor 
noodgevallen) en een vrachtauto voor onze gemeente, die nu de 
beschikking over twee auto's had.
We moesten twee artikelen bewaren voor het volgende nummer. Red.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
G.P.Termohlen* 
T.Kouwenhoven* 
F.Bruinsel* 
mw.J.Hofman*

A.Hofman* 
P.Holleman*

A.L.N.Rietveld*

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

lid
lid

lid

Papenpad 28, 6705 CP, tel.15998 
Nudestraat 14, 6701 CE, tel.12553 
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628 
Schaapsdrift 30, 6871 XB Renkum, 
tel.08373-12025 
adres en tel. zie hierboven 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

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

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

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 
A.G.Steenbergen*
WERKGROEP MOLENS 
H.Dobbe
WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
Mw. Ellen Burger
FOTO EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld*
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
"DE CASTEELSE POORT"*
Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen" 
A.L.N.Rietveld*
VERENIGING "VRIENDEN VAN HET 
WAGENINGS MUSEUM"

MONUMENTENCOMMIS SIE 
J.M.Halbertsma 
H.W.Bik, secretaris

Abersonlaan 132, 6703 GD, tel.16675 

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120 

Niemeijerstraat 10', 6701 CR, tel.20038 

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477 
Postbus 298, 6700 AG
contributie enz. SNS. nr. 94.06.21.495

Postbus 1, 6700 AA, tel.92911 
Bowlespark 26, 6701 DS, tel.23101

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 1991: individueel lid ƒ 15,—  (minimaal) 

echtparen - 17,50 (minimaal)

De volgende vergadering is de jaarvergadering op 27 april a.s.
Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer W.J.P.Steenbergen een lezing 

verzorgen met dia's over nog andere middelen van vervoer.
Copij inleveren: uiterlijk 15 maart.

20



20e jrg. - nr.2 - april 1992

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst

MAANDAG 27 APRIL - JAARVERGADERING 

AANVANG 20.00 UUR 

IN "DE WERELD", GEN.FOULKESWEG 2, WAGENINGEN

Nadat de agenda van de jaarvergadering afgewerkt is, houdt de 
heer W.J.P .Steenbergen een lezing met dia's over

PER BOOT EN TRAM NAAR WAGENINGEN

De foto toont een stoomtram van Wageningen naar Ede uit de 
Staatsspoortijd (= SS-tijd). We zien een locomotief SS16 met een 
rijtuig tweede en eerste klas en een tweede klas rijtuig met een 
goederenwagon.

foto uit arohief NVBS

OUD 
WAGENINGEN



PER BOOT EN TRAM NAAR WAGENINGEN
Wieger Steenbergen

Eeuwenlang was het water de beste transportweg. In de omgeving 
van Wageningen denken we dan in de eerste plaats aan de Rijn. 
Beurtschepen verzorgden dit transport stroomopwaarts of -af
waarts. Later werd deze vorm van openbaar vervoer verdrongen door 
vervoer over spoor- en tramrails (in Wageningen gaat het dan over 
"Bello" en de Oosterstoomtram, later Nederlandsche Buurtspoorweg 
Mij genaamd. En nog later neemt de autobus het personenvervoer 
over.
Verschillende vormen van bovengenoemd vervoer, nabij en in Wage
ningen, uit vervlogen dagen, worden u getoond.

OPROEP VOOR SCHOOLFOTO'S
WEET JE NOG WEL VAN TOEN?
De lagere school laat voor vrijwel iedereen een onuitwisbare 
indruk achter. Geef iemand een oude foto van zijn schoolklas in 
handen en een stroom van herinneringen komt als vanzelf naar 
boven. Met een paar klasgenoten kan dat uitgroeien tot een vol
slagen happening, zoals in het t.v.-programma van Koos Postema. 
Het Museum "De Casteelse Poort" wil op dit fenomeen inhaken. Van 
19 juni tot 23 augustus wordt een tentoonstelling gehouden met 
behulp van schoolfoto's van Wageningse lagere scholen. Leden van 
de Historische Vereniging "Oud-Wageningen" wordt bij deze om hun 
medewerking gevraagd voor het in bruikleen ter beschikking stel
len van fotomateriaal. Bij voorkeur zgn. klassefoto's van voor 
1965, maar ook andere foto's, afbeeldingen of materialen die 
betrekking hebben op Wageningse lagere scholen, zijn bijzonder 
welkom.
Aanmelding of toezending aan: Museum "De Casteelse Poort", 
Bowlespark la, Wageningen; eventueel vragen naar mevrouw E.de 
Jong, tel.08370-21436.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 27.04.92
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 15.04.1991 *)
3. Bestuursmededelingen
4. Jaarverslagen secretaris **)

penningmeester *)
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
7. Vaststelling contributie 1993

Bestuursvoorstel: contributieverhoging tot ƒ 22,50 per huis
houden van één of twee personen

8. Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement
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9. Bestuursverkiezing **)
10. Rondvraag
PAUZE
11. Lezing W.J.P.Steenbergen: Vervoer in de regio **)
12. Sluiting.
*) Los bij gevoegd in "Oud-Wageningen"

**) Opgenomen

Statuten en Huishoudelijk Reglement (agendapunt 8)
Op de jaarvergadering van april 1991 werd aandacht gegeven aan 
een voorstel tot wijziging van de Statuten en van het Huishoude
lijk Reglement.
Rekening houdend met de schriftelijke en mondelinge opmerkingen 
over dit voorstel liggen thans de nieuwe versies van Statuten en 
Huishoudelijk Reglement ter inzage.
Degenen die van de gewijzigde versies een exemplaar willen bezit
ten kunnen daartoe contact opnemen met de secretaris. De stukken 
liggen ook ter inzage tijdens de jaarvergadering van 27 april
a. s.

Bestuursverkiezing (agendapunt 9)
In verband met punt 9 van de agenda wordt er aan herinnerd dat de 
heer F.Bruinsel statutair zijn bestuursfunctie ter beschikking 
moet stellen wegens het gedurende 6 achtereenvolgende jaren ver
vullen van deze functie.
In zijn plaats stelt het bestuur voor te benoemen de heer A.A.van 
Loenen, Englaan 19 te Wageningen.
De heer Van Loenen heeft vele jaren gewerkt bij Siemens Nederland 
N.V. in Den Haag, laatstelijk als hoofd van de Hoofdboekhouding. 
Hij is nu ruim een jaar in de VUT en woont sedert augustus j.1. 
in Wageningen.
Ingevolge art. 3.3. van het Huishoudelijk Reglement kunnen de 
leden tot en met 19 april schriftelijk eventuele tegenkandidaten 
stellen.
Deze kandidaatstelling dient door tenminste 10 leden te zijn 
ondertekend en vergezeld te gaan van een verklaring van de kandi- 
da(a)t(en) dat hij/zij bereid is/zijn een eventuele benoeming te 
aanvaarden.

VAN DE BESTUURSTAFEL (periode januari en februari 1992)

Zoals gebruikelijk bij het begin van een nieuw jaar vertegenwoor
digde in de verslagperiode het bestuur de vereniging op de nieuw
jaarsbijeenkomsten van de Gemeente en het Museumbestuur, op res
pectievelijk 2 en 3 januari.
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Op 7 januari had vervolgens een AB-vergadering plaats.
Belangrijk daaruit is te vermelden, dat
a. wegens de zorgelijke financiële situatie van de vereniging 
waarschijnlijk overgegaan moet worden tot een contributieverho
ging,
b. inspraakbijeenkomsten van de gemeente over het plan Heren
straat zijn gehouden op 18.12.91 en 6.1.92. Een eventuele schrif
telijke reactie op het plan moet op 13 januari bij de gemeente 
binnen zijn.
c. de werkgroep molens laat weten geen mogelijkheden meer te 
hebben zich in te zetten voor het behoud van de molenromp "de 
Eendracht". De Gemeente heeft de romp "vogelvrij" verklaard.
Op 30 januari had vervolgens een DB-vergadering plaats. Van het 
toen besprokene is vermeldenswaard:
(1). een verzoek van de Oranjevereniging Wageningen tot organisa
tie en uitvoering van een puzzelwandeltocht op Koninginnedag.
Het bestuur besloot aan dat verzoek te voldoen, zo mogelijk met 
medewerking van de commissie stadswandelingen.
(2). Op de eerstvolgende gemeenschappelijke vergadering van de 
dagelijkse besturen van het Museum, de Vrienden van het Museum en 
Oud-Wageningen zullen o.a. worden aangekaart
- het wekken van belangstelling voor oudheidkundige zaken bij 
j ongeren
- de organisatie en opzet van de tentoonstelling de Rijn III
(3). Voor de functie van penningmeester blijkt een kandidaat 
gevonden te zijn. Indien het AB hiermee accoord gaat, zal in de 
aprilvergadering het fiat van de leden voor benoeming worden 
gevraagd.
(4). Het door de archeologische werkgroep ingediende jaarverslag 
zal na eventuele bekorting in het aprilnummer van Oud-Wageningen 
worden opgenomen.
Op 17 februari vond de eerste lezingsavond van dit jaar plaats. 
De heer F.Hellinga sprak over de "Vlotvaart op de Rijn". De heer 
A.L.N.Rietveld die het gedeelte over de Wageningse haven zou 
presenteren moest helaas als gevolg van een blessure verstek 
laten gaan. Hij zegde overigens toe zijn bijdrage bij een andere 
gelegenheid hopelijk wel te kunnen leveren.

T .Kouwenhoven

JAARVERSLAG 1991
Omdat veel lotgevallen van de vereniging reeds uitvoerig zijn 
weergegeven in de rubriek "van de Bestuurstafel" kan het jaarver
slag zich beperken tot een samenvatting van de voornaamste ge
beurtenissen in 1991.
Bestuurssamenstelling
In april 1991 waren de heren J.M.van Staveren, P.Holleman en
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T.Kouwenhoven statutair aftredend, omdat ze de periode van 3 jaar 
hadden volgemaakt. De heer van Staveren was in verband met het 
bereiken van de 70-jarige leeftijd niet herkiesbaar. De heren 
Holleman en Kouwenhoven stelden zich opnieuw herkiesbaar en wer
den voor een termijn van 3 jaar herkozen.
Per april bestond het bestuur zodoende weer uit 7 leden:
G.P.Termohlen, voorzitter
T.Kouwenhoven, secretaris
A.A.Hofman, lid
Mw.C.Hofman-Sterken, lid
P.Holleman, lid
A.L.N.Rietveld, lid
Het ledensecretariaat werd behartigd door Mw.C.Hofman.
In april 1992 zal de penningmeester moeten aftreden nadat hij die 
functie 6 jaar zal hebben vervuld.
Verenigingsavonden
In 1991 werden 4 lezingen georganiseerd:
18.2 H.van Heiningen, Tiel: Oude Gelderse Kerken 
15.4 E.J.Jansen, Wageningen: Wageningen in oude ansichten 
23.9 Q.J.Munters & A.G.Steenbergen, Wageningen: Honderd jaar 

muziekleven in Wageningen.
18.11 K.van Ingen, Opheusden: Kastelen onder het maaiveld.
De lezingen werden in het algemeen door 80 a 100 personen be
zocht .
Voorafgaande aan de lezing van 15.4 had de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. De notulen van die vergadering zijn in 
de losse bijlage bij dit blad gevoegd.
Met uitzondering van de bijeenkomst van 18 november hadden de 
bijeenkomsten als gebruikelijk plaats in de Capitulatiezaal van 
"de Wereld". De zaal van het Kerkelijk Centrum "Vredehorst", 
waarin de bijeenkomst van 18 november plaats had bleek zo goed te 
voldoen, dat het bestuur overweegt of de vereniging in de toe
komst niet vaker van die zaal gebruik zal maken. Het tijdig re
serveren van de Capitulatiezaal blijkt namelijk ook steeds moei- 
lijker te worden.
Het Verenigingsorgaan
Het verenigingsblad "Oud-Wageningen" verscheen viermaal, steeds 
in een omvang van 20 pagina's. Per nummer werden ruim 600 exem
plaren verspreid.
Excursie naar Zutphen
Voorbereid door een commissie (aanvankelijk bestaande uit de 
heren Alofs, Hederik en Kouwenhoven) werd op 5 oktober met 30 
deelnemers een interessante verenigingsexcursie gemaakt naar 
Zutphen.
Een droevige omstandigheid daarbij was, dat de heer Alofs, die 
veel werk aan de voorbereiding had besteed, zelf niet meer aan de
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excursie heeft kunnen deelnemen. Hij overleed namelijk vrij plot
seling op 1 augustus.
Bestuursactiviteiten
Behalve met de gebruikelijke zaken als het organiseren van lezin
gen en het vertegenwoordigen van de vereniging bij diverse gele
genheden, hield het bestuur zich verder uitvoerig bezig met
(1). de ontwikkelingen rond het stadsvernieuwingsplan
(2). de plannen tot behoud van de molenromp "de Eendracht"
(3). de presentatie van de vereniging op de jaarlijkse Molenmarkt
(4). de Open Monumentendag
(5). de voorbereiding en uitvoering van de tentoonstelling "De 

Rijn II".
Tevens besteedde het bestuur veel tijd aan de herziening van de 
statuten en het huishoudelijk reglement.
In verband met het bovenstaande vergaderde het algemeen bestuur 
achtmaal, het dagelijkse bestuur tienmaal en samen met de dage
lijkse besturen van het Museum en van de Vrienden van het Museum 
nog eens tweemaal.
Archeologische werkgroep
Ondermeer als gevolg van de sloop van een aantal bouwwerken in 
het Herenstraatgebied was dit jaar ook voor de archeologische 
werkgroep een heel drukke periode. De groep was ondermeer actief 
bij de inrichting van het theekoepeltje en bij de opgravingen 
achter het Museum, ter plaatse van de voormalige vleugels van het 
LU hoofdgebouw, de gesloopte meubelfabriek en op het Olympia- 
plein.
Daar de heer Sombroek per september een functie accepteerde bij 
de FAO in Rome, werd het voorzitterschap van de werkgroep overge
nomen door Mw.E.Burger en benoemde op voordracht van de vereni
ging het gemeentebestuur de heer J.Halbertsma in zijn plaats in 
de Gemeentelijke Monumentencommissie.
Mede dankzij een oproep van de voorzitter van de vereniging werd 
op Sinterklaasavond een aanzienlijk bedrag geschonken voor de 
aanschaf van een transportband en een aanhangwagentje.
Een verslag van hun werkzaamheden zal binnenkort gepubliceerd 
worden in "Oud-Wageningen".
Werkgroep stadswandelingen
De werkgroep stadswandelingen onder voorzitterschap van de heer
G.Voncken kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen en ontwierp 
twee rondwandelingen door en om de stad van resp. Ij en 3 uur. De 
werkgroep begeleidde tevens twee korte stadswandelingen t.b.v. 
een internationale workshop van het ISSS. Voor dergelijke gele
genheden maakte de werkgroep ook routebeschrijvingen in het En
gels.
Het ledental
Het aantal mutaties in het ledenbestand was zoals elk jaar aan-
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zienlijk.
Daar het aantal aanmeldingen als lid geen gelijke tred hield met 
het aantal bedankjes is het aantal leden in 1991 per saldo afge
nomen. Hiertoe heeft ook bijgedragen dat een aantal leden met 
contributie-achterstand uit het ledenbestand is verwijderd.
Helaas doet ook het overlijden van leden zijn invloed voelen. In 
het afgelopen jaar overleden o.a. de heren Alofs, van Brakel en 
Verwoert, die zich alle drie op hun eigen gebied en wijze ver
dienstelijk hadden gemaakt voor de lokale en regionale historie.

T.Kouwenhoven, secretaris

TENTOONSTELLINGEN

Het Wagenings Museum "De Casteelse Poort" organiseert in 1992 de
volgende tentoonstellingen:
21 feb. - 26 apr.: "Van Gasthuis tot Thuisgast" - een overzicht

van de ziekenverzorging, van de Middeleeuwen 
tot nu.
Deze boeiende tentoonstelling zal ook nog te 
bezichtigen zijn tijdens het museum-weekend 
op 25-26 april.

2 mei - 24 mei: KUNST KIJKEN; dit keer kijken naar de objec
ten (ceramiek!) van Caro de Bruyn en de 
schilderijen van Marlies Haspers. Kopen kan 
ook natuurlijk.

26 mei - 14 juni: "Lens op Wageningen" is een initiatief van de
Wageningse fotografen die hiermee aantonen 
dat ook bekende plekken verrassende aspecten 
kunnen hebben.

19 juni - 23 aug.: de grote zomertentoonstelling zal het Wage
ningse schoolleven behandelen. Titel nog 
onbekend.

29 aug. - 20 sept.: KUNST KIJKEN - titel nog onbekend. Onderwerp:
kunstenaars en hun belevenis van het water in 
en om Wageningen.

MUSEUMPROBLEMEN
Mw.A.van Wijk

In elk museum komt het voor dat aardige mensen een schenking 
doen. In Museum De Casteelse Poort kwam er - bij andere schenkin
gen - opeens een zending vuurstenen artefacten.* Een paar bijl
tjes, wat pijlpunten, een heel mooie dissel.
De schenker wist helaas niet waar de spullen vandaan kwamen. Hij 
had ze ook maar ergens bij een kennis aangetroffen die ze weg 
wilde doen... en als iemand zoiets van plan is gaan bij museaal 
denkende lieden opeens alle haren rechtop staan en dan roepen ze
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dat alles mag, behalve dat! "DAT" is dus: weggooien. En "dat" 
gebeurde dus niet. De collectie belandde in het museum, maar werd 
uiteraard niet acuut in een vitrine gelegd. Wat zouden we ons 
belachelijk maken met een vitrine met het opschrift: "het zijn 
mooie artefacten maar we weten niet uit welk werelddeel, laat 
staan uit welke context ze komen!"
Wat ik wil duidelijk maken is dat de beheerders van het museum 
menige verwensing geuit hebben aan het adres van de oorspronke
lijke "eigenaar-verzamelaar", die met een soort schatgravers- 
mentaliteit te werk is gegaan. Zo'n schatgraver ziet iets moois, 
denkt of hoort dat-ie "het wel mag meenemen" en legt zijn bijzon
dere aanwinst thuis op een plankje. Tot hij er genoeg van krijgt 
(c.q. tot z'n erfgenaam er genoeg van krijgt) omdat men immers 
niets verder wéét van dat stukje bezit.
Dat stukje bezit gaat dan zwerven, zoals de artefacten uit de 
inleiding van dit artikeltje zijn gaan zwerven. MORAAL: kunnen 
wij amateur-historici en amateur-archeologen er iets aan doen om 
die mentaliteit grondig uit te roeien? WEG ER MEE!
De geschiedenis van de artefacten in kwestie heeft overigens een 
vagelijk beter einde dan we aanvankelijk vreesden. De amateur- 
archeologen in de AWN zijn dikwijls uiterst gespecialiseerde 
lieden, en twee van die vuursteen-specialisten hebben zich over 
de vondsten gebogen. We weten nu met een redelijke mate van waar
schijnlijkheid dat ze allemaal van één plek in Indonesië stammen 
(kunnen stammen!) en inderdaad tot het neolithicum** behoren. 
Maar o, toeristisch bezige verzamelaars, sleep nooit meer archeo- 
logica mee zonder behoorlijk te documenteren! Daarmee voorkomt u 
tenminste dat later, als u of die erfgenamen van u erop uitgeke
ken zijn, de kostbare vondstgegevens in het niets verdwijnen, wat 
immers geschiedenis-vervalsing zou betekenen. Precies als in het 
droevige verhaal van de vuursteenartefacten uit het begin van dit 
artikel...

* Artefact = door mensenhand, door kunst bewerkt voorwerp uit de 
praehistorische tijd.
** Neolithicum - de laatste periode van de steentijd, voor de 
opkomst van het gebruik van metalen.

JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 1991

1991 Is voor de AWW een stormachtig jaar geweest. Naast het in
ventariseren en restaureren van vondsten uit eerdere jaren dien
den zich 2 opgravingsprojecten aan die ons weer meer duidelijk
heid over de historie van Wageningen hebben verschaft. Hieronder 
treft u een chronologisch overzicht van onze activiteiten in '91 
aan.
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Herenstraat, kerst '90 - maart '91:
De locatie van de eerste opgravingsfase in de Herenstraat was een 
toevalstreffer. Na verkenning van het gesloopte terrein werd ter 
hoogte van de oude Waterstaatskerk een chemicaliën-stortplaats 
ontdekt. Onder het genot van bouwlampen van de brandweer en 
milieu-inspectie boorden wij een zijmuur van een oud huisfunda- 
ment aan. Op nieuwjaarsdag werd de eerste afvalput aangetroffen. 
Het werd al snel duidelijk dat het hier meerdere woonfases be
trof, gedateerd van ca.1500 tot ca.1825. Gezien de diverse loca
ties van de afval-, beer- en waterputten valt niet uit te sluiten 
dat er op deze oppervlakte 2 panden vlak bij elkaar hebben ge
staan, waarvan er ëén eind 18e eeuw als kostschool zou hebben 
kunnen gediend.
In de tweede opgravingsfase werden 3 sleuven van ca 3m diep ge
graven om de bewoning van de voormalige Achterstraat (thans He
renstraat) door de eeuwen heen te kunnen reconstrueren. Tot onze 
grote spijt bleek er door de rigoreuze sloop veel verstoord en 
verdwenen te zijn. De belangrijkste vondst was een 15e eeuws ver
brande huisplattegrond bestaande uit gevlochten lemen wanden. 
Opmerkelijk was dat deze 30 cm dikke verbrande laag op het gehele 
terrein voorkwam; gezien de daarin gesitueerde vondsten valt deze 
te dateren rond 1422 (de grote stadsbrand).
Tijdens de opgravingen kregen we veel vragen van omstanders. 
Hieruit is het idee ontsproten om de actuele vondsten, begeleid 
met informatie, in een tentoonstelling te presenteren. De Ge
meente bood ons prompt 3 prachtige vitrinekasten in het gemeente
huis aan, doch op aandringen van het museum werd besloten tot een 
mini-expositie (dit door ruimtegebrek) in de Casteelse Poort. Een 
initiatief dat we in het vervolg wat grootser op willen zetten.

Olympiaplein, maart '91:
De bouwput op het Olympiaplein kon vóór de drainage-werkzaamheden 
slechts in 1,5 week onderzocht worden. Dit gebeurde tot diep in 
de nacht, mede dankzij een behulpzame aannemer die ons van ver
lichting voorzag. De meest opzienbarende vondst was een klein 
laat-Neolithisch grafveld met 6 lijksilhouetten en 1 dierlijke 
begraving uit de Bronstijd van een rund.
Verr’er werden er, naast een oude beekafzetting, veel paalsporen 
van Middeleeuwse bewoning aangetroffen. Typerend is dat de bewo- 
ningsactiviteit rond de 13e eeuw afneemt. Dit houdt wellicht 
verband met de ommuring van "Nieuw-Wageningen" in 1263 waarbij de 
mensen zich binnen de muren van de stad gingen vestigen. Van de 
15e, 16e en 17e eeuw troffen we weer meer bewoningsresten aan. 
Vanaf de 18e eeuw gaat het gebied als tabaksland fungeren.

Reorganisatie, augustus-september '91:
Wim Sombroek neemt, na een rondrit door Wageningen op een graaf
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machine, tijdens een feest bij de Theekoepel afscheid en draagt 
de leiding over aan ondergetekende. Yunt Halbertsma neemt zijn 
functie binnen de monumenten-commissie over. Besloten wordt tot 
een betere organisatie binnen de werkgroep waarbij een goede 
communicatie met Oud-Wageningen en de Gemeente voorop staat. De 
verslaggeving verloopt uitstekend en in september presenteerden 
wij het opgravingsverslag van de Herenstraat. Het verslag over 
het Olympiaplein volgde in jan.'92. Beide verslagen zijn als 
"voorlopig" gepresenteerd en de foto's en tekeningen als "niet- 
publiceerbaar" aangezien deze worden opgenomen in een boekwerk 
over onze opgravingsresultaten, begeleid door enkele nieuwe fa
cetten uit de Wageningse geschiedenis.

Oktober '91:
In oktober heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met de bouw
historisch architect F.Haans over het Herenstraatgebied. Enkele 
puzzelstukjes zijn samengevoegd. Dhr.Haans wordt voortaan bij de 
voorbereiding van nieuwe opgravingen betrokken.
Tevens is er weer een goed contact opgebouwd met de AWN. Iets wat 
nuttig kan zijn bij de noodopgraving tijdens de nieuwbouw van de 
Herenstraat waarbij alle hulp nodig zal zijn.

December '91:
De AWN heeft een brief met handtekeningenlijst van medestanders 
naar de Gemeente gestuurd met opmerkingen en suggesties voor de 
landschapsinrichting bij het Wallenpad. Enkele hoofdlijnen waren: 
Geen doorbraken in de te restaureren stadsmuur, vormgeving van 
het Beckaf-bolwerk d.m.v. een aarden, beplante wal en plaatsing 
van een slootje langs de kasteelmuur en torens (tegen vandalis
me) .

5 december '91:
Dit jaar stond veel graafmateriaal op ons verlanglijstje. We zijn 
daarom erg gelukkig dat er dankzij de gift van een gulle Sinter
klaas (die in zijn vrije tijd lid van Oud-Wageningen is) zowel 
een aanhangwagentje als een transportband kon worden aangeschaft. 
Wij willen hem bij deze hartelijk bedanken.

Tot slot willen wij Oud-Wageningen bedanken voor haar aandeel bij 
de inrichting van de theekoepel waar we per december definitief 
zijn ingetrokken.

Voor 1992 staan de volgende activiteiten op stapel:
1). Opgraving complex bij oude wasserij tegenover de kasteelmuur
2). Eventuele noodopgraving bij nieuwbouw Herenstraat
3). Nieuwbouw Bevrijdingsstraat
4). Nieuwbouw Bergstraat
5). Voltooiing boek. Namens de AWW, Ellen Burger.
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EEN JONGE RENTENIER OP 't KASTEEL
A.G.Steenbergen

Bij akte van 22 augustus 1839 (1) droeg landeigenaar Jacob Marcus 
Rosenik 't Kasteel ("Huis en erf") met de bijbehorende tuin en 
het recht van visserij in de gracht langs het kasteelterrein over 
aan de nauwelijks 22 jaar oude rentenier (!) Willem Bernet. Het 
Kasteel was op dat moment nog verhuurd aan kantonrechter Johannes 
Peterus Scholten van Gansoijen en behoorde tot de duurste huizen 
in het bezit van Rosenik. Het gezin van de kantonrechter bestond 
verder uit zijn vrouw, Johanna Petronella Farret en de 22-jarige 
dochter Wilhelmina. De familie had zelfs een huisknecht in 
dienst, Willem Goedhart, oud 26 jaar. Er waren tevens 3 dienst
boden. (2)
Willem Bernet werd in 1817 in Rotterdam geboren. Hij was gehuwd 
met de Amsterdamse Anna Maria Wilhelmina Glasbergen, die 5 jaar 
jonger was en, evenals Willem, Evangelisch Luthers. Kinderen 
werden uit deze verbintenis niet geboren. Het echtpaar had voor 
korte of lange tijd 2 tot 3 dienstboden in dienst. Toen Bernet en 
zijn vrouw enkele jaren na de aankoop hun Kasteel betrokken, 
waren er in dienst Metje Agterstraat uit Bennekom en Johanna Koen 
uit Arnhem, in 1847 resp. 39 en 26 jaar. Bij 't Kasteel behoorde 
ook een koetshuis, Wijk A nr.238 (2)
Voor zover ik heb kunnen nagaan, bekleedde Bernet geen enkele 
maatschappelijke functie in Wageningen. Wel werd hij in 1856 
medevennoot van de Naamloze Vennootschap der Wageningse Gasver
lichting Maatschappij, opgericht in 1856. (3) In de Lutherse 
Gemeente Wageningen bekleedde hij het ambt van ouderling, samen 
met J.H.Meijer. Diakenen waren H.D.L.Hollmann en J .F.Schomaker. 
Koster was J .F .Zachteleben. In 1849 woonden in Wageningen 33 
Luthersen (4528 inw.). Waarschijnlijk behoorden de Luthersen in 
de regio ook tot deze kleine gemeente. (4)
Willem Bernet overleed, slechts 52 jaar oud, op 15 april 1869 in 
Brussel tijdens een terugreis van Nice, aldus de Overlijdens
advertentie, geplaatst door de weduwe in de Wageningsche Courant 
van 22 april 1869. Met enkele dienstboden bleef mevrouw de weduwe 
Bernet op 't Kasteel wonen.

Recht van Visserij
Zoals dit in het begin reeds genoemd werd, behoorde tot de rech
ten die van ouds bij het kasteel hoorden, het recht van visserij 
in de gracht langs het kasteelterrein. Op 19 april 1870 stond 
mevrouw A.M.W.Bernet-Glasbergen dit recht aan de gemeente Wage
ningen af. En tevens het genot van de "strooijing en de bagger" 
uit dit grachtgedeelte. (5) Of zij hiervoor schadeloos gesteld 
werd, is mij niet duidelijk geworden. In ieder geval vloeiden 
voortaan de pachtgelden in de gemeentekas. Twee jaar later, 22 
januari 1872, (6) vond een eerste openbare verpachting plaats
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van o.a. "de visscherij in het gedeelte gracht zooverre die van 
ouds tot het Kasteel behoort".

Voor het onderhoud van de tuinen nam mevrouw 
Bernet ca. 1881 tuinman Jacob Drost (7) in 
dienst, Rhenenaar van geboorte (1847), die 
onder andere in de tuinen van Kasteel Rech
teren bij Dalfsen werkzaam was geweest. Hij 
vestigde zich in november 1880 in Wagenin- 
gen, komend van Apeldoorn, en hij stichtte 
een bloemisterij langs het Bergpad in de 
Veerstraat. (8)

De laatste maal dat mw.Bernet in het nieuws kwam, was bij de 
verkoop van 't Kasteel en de bijbehorende grond op 30 november 
1882 aan de steenfabrikant J.S.Bowles. Met twee dienstboden ver
liet zij een jaar later Wageningen en reisde af naar Wiesbaden. 
(9). Weer werd een klein stukje bewoningsgeschiedenis van 't 
Kasteel afgesloten.

Bronnen:
(1). H.L.Driessen. De Vesting en het kasteel van Wageningen; met 

afbn. In: B. en M.Gelre 29 (1939) blz. 49-60.
(2). NAW Inv.nr.s 2209, 2220 (1840), 2224 (1850), 2229 (1860), 

2238, deel I A-Bre (1880); Bevolkingsregisters.
(3). A.L.N.Rietveld. De gasfabriek als particuliere onderneming. 

In "Tussen de Wereld en het Veer", Historische reeks, 1990, 
nr. 5.

(4). Uit de Oude Doos, door JB (= Jan van Baak), na 1946.
(5). NAW Inv.nr. 2160. Akten en titels van eigendommen betreffen

de de gemeente Wageningen 1804-1880.
(6). Wag.Crt donderdag 18 januari 1872.
(7). NAW Inv.nr. 2239, deel II, Bri-D. Bevolkingsregister 1880.
(8). Honderd jaar in de bloemetjes (Artifleur van J.Jansen, Hoog

straat), Veluwepost 7 september 1983.
(9). NAW Inv.nr. 2238, deel I, Ak-Br. Bevolkingsregister 1880.

TWINTIG JAAR HISTORISCHE VERENIGING OUD-WAGENINGEN

In het komende jaar 1993 zal het twintig jaar geleden zijn dat 
onze vereniging werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan zal een 
tentoonstelling worden georganiseerd met als onderwerp: de ge
schiedenis van de binnenstad van Wageningen tussen 1873-1973. Er 
is een tentoonstellingscommissie gevormd, die zich bezig zal 
houden met de voorbereidingen voor deze expositie.
Wij willen tevens hierbij een beroep op u doen voor foto's van 
personen die ooit binnen de Wageningse stadsgracht woonden en 
werkten, maar daarnaast hebben we ook belangstelling voor ge
bruiksvoorwerpen uit verdwenen winkels/bedrijven in de binnen
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stad. Alles zal door ons met de uiterste zorg behandeld worden. 
Indien u bereid bent bovengenoemde voorwerpen tijdelijk aan ons 
af te staan, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de leden van 
de tentoonstellingscommissie door ëën van onderstaande telefoon
nummers te bellen.
Mw.K.van Bennekom, Kievitsweide 11, Wageningen, tel.08370-15317 
Mw.C.Hofman, Schaapsdrift 30, Renkum, tel.08373-12025 
W.J.P.Steenbergen, Leeuweriksweide 222, Wageningen, tel.08370- 
14959
E.J.Jansen, Hoogstraat 109, Wageningen, tel.08370-12801 (na 18.30 
uur)
P.Holleman, Molenbeekstraat 33, Renkum, tel.08370-15090.
De tentoonstellingscommissie zegt u bijvoorbaat dank.

NOG EEN OPROEP !11

De Stichting Gilde Wageningen heeft contact gezocht met onze 
Vereniging om samen de stadswandelingen door Wageningen verder 
uit te bouwen. Het Gilde Wageningen bemiddelt tussen vijftigplus
sers met veel kennis en ervaring, verkregen via werk of hobby, en 
iedereen die hiervan gratis gebruik wil maken. Zij stelt voor 
begeleide wandelingen voor een breder publiek te organiseren. De 
toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van Wageningen,
0.a. voor het gebouwde erfgoed in deze stad, roept een groeiende 
vraag naar mondelinge en persoonlijke voorlichting door stadsken- 
ners op.
Sinds vorig jaar heeft de werkgroep Stadswandelingen hiervoor een 
beperkt aantal nauwkeurig beschreven routes met plattegrond be
schikbaar en is op aanvrage begeleiding mogelijk. Bij een bredere 
opzet en méér publiciteit - ook buiten Wageningen - ontstaat 
behoefte aan een groter reservoir van gidsen. Ongetwijfeld zijn 
veel van onze leden in staat om geïnteresseerden tijdens een 
rondleiding te informeren over de historische achtergrond van 
allerlei gebouwen en bouwwerken en over al hetgeen zich hier in 
het verleden heeft afgespeeld. Hiermee zal ook kunnen worden 
bijgedragen aan de verbetering van het imago van de stad Wagenin
gen.
In overleg met Gilde Wageningen roepen wij hierbij onze leden 
(bij voorkeur vijftig jaar of ouder) op zich gedurende het komen
de halfjaar één of meer keren belangeloos beschikbaar te stellen 
voor een rondleiding door de oude stad. Van te voren zal hun 
uitvoerige informatie worden verstrekt.
In het samenwerkend overleg zijn de volgende voorwaarden opge
steld:
1. Met ingang van 15 mei 1992 zal op elke vrijdag- en zaterdag

middag een begeleide stadswandeling van maximaal 1| uur worden 
aangeboden. Vertrek: Hist. Museum "De Casteelse Poort" om 
14.00 uur.
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2. Deelnemers dienen zich tenminste een dag van te voren - tot 
uiterlijk 16 uur - op te geven bij de SSO (Salverdaplein 2), 
waar ook de deelnemersprijs dient te worden voldaan. Het aan
tal deelnemers zal per keer minimaal 3 en maximaal ... zijn.

3. De route die gevolgd wordt en de te geven toelichting zullen 
vooraf door de werkgroep Stadswandelingen worden aangegeven.

4. Bij afgelasting als gevolg van de weersomstandigheden (door de 
gids te beoordelen) kunnen ingeschreven deelnemers kiezen uit 
een bezoek aan het Historisch Museum tegen een gereduceerd 
tarief of deelname aan een latere stadswandeling.

LEDEN die over enige parate historische kennis van Wageningen 
beschikken worden met nadruk uitgenodigd zich voor 17 april 1992 
schriftelijk of persoonlijk aan te melden bij de Stichting Gilde 
Wageningen (Salverdaplein 2, 6701 DB Wageningen), 's woensdags 
tussen 10.30 en 12.00 uur.
Telefonische aanmelding is ook mogelijk, nl. via nr.19156 en 
buiten genoemde uren: 13370/25517, onder vermelding van beschik
bare data in de periode van 15 mei tot 15 sept. 1992. Op een 
bijeenkomst van gidsen op 25 april a.s. zullen verdere afspraken 
en een "proefwandeling" worden gemaakt (over tijd en plaats van 
deze bijeenkomst volgt nader bericht).
Wij rekenen op de medewerking van velen!

De betrokken besturen.

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
1. In 1991:
- de 3 leeskoffers deden 2 maal de ronde. De totale inhoud be

stond uit ruim 100 publikaties (tijdschriften, boeken/ boek
jes, overdrukken, mappen knipsels);

- bestuur (6 pers.), redaktie (3 pers.) en 18 leden maakten weer 
gebruik van deze leeskoffer. Ik weet dat er zeer veel waarde
ring is voor de inhoud!
10 leden leenden 17 publikaties voor korte of lange tijd 
aangeschaft werden 3 publikaties Wageningen en 6 niet-Wage- 
ningen (regio);
geschonken werden 4 publikaties Wageningen en 2 niet-Wage- 
ningen;

- met de openbare bibliotheek waren weer zeer goede contacten. 
Bij de collectie Wageningen-boeken in deze bibliotheek ligt 
een ringband waarin copieën van onze aanwinstenlijsten en de 
tijdschriftencatalogus. Bovendien liggen daar ook folders van 
onze vereniging.

2. In de toekomst ...
Zowel de bibliotheek/documentatie als het foto- en dia-archief 
bevinden zich sedert 1973 - het jaar waarin de vereniging opge
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richt werd - bij de beheerders thuis. Voor de bibliotheek ont
staat gebrek aan ruimte. Bovendien is het veel beter dat onder 
andere de bibliotheek en documentatie voor de leden goed toegan
kelijk zijn. Dit betekent dat er uitgezien moet worden naar ver
vangende en grotere ruimte. Daarnaast moeten we nuchter zijn. Er 
moet op tijd voor opvolging gezorgd worden. Uitgebreid heb ik 
hierover reeds het bestuur geïnformeerd. Gesprekken zijn er over 
gevoerd. De toekomst blijft nog onzeker.

A.G.Steenbergen, beheerder

GESCHENKEN

1. Een exemplaar Wageningsche Courant van zaterdag 23 maart 1946 
4 foto's uitgebrande Herv. kerk mei 1940
1 foto bominslag Rode Dorp 1943 
1 foto Capitulatie 5 mei 1945 
Geschonken door J.Lamers, Bennekom.

2. 18 boeken/boekjes/tijdschriften, afkomstig uit de bibliotheek 
van de Germaanse Werkgemeenschap afd. Wageningen, 1940/45. De 
inhoud van het materiaal behoef ik niet nader toe te lichten. 
Het lijkt mij zinvol dit materiaal toch te bewaren. Wellicht 
kunnen we er iemand mee helpen, die iets wil schrijven over de 
Germaanse Werkgemeenschap afd. Wageningen. Het hoort in ieder 
geval bij Wageningen in 1940/45.
Deze literatuur ontvingen van de heer J.P.A. van den Ban, 
Wageningen.

De schenkers heel hartelijk dank.
A.G.Steenbergen, beheerder bibliotheek 

DE GEDENKSTEEN WOLFSWAARD (2)
A.G.Steenbergen

Herplaatsing wegens wegvallen van een deel van de tekst.
Naar aanleiding van het artikel "De Gedenksteen Wolfswaard" in 
Oud-Wageningen van november 1991, ontving ik van Aukje Fennema 
(en niet Vennema) en Gerard van Drooge, oud-bewoners van de 
Wolfswaard, negatieven van de foto's die bij de plaatsing van de 
steen genomen waren. Eén van de foto's vindt u hierbij afgedrukt 
(zie Oud-Wageningen febr.1992, blz.19) Ook ontving ik enkele 
aanvullingen en correcties. Hartelijk dank!
1. De krant met de geschiedenis van de Wolfswaard en de ver

bouwing waren bedoeld om de aankoop van de steen te financie
ren. Door tijdgebrek kwam de krant er niet. De verbouwing 
slokte alle tijd en energie op.

2. De metselaar die de steen plaatste (zie foto), heette Tonny 
van der Pas en niet Plas.
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3. Na de plaatsing kregen de bewoners van de Wolfswaard van de 
bouwvakkers een kist met 7 leghornkippen.

4. Voor meer verhalen over het oude veerhuis-boerderij enz. de 
Wolfswaard kunnen we bij hen terecht. Ze hebben er ruim 10 
jaar gewoond. Ik zal er zeker gebruik van maken.

RUSTENBURG EN HET SPIJK
Werkgroep Veldnamen 
A.G.Steenbergen

In de Veluwepost van woensdag 16 oktober 1991 verscheen n.a.v. 
het 20-jarig bestaan een uitgebreid historisch overzicht over het 
jubilerende Bejaardencentrum Rustenburg. In een afzonderlijk 
kadertje werd ingegaan op de naam Rustenburg in samenhang met het 
Spijk. De (niet geheel juiste) informatie die de journalist hier
over ontving, luidt: "... is Rustenburg vernoemd naar de "spij
ker", het landhuisje, dat jonkheer De Roode daar rond 1700 ten 
oosten van de stad liet bouwen en dat hij vernoemde naar zijn 
plantage in De West, "Rust en Burg" geheten. De oud-Nederlandse 
aanduiding "spijker" leeft nog voort in de naam "Het Spijk", 
waarmee vandaag de dag het weggetje langs de buitenzijde van de 
gracht wordt aangeduid."
1. Rustenburg
De naam van zowel het Bejaardencentrum als van de weg erlangs,
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herinnert aan "Rust en Burgh", een huis uit het begin van de 17de 
eeuw, dat stond aan het Spijk naast drukkerij Verweij. Het werd 
helaas in 1961 op last van de gemeente gesloopt! Het vormde één 
van de weinige voorbeelden van de oude Gelderse bouwstijl. In de 
gevel-Spijkzijde bevond zich een gevelsteen met de naam. Muuran
kers gaven vermoedelijk het bouwjaar 1631 aan.

In het kadertje staat dat jonker De Roode het 'rond' 1700 liet 
bouwen en dat hij het vernoemde naar zijn plantage in de West (= 
West-Indië?).
Ons lid, W.Straatman, deed in 1974 een onderzoek naar de historie 
van dit pand en publiceerde erover in Wagenwegen, 1974, nr.3. Hij 
belichtte in zijn artikel alleen de periode van de familie De 
Rotte. Heeft de bron in het kadertje "De Rotte" verbasterd tot 
"De Roode!? In 1700 stond het huis er al zo'n zeventig jaar. De 
Rotte was niet van adel. Hij was advocaat, die in 1738 dit pand 
kocht. In de transportakte wordt alleen gesproken over "Een huys, 
schuer, hoff, enz."; de naam Rust en Burtg komt er niet in voor. 
Deze kan door een latere eigenaar gegeven zijn. Rustenburg zou 
een "spijker", een landhuisje geweest zijn. "De oud-Nederlandse 
aanduiding leeft nog voort in de naam Het Spijk"; aldus de toe
lichting in de Veluwepost.
2. Het Spijk
Een spijker was een opslagruimte/schuur voor koren. Dat is Rust 
en Burgh beslist niet geweest. De naam "Het Spijk" is al oud. In 
het Leenregister van de Heerlijkheid Doorwerth, 1413/1518 (1) 
staan de lenen die in Wageningen gelegen waren. Eén ervan is "11 
hont land aldaar, geheeten Die Spyck". Op 28 december 1609 (2)
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beleende "J.Schellartt, freyher totten Dorrenwerth" W.van Essveld 
met de benedenste Spijck aan de gracht der Wageningen. Er moet 
dus ook een "bovenste" Spijk geweest zijn. In de transportakte 
van 1738 staat dat oostwaarts van het verkochte o.a. 't Spijck 
lag. W.van Essveld (= Estvelt) was tussen 1587 en 1617 meerdere 
malen burgemeester van Wageningen.
Over de betekenis van deze veldnaam het volgende:
Gysseling (3) verwijst naar SPIKA d.i. in een water(loop) uit
springende hoek land, verwant met spijker en nagel. Een verkla
ring die heel goed zou passen in de vorm van het terrein tussen 
de gracht (water) en de Berg- en Veerstraat.
Bronnen:
(1). E.J.Demoed. Van een Groene zoom aan een vaal kleed, 1953. 

blz. 73-74, voetnoot blz. 73.
(2). Verslagen omtrent 's-Rijks Oude Archieven, 1919, XLII, 2de 

deel, blz. 91-96: Charters en bescheiden, een fragment uit
makende van het Huisarchief van Doornwerd (Doorwerth). Blz. 
96 E.Leenbrieven door de heeren van Doornwerd afgegeven.

(3). Maurits Gysseling. Toponymisch woordenboek ... (v55r 1226). 
deel II, 1960, blz. 929.

TUINBAZEN OP BELMONTE (2)
A.G.Steenbergen

Naar aanleiding van dit artikel in Oud-Wageningen van februari
1992 ontving ik een zeer belangrijke correctie.
De groepsfoto op blz. 16 is niet van het echtpaar G.A.van der 
Lugt en J .Snellenburg, maar van Hendrik Jan Aalders en Anna Wil- 
helmina Catharina van der Lugt. Zij trouwden op 30 juni 1899. Het 
waren de ouders van mevrouw Kluyver-Aalders uit Doorwerth. Zij 
gaf mij deze correctie en meer door. De bruid was een zusje van 
tuinman III, Gerhardus Albartus. Hij staat rechts op de foto: 
staande 3de van rechts. Voor hem zit z'n vrouw Lubberdina. Naast 
de bruidegom zit mw.Jansje van der Lugt-Rennes en naast de bruid 
mw.Attje Aalders-Oostenhoff, die toen al weduwe was. Links staan
de 2de Aaltje Hendrika van der L. Zij overleed ongehuwd in 1931. 
3de van links Jan van der L., hoofdonderwijzer in Hengelo (0) met 
daarvoor zijn vrouw Anna van Beest.
Hartelijk dank voor deze correctie.

17E EEUWSE GROTE KROON IN DE SINT-JOHANNES DE DOPERKERK
TE WAGENINGEN

In deze 20e-eeuwse R.K.Kerk bevinden zich nog drie van de oor
spronkelijke kronen uit de Grote of St.-Bavokerk. De verlichting 
voldeed niet zodat men besloot om in een der couranten een adver
tentie te plaatsen waarin koperen kerkkronen te koop werden ge
vraagd .
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De firma Schaaps, die de Haarlemse kronen had gekocht, reageerde 
hierop en bood o.a. de grote kroon (een geschenk uit 1639 van de 
regenten van het St.-Elisabeth's Gasthuis aan de Grote Kerk) en 
twee 16-armige kronen, die in de zijbeuken hadden gehangen, voor 
de prijs van 820 gulden aan de parochie aan. De koop werd op 24 
april 1854 tijdens een vergadering van het kerkbestuur goedge
keurd.
In 1923 werd door deze parochie een nieuwe kerk aanbesteed, die 
evenals eerdergenoemde kerk St.-Johannes de Doper tot patroon 
had. Deze kerk aan de Bergstraat, gebouwd in romaanse=byzantijnse 
stijl naar een ontwerp van architect Ir.H.J.van der Heyden uit 
Hilversum, werd op 19 september 1925 officieel in gebruik geno
men. Met het oog op de stijl van de nieuwe kerk vreesde de archi
tect dat de 17e-eeuwse renaissance kronen niet met het interieur 
harmonieerden en hij adviseerde het kerkbestuur deze te verkopen. 
De antiquair M.van der Horst (overleden in 1985), die benaderd 
werd, weigerde echter de kronen te kopen omdat hij vond dat deze 
wel degelijk in de nieuwe kerk thuishoorden.
Tenslotte pleitte hij voor een geheel nieuwe electrische verlich
ting in de kerk. Gelijktijdig werd door de architect een brief 
naar het Bureau der Rijksmonumentendienst in Den Haag verstuurd 
met de vermelding dat het kerkbestuur het plan had de kronen te 
verkopen. In de vergadering van het kerkbestuur op 26 oktober 
1925 werd een ingekomen brief van de edelsmeden Brom uit Utrecht 
behandeld waarin zij zich bereid verklaarden om bij een besluit 
tot verkoop van de kronen deze voor het gevraagde bedrag van ƒ 
5200,-, behoudens goedkeuring van de Aartsbisschop, te kopen. Ook 
de heren Brom adviseerden het kerkbestuur echter de kronen niet 
zonder noodzaak van de hand te doen, omdat deze in de nieuwe kerk 
heel goed tot hun recht zouden komen.
Tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 11 november 1925 
kwam een brief van Mgr.H.van de Wetering ter sprake, met het 
beslissende woord dat Z.D.H. bezwaar had tegen verkoop. De drie 
prachtige kronen bleven dus toch behouden voor de kerk. De secre
taris van het kerkbestuur vond het jammer voor de schatkist maar 
achtte het behoud van de kronen toch vreugdevol.
Door oorlogshandelingen in 1940 en 1945 werd deze kerk zwaar be
schadigd. Aan de solide ophanging, destijds op advies van de 
edelsmeden Brom in 1927 gedaan, is het te danken dat de kronen 
gespaard zijn gebleven en dat zij slechts geringe schade door het 
oorlogsgeweld hebben opgelopen.
Na het herstel van de kerk in 1950 kregen zij de huidige plaats 
in de zijbeuken. De grote kroon hangt nog steeds in de Triomf
boog. In het begin van de jaren vijftig zijn de kronen met guns
tig resultaat gerestaureerd 19) .
Bij het 60-jarig bestaan van de St.-Johannes de Doperkerk op 22 
september 1985 werden in een feestelijke misviering alle 62 kaar
sen aangestoken. Dit moet een onvergetelijk gezicht geweest zijn.

Overgenomen uit: Het licht in de Grote of St.Bavokerk te Haarlem.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
G.P.Termohlen*
T. Kouwenhoven* 
F.Bruinsel* 
mw. J.Hofman*

A.Hofman*
P.Holleman*

A.L.N.Rietveld*

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

lid
lid

lid

Papenpad 28, 6705 CP, tel.15998 
Nudestraat 14, 6701 CE, tel.12553 
Sleedoornplants.12, 6706 CC, tel.10628 
Schaapsdrift 30, 6871 XB Renkum, 
tel.08373-12025 
adres en tel. zie hierboven 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

REDACTIE "OUD-WAGENINGEN1 
F.v.d.Have*
A.C.Zeven 
A.L.N.Rietveld*

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

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 
A.G.Steenbergen*
WERKGROEP MOLENS
H.Dobbe
WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
Mw. Ellen Burger
FOTO EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld*
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
"DE CASTEELSE POORT"*
Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen" 
A.L.N.Rietveld*
VERENIGING "VRIENDEN VAN HET 
WAGENINGS MUSEUM"

MONUMENTENCOMMIS SIE 
J.M.Halbertsma
H.W.Bik, secretaris

Abersonlaan 132, 6703 GD, tel.16675 

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel. 18120 

Niemeijerstraat 10', 6701 CR, tel.20038 

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477 
Postbus 298, 6700 AG
contributie enz. SNS. nr. 94.06.21.495

Postbus 1, 6700 AA, tel.92911 
Bowlespark 26, 6701 DS, tel.23101

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 1991: individueel lid ƒ 15,—  (minimaal) 

echtparen - 17,50 (minimaal)

De volgende vergadering wordt gehouden op 
maandag 21 september 1992 in "De Wereld"

Copij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 15 augustus. 
Bijdragen van leden zijn welkom!

De najaarsexcursie is gepland op zaterdag 3 oktober. Nadere gegevens volgen.
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WAGENINGEN MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst

MAANDAG 21 SEPTEMBER - VERGADERING

Aanvang 20.00 uur

IN "DE WERELD", GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

Mw.M.Witteveen houdt een lezing over Zaltbommel en omgeving. 
Zij is lid van de Historische Kring Bommelerwaard.

Kaartje van Zaltbommel



ZALTBOMMEL
M.Witteveen-Jansen

Een kleine stad, een grote kerk en een rijk verleden zijn enkele 
kenmerken van Zaltbommel. Omdat de stad klein en overzichtelijk 
is, kan een belangstellend bezoeker zich in enkele uren helemaal 
thuis voelen. De Sint Maartenskerk met zijn grote toren bepaalt 
al van verre het beeld van de stad. Van het lange verleden, rijk 
aan gebeurtenissen, is veel te vertellen.
In een stadswandeling is de levendige stad-van-nu het eerste wat 
men ziet en een begeleider kan daarbij aanwijzen hoe de sporen 
van het verleden door elkaar lopen. In een verhaal over de stad 
kunnen de lagen van de verschillende eeuwen echter één voor één 
bekeken worden zodat ze in de ongeordende werkelijkheid makkelij
ker te herkennen zijn. De zestiende eeuw was in Zaltbommel de 
rijkste eeuw maar om dat te zien moeten de latere eeuwen opzij 
geschoven worden. De middeleeuwen lijken in veel opzichten nog 
moeilijker te herkennen maar ze liggen ook zo voor de hand dat 
men er overheen kijkt.
Het verhaal over Zaltbommel gaat daarnaast over de ligging aan de 
rivier, de vorm van de stad, de handel en het verkeer die recht
streeks het gevolg van die ligging zijn. Het gaat over de nabije 
grenzen van Holland en Brabant, over de oorlogen, over vesting
werken en over economie, zaken die alles te maken hadden met die 
grenzen. Het gaat tenslotte over mensen, in het bijzonder over de 
kapittelheren, Maarten van Rossum, Buys Ballot, Frans Liszt en 
vele anderen, bekend en onbekend.

VAN DE BESTUURSTAFEL (periode mei t/m augustus 1992)

Omdat het verenigingsleven gedurende de zomermaanden praktisch 
stil ligt, beperkt dit overzicht zich vooral tot onderwerpen, die 
een wat algemenere betekenis hebben, en die als regel door de 
secretaris slechts in het voorbijgaan worden aangeduid.
1. Het lezingenprogramma voor het komende seizoen is inmiddels 
rond. Het ziet er als volgt uit:
- 21 september: Zaltbommel en omgeving (mw.M.Witteveen, Hist.

Kring Bommelerwaard)
- 16 november : Opgravingen in Wageningen (mw.E.Burger en hr.W.

Angenent)
- 15 februari : De Hoogstraat en de bewoningsgeschiedenis van

enige huizen aan deze straat (hr.A.C.Zeven)
- 19 april : Feestelijke jubileumvergadering met o.a. een dia-

lezing over de haven en zijn geschiedenis (hr.
A.L.N.Rietveld).

Noteert u vast deze data. De bijeenkomsten worden alle gehouden 
in "De Wereld".
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2. De lezing van mw.Witteveen heeft vooral tot doel nadere 
achtergrond-informatie te geven t.b.v. de op 3 oktober te houden 
verenigingsexcursie naar Zaltbommel en omstreken.
N.B. Voor nadere en zakelijke informatie betreffende de excursie: 
zie ook het artikel over de excursie, elders in dit blad.

3. Zoals bekend, werd op verzoek van de plaatselijke Oranje-vere- 
niging op Koninginnedag door de werkgroep Stadswandelingen een 
puzzelwandeltocht georganiseerd.
Alle deelnemers (precies 100 in getal!) ontvingen als aandenken 
bij die gelegenheid de bekende stadsplattegrond uit ca.1650 van 
de hand van Nic.Geelkercken. Voor de belangstellenden is nog een 
aantal van die plattegronden te koop, ƒ 3,50 voor het formaat A3 
en ƒ 1,50 voor het formaat A4.

4. Aangaande een te vormen Infocentrum zijn tot op heden weinig 
vorderingen te melden. Ruimte in het Museum is niet beschikbaar. 
Zeker niet, zolang de bovenverdieping van de Casteelse Poort nog 
bewoond wordt door studenten.
Het ruimtegebrek wordt nog nijpender indien het door wijlen F.T. 
Verwoert ten gunste van Oud-Wageningen nagelaten materiaal daar 
ook nog moet worden opgeslagen.
In afwachting van een selectie van dit materiaal door het bestuur 
is het momenteel tijdelijk ondergebracht op de zolder van het 
Koetshuis. Gezien de omvang ervan laat het zich aanzien, dat 
genoemde selectie nog wel enige tijd in beslag zal nemen.

5. Voor de tentoonstelling de Rijn III kon geen "trekpaard" wor
den gevonden. Tot zijn spijt was daarom het bestuur genoodzaakt 
de tentoonstelling van het programma te schrappen.
Het vervallen van de tentoonstelling behoeft evenwel geen nade
lige gevolgen te hebben voor het verschijnen in de Historische 
Reeks van een publikatie over de stof, die op de tentoonstellin
gen de Rijn I en II is gepresenteerd.

6. Nu de ledenvergadering de herziene Statuten en het Huishoude
lijk Reglement heeft aanvaard, is voor een rechtskundig geldende 
afwikkeling van de statutenwijziging contact opgenomen met de 
notaris. Door de vakantie is er echter enige vertraging in de 
afhandeling opgetreden.
Zodra de wijziging ook notarieel is goedgekeurd, zullen beide 
stukken zo spoedig mogelijk in het verenigingsbeleid worden toe
gepast.

7. Tenslotte vermeld ik op deze plaats enkele belangrijke post
stukken, welke ons gedurende de zomer werden toegezonden.
Het betreft:

a) . Een uitnodiging van de Streek-VVV te Ede voor deelname aan de 
jaarlijkse Molenmarkt op 12 september a.s. Namens de Vereniging
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zullen P.Holleman en A.L.N.Rietveld daar een stand inrichten.
b). Een reactie van de Gemeente Wageningen op ons verzoek de mo- 
lenromp van de "Eendracht" op de gemeentelijke monumentenlijst te 
plaatsen: De Gemeente besloot namelijk "voorbereidingen te tref
fen voor het aanvangen van een bestemmingsplanprocedure, welke 
een woonbebouwing voor dit terrein mogelijk maakt".
Onze pogingen de molenromp te bewaren voor het nageslacht lijken 
dus tevergeefs.
c) . Een overzicht van de door het Gelders Oudheidkundig Contact 
te organiseren cursussen. Het G.O.C. richt zich voor het komende 
seizoen met ruim 30 cursussen op belangstellenden uit de sfeer 
van de historische verenigingen en met ongeveer 20 cursussen op 
beheerders en personeel van de historische musea.
d). Ook de Stichting Gilde Wageningen berichtte over haar plannen 
en activiteiten.
e). Omdat het dit jaar 500 jaar geleden is, dat men startte met 
de bouw van de Cuneratoren, gaf de Historische vereniging Oud
heidkamer Rhenen een interessant en rijk geïllustreerd boekwerkje 
uit over de geschiedenis van de culturele betekenis van de Cune- 
ra. Het kreeg de titel mee van "500 jaar Cuneratoren (1492— 
1992)", maar beschrijft niet alleen de toren, maar behandelt ook 
een aantal aspecten van de (nog oudere) kerk. Behalve door zijn 
illustraties is het boekje vooral interessant, omdat de inhoud 
grotendeels gebaseerd is op nieuw, recent onderzoek. De publica
tie werd samengesteld door een bij uitstek deskundig drietal: de 
heren H.P.Deys, A.J.de Jong en W.H.Strous en het is momenteel in 
de boekhandel te koop voor ƒ 15,-.

T.Kouwenhoven, secretaris.

Het bestuur heeft de droeve plicht u te berichten dat 
tijdens een reünie van de Oud verzetstrijdersvereniging 
"The Escape" op 21 augustus te Volendam is overleden ons 
lid,

de heer A.BOSMAN
Antonie Bosman zal in onze herinnering voortleven als een 
betrouwbaar man die niet alleen wegens zijn rol in het 
verzet tegen de Duitse overheerser enkele internationale 
onderscheidingen verwierf, maar die ook als lid van het 
College van Advies van onze vereniging het bestuur op een 
bescheiden, doch zinvolle wijze met raad en daad bij
stond .
Onder grote belangstelling werd de heer Bosman te Wage
ningen begraven op 26 augustus 1992.
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WIE WEET WAAR WILDE WOUTER WOONT?
F.van der Have, A.G.Steenbergen

Wilde Wouter woont wijd weg, maar zijn echte adres wordt niet 
genoemd. Bijna alle mensen hebben een adres. Namen zoals Halve 
Kiepsteeg of Huppelpad worden door straatnaamborden aangegeven. 
Hoe kómen we nu aan onze straatnamen? We geven een gedeelte van 
de raadsnotulen weer van de vergadering op 21 juli 1931:
Punt 14. Het geven van een naam aan een nieuwe straat.
Nu het tijdstip nadert waarop de ter plaatse in aanbouw zijnde 
woningen gereed komen, is het gewenst een naam te geven aan de 
straat welke een verbinding zal vormen tussen de Eekmolenweg en 
de Veluviaweg.
B. en W. stellen voor Ceresstraat. Het verlengde van de Veluvia
weg naar de Harnjesweg kan gevoegelijk (aldus B. en W.) ook de 
naam Veluviaweg krijgen. De heer Thijs vraagt hoe men aan de naam 
Ceres komt. De voorzitter zegt dat die naam in Wageningen toch 
algemeen bekend is. Van de Peppel vindt het ook een rare naam en 
niets is er in de streek wat aan deze naam herinnert. De voorzit
ter zegt dat deze naam verband houdt met de Landbouwhogeschool. 
Het voorstel wordt nu zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 
Hadden beide genoemde raadsleden bij het bestuderen van de stuk
ken Van Dale geraadpleegd, dan hadden ze daar kunnen lezen: Ceres
- godin van de landbouw en de veldvruchten. De burgemeester wist 
wel dat enkele raadsleden bezwaar zouden maken tegen zo'n hei
dense naam en ze slikten nu het verhaal van de L.H.S.
Wanneer onze vroede vaderen M/V straatnamen kiezen, dan letten ze 
erop dat er niet namen gekozen worden die op reeds bestaande 
namen lijken. Toch hebben we een Haversteeg en Haverlanden. Fout
je? Er bestond een Pomonaweg en er kwam een nieuwe wijk Pomona. 
De chef van de afdeling bevolking, de heer Marbus, kreeg de op
dracht een andere straatnaam voor te stellen. De Gerdesstraat is 
genoemd naar een predikant die hier slechts enkele jaren stond. 
Marbus stelde voor de Pomonaweg te noemen naar een andere domi
nee: Ds Van Schelven. Deze stond hier van 1893 tot 1929. En dat 
gebeurde. Nu wachten we tot pastoor Taabe ook vernoemd wordt. 
Taabe was een echte herder, die veel goeds deed, veel voor ande
ren over had, een geziene figuur in de Wageningse gemeenschap. En 
als de raad zo op het oecumenische pad gaat, vernoemt men als 
vierde Cozijn, de rebbe die leefde van 1870 - 1912.
Nu we de rabbi vernoemd hebben, kunnen we vermelden dat de 
Nieuwstraat in de 18de eeuw ook Jode- of Jeudestraat werd ge
noemd. Er stonden verschillende door Joden bewoonde panden en het 
is mogelijk dat de Bank van Lening (in de volksmond Ome Jan) hier 
gestaan heeft. In officiële stukken kom je de naam Jeudestraat 
tegen. In die omgeving vinden we ook de Kapelstraat, genoemd naar 
de St.Nicolaaskapel, St.Nicolaas was o.a. de patroonheilige van 
de schippers.
We hebben een Harnjesweg, een Harnjeshof en een Anjerhof. Hier 
'iteJr men zich niet gehouden aan de afspraak geen verwarring te
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zaaien. Het voorstel de straat bij het postkantoor Schuylenborg 
te noemen vond geen genade want we hadden al een Schuylensteeg.
Om onverklaarbare redenen heeft men op de straatnaamborden ge
kapt. Dokter Boeslaan werd Boeslaan. Men vraagt zich af of Sijtje 
Boes van het eiland Marken is vernoemd. Dokter Niemeijerstraat 
werd Niemeijerstraat. Nu vraagt men zich af of die naam iets met 
de tabak te maken heeft. Prins Hendrikweg werd Hendrikweg. Is nu 
de boerenleider vernoemd? De Laurens Jansz. Costerweg werd Cos- 
terweg. Naar de schoonvader van Cruyff? Alle titels van de pro
fessoren zijn verdwenen. Nu is het Olivierlaan. Onwillekeurig 
denk je aan Olivier B.Bommel. Het is echter prof.Olivier, die 
vroegtijdig aan het verzet meedeed, daadwerkelijk, een kranig 
vaderlander, die niet voor niets als eerste na de oorlog rector 
magnificus werd en nu... Olivierlaan!
Er zijn ook veelzeggende namen gekozen. De Geertjesweg heet naar 
Geert Jansen, een landbouwer in de 18de eeuw. Het laatste stuk 
van die weg heette indertijd Molenweg naar de oliemolen die er 
toen stond. Nu is het tot Nol in het Bos Geertjesweg.
In de tweede helft van de vorige eeuw kwamen de vakorganisaties 
op. Van Christelijke zijde heeft men toen Patrimonium (= vader
lijk erfdeel) opgericht. Men trachtte werkgevers en werknemers 
samen in éën club te krijgen. Dit lukte slechts gedeeltelijk. De 
arbeiders kozen een eigen vakorganisatie. Patrimonium heeft als 
voorloper op sociaal gebied heel wat gedaan. Plaatselijk ontstond 
er een afdeling die tenslotte alleen een woningbouwvereniging 
werd. In Wageningen zijn drie pioniers uit de landelijke organi
satie vernoemd: Klaas Kater met zijn straat en plein werd geboren 
in Aalsmeer op 15 oktober 1833 en hij overleed op 26 oktober 
1916. Talma was Nederlands Hervormd predikant en koos voor de 
Anti Revolutionaire Partij. Hij was minister van 1908-1913. De 
sociale wetten van Talma waren een steenhouwerswet, een wet in 
verband met nachtarbeid en de invaliditeitswet. Een progressieve 
minister!
Tenslotte is er een derde straat vernoemd naar een mede-oprichter 
van Patrimonium. De Willem Hovystraat. Hovy is geboren te Bever
wijk in 1850 en hij overleed te Zeist in 1915. In 1876 was hij 
mede-oprichter van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimo
nium". Hij is lid van de eerste kamer geweest en was mede-oprich- 
ter van de Vrije Universiteit. Hij was directeur van een grote 
brouwerij en stond bekend door de uitnemende zorg voor zijn per
soneel.
De Riemsdijkstraat. Op de 5de februari 1546 bezocht keizer Karei 
V, Heer der Nederlanden de stad Wageningen. Om half 4 arriveerde 
de keizer, gezeten in een prachtige reiskoets, vergezeld door 
zijn halfzuster, Maria de landvoogdes der Nederlanden. Burgemees
ter Jelis van Riemsdijk ontving het gezelschap voor de Nudepoort 
en bood na drie diepe buigingen de sleutels van de stad aan op 
een rood fluwelen kussen. Minzaam gaf de keizer de sleutels terug 
met de woorden "dat hij sleutels noch geld, maar alleen gehoor
zaamheid en trouw van deze stad begeerde". (Goossen in zijn boek-
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je over Wageningen uit 1862, blz.56-60).
De Beuningstraat heet vrijwel zeker naar een zekere heer Beuning. 
In de regio komt deze naam ook voor.
Bij het Kerkhofpad heeft men een kapitale vergissing gemaakt. 
Onze Joodse burgers hebben geen kerkhof maar een begraafplaats. 
Laat men deze weg bij de Joodse begraafplaats zo spoedig mogelijk 
een goede naam geven: De Van der Woudeweg naar de familie Van der 
Woude. Van der Woude was leraar aan de scholengemeenschap. Man, 
vrouw en de twee jonge kinderen doken onder, omdat zij als Joden 
gezocht werden.
Op hun onderduikadres in Utrecht werden ze gearresteerd en naar 
Dachau gedeporteerd. Op dezelfde dag zijn de ouders en de twee 
kleine kinderen vergast. Zoiets mogen we niet vergeten.
De Dreyen is een verschrijving van de Breyen, een breed stuk 
land. Je sprak het uit als breejen.
Het bord van de Halve Kiepsteeg vindt u tussen de woning van onze 
eerste burger, Otto van Gelreweg 1 en het notariskantoor op Gen. 
Foulkesweg 11. We wachten nu nog op de Torckstraat. Er zijn be
langrijke figuren uit onze plaatselijke historie die nooit zijn 
vernoemd. We denken verder aan diegenen, die in aktief verzet hun 
leven gaven in oorlogstijd.
Jammer dat de uiver, de kemphaan, de kievit, de leeuwerik en de 
plevier en nog meer kanariepietjes op straatnaamborden vermeld 
zijn. Je vindt ze zo ook in andere steden evenals de namen van 
bekende en onbekende artiesten. Het getuigt van een zekere armoe
de. We hebben voldoende namen van boerderijen, akkers en weilan
den, historische figuren en verdienstelijke inwoners.
De Nijenoordallee is een samentrekking van nije - nieuwe en oord
- plek, streek. In deze omgeving speelden de Van Ecks een belang
rijke rol. Bekend zijn de Van Ecks van Nergena. Waarschijnlijk is 
Johan van Eek vernoemd. In de 18de eeuw wordt Johan Karei Baron 
Van Eek als bezitter van Nergena genoemd. (Geschiedenis van Ede, 
deel III, blz.23).
August Faliseweg. August Franciscus Henri Falise werd 26 januari 
1875 te Wageningen geboren. Hij overleed aldaar op 7 januari 
1936. Hij was beeldhouwer en medailleur. Zijn woonhuis met ate
lier vinden we nog op August Faliseweg 43. Het Bowlespark is ge
noemd naar - Johannes Stephanus Bowles. Hij werd in 1844 te Wa
geningen geboren en overleed te Bussum in 1929. Hij was land
eigenaar en steenfabrikant. Hij liet een aantal herenhuizen in 
het naar hem vernoemde Bowlespark bouwen. We gunnen het een ge
fortuneerd burger wel dat er een park of straat naar hem vernoemd 
wordt, maar er zijn ook mensen die veel voor de gemeenschap in 
Wageningen betekend hebben. We noemden reeds Torck, pastoor Taa- 
be, die hier stond van 1837 tot 1875. Oud-Wageningen heeft een 
grote wandkaart met het formaat van een wereldkaart, die op de 
scholen wordt gebruikt. Hierop worden de namen van buurten en 
brinken, bolwerken, boerderijen en landerijen aangetekend en deze 
kaart wordt nog steeds bij gehouden. Soms wordt een advies van 
onze vereniging overgenomen. Zo heet de Hazenkamp naar een per
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ceel grond uit die omgeving waar de familie Haase woonde.
Zo heet de Vanenburgstraat naar Vrouwe van Vanenburg, een land- 
eigenaarster uit 1735.
Kees Mulder was een verzetsman. Hij ontving een eremedaille van 
Eisenhower en een tweede werd hem uitgereikt door de Engelse 
regering. Onder de naam Kees Mulderweg worden zijn gegevens sum
mier vermeld.
Maneswaard. Zelf zal een van ons die naam nooit vergeten. Het is 
geen straatnaam maar de naam van een klein stukje Wageningen dat 
nu aan de overkant van de Rijn ligt. Eind 1944 zat de Engelse 
generaal Hacket, commandant van de parachutisten in Ede onderge
doken bij de dames De Nooy in de Torenstraat. De staf van de B.S. 
gaf mij toen de opdracht om met enkele B.S.ers de generaal naar 
Wageningen te brengen en in het telegram werd vermeld dat een 
Engelse patrouille generaal Hacket zou opwachten 70 m. ten oosten 
van de schoorsteenpijp van Manesweerd. Er lag een dam sneeuw en 
het was bijna volle maan. Ik besprak het met enkele mensen. Wat 
wisten we van landmijnen onderweg en waar lag Manesweerd. Later 
bleek dat de steenoven, een boerderij en enkele huizen aan de 
overzijde van de rivier lagen. Het was Wagenings gebied en dat is 
het nog. Door het meanderen van de rivier ligt het nu in de Betu
we. De opdracht werd ingetrokken en Johan Snoek uit Renkum bracht 
de generaal op de fiets naar de Biesbos. Dit gebied heet Manens- 
waard. Het heet naar Gerrit van Manen die het gebied pachtte en 
bewoner van de waard werd in 1563. In de Betuwe staat een naam
bordje met Manusweerd.

De Molenstraat. Alle wind
molens stonden indertijd 
buiten de wallen. In de stad 
konden ze niet genoeg wind 
vangen en dan toch een Molen
straat. In tijden van bele
gering konden de molens bui
ten de wallen niet gebruikt 
worden door de mensen in de 
stad. Toch moest de aanwezige 
voorraad graan na enige tijd 
worden aangesproken. Er moest 
gemalen worden. Er stond in 
de omgeving van de Molen
straat een rosmolen. Op het 
plaatje staat een rosmolen 
binnen een grote ruimte, 
waarbij een paard in het rond 
loopt. Bij oude Gelderse 
boerderijen stond de rosmoler 
buiten. Ook hier liep een 
paard in het rond en trok een 
lange boom rond.
De beweging werd door tnnd-

GeveZsteen van een qvutmolen 
te Dalfsen.
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raderen overgebracht naar een as waaraan een molen, een haksel
machine of andere eenvoudige werktuigen werden gekoppeld. Het ros 
dat de molen trok zorgde ervoor dat de bakkers meel kregen. 
Theodorus Niemeijer werd in 1859 in Groningen geboren en hij 
overleed op hoge leeftijd in Wageningen in 1953. Van 1886 tot 
1935 was hij hier arts. Aanvankelijk reed hij in een koetsje 
wanneer hij zijn patiënten bezocht. Algemene instemming kreeg het 
besluit van de raad deze geliefde arts het ereburgerschap van de 
gemeente aan te bieden. Een vreemdeling die het kale Niemeijer- 
straat ziet staan legt dan causaal verband met tabak.
De Junusstraat heet naar burgemeester Junius die op het bolwerk 
een huis liet bouwen. In Junusstraat en Junushoff is de i door 
een verschrijving verdwenen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten in opdracht van de bezet
ter de namen van de levende leden van het Oranjehuis verdwijnen. 
Na de oorlog verdwenen bij het herstel de woorden koningin, prin
ses en prins. Het is reeds vermeld: Hendrikweg.
De laatste tijd zien en horen we via T.V. en radio het een en 
ander over de Blauwe Kamer en het plan Ooievaar. Dr.H.P.Deys uit 
Rhenen was het niet eens met een persbericht waarin werd meege
deeld dat de naam Blauwe Kamer afkomstig zou zijn van de blauw
achtige klei die de rivier daar in de loop van de eeuwen afzette. 
Deys schrijft: Er is mij een handgetekende kaart op perkament uit 
1636 bekend waarop de landmeter H.Ruijsch vermeldt dat hij het 
perceel lands heeft gemeten, vanouds genaamd "De Blauwe Camer". 
Er stond toen een kasteelachtig landhuis van vermoedelijk drie 
verdiepingen op de plaats waar in de 19de eeuw de steenfabriek 
kwam te staan. Het is waarschijnlijk een van de oudste vermel
dingen van deze naam. Nu was vroeger een kamer of camer ook wel 
de benaming voor een bepaald gedeelte land of water en het woord 
"blauw" had behalve als aanduiding van een kleur ook de bijbete
kenis "vals". Aangezien het perceel de Blauwe Kamer altijd bui
tendijks heeft gelegen en dus regelmatig door de Rijn werd over
stroomd, zou hierin wellicht eerder de verklaring van de naam 
ervan gezocht kunnen worden, in de zin van een onecht of minder 
bruikbaar stuk land.
Naast de straatnamen hebben we ook een paar terreinen behandeld. 
Het is ons voornemen alle straatnamen te behandelen. We zoeken 
zelf o.a. nog naar de betekenis van de Posjesweg en de naam 
"Groentjes" of "Gruuntjes".

"MUZIEK IN WAGENINGEN" KOMT ER AAN!

Op 23 sept.'91, hielden twee leden van onze vereniging een lezing 
met dia's over "Honderd jaar muziekleven in Wageningen". Daarbij 
werd tevens verteld dat een werkgroep al enige tijd bezig was met 
een onderzoek naar deze muziekgeschiedenis voor een boek. Nu is 
het voltooid en het zal onder de titel "Muziek in Wageningen" in 
november a.s. verschijnen.
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MOLEN "DE EENDRACHT"
A.C.Zeven

Op blz.79 van Oud-Wageningen 10 (1991) schrijft A.G. Steenbergen 
over de molen "de Eendracht" aan de huidige Gen.Foulkesweg.

Hij vermeldt o.a. dat, nadat 
in 1906 de molen afgebrand 

j was, men besloten had de
molen te verhogen. Dit ge

' B  I beurde echter in de tweede 
| helft van 1906 en op 10 

november 1906 werd de nieuwe 
as van de wieken naar boven
getakeld. Op bijgaande foto, 
genomen door mijn grootvader 
R.N.de Haas zien wij duide
lijk het nieuwe bovenstuk 
van de molen en het omhoog 
takelen van deze nieuwe as. 
De molenkap moet nog worden 
aangebracht.

De verhoogde romp van de 
molen "de Eendracht" en het 
omhoog takelen van de nieuwe 
as van de wieken.
(Foto R.N.de Haas, gedateerd 
10 november 1906).

BERICHT VAN DE TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE

In "Oud-Wageningen" van april j.1. heeft u kunnen vernemen dat in 
verband met het 20-jarig bestaan van onze vereniging in de maand 
april van het komende jaar 1993 een tentoonstelling gehouden zal 
worden met als onderwerp: Wageningen binnen de stadsgracht.
De periode van het ten toon te stellen materiaal zal een tijds
duur omvatten van honderd jaar, 1873-1973.
Ook werd een oproep geplaatst voor foto's (vooral waar personen 
op voorkomen), stadsplattegronden, tekeningen, schilderijen, 
gebruiksvoorwerpen e.d., alles wat betrekking heeft op de binnen
stad .
Op enkele reacties na heeft dit niet het gewenste resultaat ge
bracht. Gebleken is dat persoonlijke benadering een beter effect
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geeft waardoor we inmiddels al mooi materiaal mochten ontvangen. 
In mei j.1. konden we een nieuw lid voor de tentoonstellingscom
missie begroeten, nl. mw.A.Boerstoel. Zij woonde een groot aantal 
jaren in de Wageningse Hoogstraat en is thans woonachtig in Door- 
werth. De commissie is hierdoor uitgebreid tot 6 personen.
Wij willen u nogmaals in de gelegenheid stellen om ons te kunnen 
berichten wanneer u materiaal voor de tentoonstelling mocht heb
ben over de binnenstad van Wageningen door onderstaande adressen 
te vermelden van de commissieleden waarmee u kontakt kunt opne
men. Bij voorbaat onze dank.
Voor het verdere verloop van onze voorbereidingen willen we u 
graag op de hoogte houden.

De tentoonstellingscommissie.

Mw.K.van Bennekom, Kievitsweide 11, Wageningen, tel.08370-15317 
Mw.C.Hofman, Schaapsdrift 30, Renkum, tel.08373-12025 
Mw.A.Boerstoel, Reigersberg 5, Doorwerth, tel.085-340557 
W.J.P.Steenbergen, Leeuweriksweide 222, Wageningen, tel.14959
E.J.Jansen, Hoogstraat 109, Wageningen, tel.08370-12801 
P.Holleman, Molenbeekstraat 33, Renkum, tel.08373-15090

CURSUSSEN OVER GESCHIEDENIS EN GESCHIEDBEOEFENING

Het Gelders Oudheidkundig Contact publiceert eind juni voor de 
vijfde maal een overzicht van cursussen over geschiedenis en 
geschiedbeoefening in Gelderland, Overijssel en Utrecht in het 
cursusjaar 1992/1993.

De brochure bevat uitgebreide informatie over cursussen en stu
diedagen over de volgende onderwerpen:
oud schrift; genealogie; lezen en begrijpen van middelnederlandse 
teksten; schrijven van artikelen over geschiedenis; beoefening 
van de lokale en regionale geschiedenis; presentatietechnieken; 
historische geografie; industrieel erfgoed; gemeentelijke monu
mentenzorg; archeologie.

De cursussen zijn bestemd voor leden en bestuursleden van histo
rische verenigingen en voor alle andere belangstellenden. In het 
Cursusoverzicht zijn ook cursussen over musea en museumbeheer 
opgenomen.

Het Cursusoverzicht is gratis verkrijgbaar bij het Gelders Oud
heidkundig Contact, Postbus 359, 7200 AJ Zutphen.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met het Gelders Oudheidkun
dig Contact, telefoon 05750-11826.

51



E X C U R SIE  NAAR ZALTBOMMEL

Een excursie, zo langzamerhand een traditie op de eerste zaterdag 
in oktober, voert ons dit jaar naar Zaltbommel. We hebben ook nu 
weer een stad met een rijke historie.
Reeds in 850 was er in een oorkonde sprake van een nederzetting 
Bomels geheten. In de dertiende eeuw kreeg ze haar stadsrechten 
en bouwde men de daarbij behorende stadsmuren. In de dertiende 
eeuw werd ook begonnen met de bouw van de St.Maartenskerk. Kerk 
en toren waren echter pas in de 15e eeuw voltooid.
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ülaec.

De St.Maarten werd gebouwd op de plaats van een vroegere romaanse 
parochiekerk, die omstreeks 1050 door bisschop Burnulphus van 
Utrecht was gebouwd. De romaanse kerk werd geleidelijk afgebroken 
en veel van het vrijkomend materiaal werd voor de nieuwe kerk 
gebruikt. De bekendste bouwmeester van de St.Maarten is Gisbert 
Schaert van Bommel (1380-1452). De lange duur van de bouw had 
twee hoofdoorzaken: 1. bij de grote stadsbranden van 1368 en 1462 
werd de kerk zwaar beschadigd; 2. het was vaak onrustig in Gelre 
door oorlogen tussen de hertogen van Gelre onderling en tussen de 
Gelderse en Brabantse hertogen.
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Gedurende de bouw werden de bouwplannen ook nog gewijzigd, 't 
Resultaat is een kerk in Nederrijnse gotiek met een rijk gede
tailleerde toren.
In 't interieur boeien de gewelfschilderingen, de schilderingen 
op pijlers en wandvlakken. Nog meer bezienswaardigheden vragen 
onze aandacht, zoals de kansel, de koorbank, de herenbanken en de 
beide kapellen niet te vergeten. De van Rossum-kapel met doopvont 
draagt de naam van het geslacht Van Rossum. De vont heeft acht 
zwaar beschadigde voorstellingen.
De van Balverenkapel werd in het begin van de vijftiende eeuw 
gebouwd door de Bommelse schepen Everardus van Balveren. De ge
welven rusten op kolonetten met kraagstenen waarin bijbelse voor
stellingen zijn aangebracht.
Historisch gezien is het in Zaltbommel huis aan huis raak. De 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuwse bouwstijlen liggen 
hier als in een handboek naast elkaar, maar ook de gevelversie- 
ringen zijn de moeite waard.
Het zal u duidelijk geworden zijn dat wij ook nu weer een keus 
maakten voor 't verkennen van Zaltbommel. Naast het bezoeken van 
de St.Maartenskerk en een stadswandeling kozen we voor een bezoek 
aan het van Rossummuseum.
Het Maarten van Rossumhuis werd ruim 450 jaar geleden gebouwd in 
opdracht van Maarten van Rossum, de Gelderse veldheer of liever 
generaal roverhoofdman. Het is in gotische stijl opgezet, terwijl 
de beeldhouwwerken voorbeelden zijn van de vroege renaissance. 
Het is nu ingericht als museum. De collectie is zeer gevarieerd, 
waarbij ook de museumtuin de moeite van het bekijken waard is.
Nu ons programma voor zaterdag 3 oktober a.s.
Om 9.00 uur vertrek per bus uit Wageningen (Casteelse Poort).
Na aankomst in Zaltbommel koffie in 't Café-Restaurant "De Ver
draagzaamheid", waar om ongeveer 12.45 uur de lunch gereed staat. 
Na de lunch wandelen we naar de St.Maartenskerk voor een rondlei
ding in die kerk. Hierna in de bus om in Huis Brakel te Brakel 
onder het genot van een kopje thee of iets dergelijks nog wat na 
te praten. Voor alle onderdelen hebben we deskundige gidsen toe
gezegd gekregen. Hopelijk voldaan stappen we in de bus voor de 
terugreis naar Wageningen, waar we om zes uur hopen te arriveren. 
De kosten, alles inbegrepen (bus, koffie, lunch, entrees), bedra
gen voor leden + één introducé ƒ 45,- p.p. samen dus ƒ 90,-. 
Aanmelden tot uiterlijk woensdag 23 september, schriftelijk of 
telefonisch, bij één der volgende adressen:

dhr.F.Bruinsel Sleedoornplantsoen 12 tel.10628
dhr.T.Kouwenhoven Nudestraat 16 tel.12553
dhr.A.Hederik Sprengerlaan 3 tel.14387

Betaling alleen op girorekening 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 geschiedt slechts in zeer uit
zonderlijke gevallen.

De excursie-commissie.
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ROELOF NIKOLAAS DE HAAS, VROEGE AMATEUR-FOTOGRAAF IN WAGENINGEN

Roelof N.de Haas
A.C .Zeven

Op 28 januari 1865 werd als domineeszoon in St.Jacobiparochie 
mijn grootvader Roelof Nikolaas de Haas geboren (Afb.1). Na zijn

studie Scheikunde aan de Rijksuniver
siteit te Groningen, het behalen van 
een doctorstitel en een drie-jarig 

[ leraarschap in Winschoten, vestigde hij 
j zich in Wageningen, alwaar hij als le
raar Scheikunde aangesteld was bij de 

, I V K  RHBS. Nadat hij eerst gewoond had in
een van de drie appartementen, waaruit 
oorspronkelijk het huidige Pedellenhuis 
van de Landbouwuniversiteit aan de 
Herenstraat (schuin tegenover het oude 
Hoofdgebouw) bestond, vertrok hij naar 
de Wilhelminaweg (nu nr.10).

Roelof N. de Haas.

Afb.2. Gezicht op de Wilhelminaweg met midden (het witte huis 
nr.10, daarachter de molen "de Eendracht" en rechts de RHBS (foto 
S29: 11 september 1904)



Dit huis (Afb.2) was gebouwd in 1902 door Kemper, die, zelf onge
trouwd, en zijn twee ongehuwde zusters gezamenlijk elke maand hun 
huizen afliepen om de huur op te halen. Het huis staat schuin 
tegenover de RHBS. Na zijn pensionering in 1930 vestigde hij zich 
in Velp (Gld), alwaar hij op 17 januari 1937 overleed.

Fotoalbum
In mijn bezit is een fotoalbum, dat door mijn grootvader is aan
gelegd. Het is niet een album, zoals dat in die tijd werd uitge
geven, maar een schoolschrift met hard kaft, waarin de foto's 
zijn geplakt. Een echt album uit die tijd had vaak een gevulde 
omslag, met harde kartonnen bladen waarin open ruimten als vens
ters, waarachter een foto van standaard-formaat geschoven kon 
worden. Vaak kon het album met een slotje dicht gemaakt worden.
De eerste foto in het schoolschrift-album van mijn grootvader 
dateert van 3 mei 1903 en betreft het huis aan de Wilhelminaweg. 
De foto is genummerd 238. De laatste foto is een klassefoto van 
een klas. Op het bord is geschreven Klasse V, 8 oct. 1908. Het 
nummer van de foto is 475.
Dit betekent niet dat in dit album 238 foto's voorkomen. We tel
len 193 met nog enkele losse ongenummerde foto's. De nummers 
zullen hebben gecorrespondeerd met die van de glasplaten. Deze 
laatste zijn niet bewaard. Kennelijk waren zo'n 40 foto's (18%) 
mislukt. Ik weet niet of dit percentage normaal was voor die 
tijd. Aangezien het album met nummer 238 begint zal er een ouder 
album geweest zijn met de foto's nrs.1 tot 237. Dit album is, bij 
mijn weten, niet bewaard gebleven. In dit album kunnen foto's uit 
Groningen, Winschoten en Wageningen gezeten hebben.
Het zal niemand verbazen dat de meeste foto's van gezinsleden 
gemaakt zijn. Af en toe komen ook, naast de hieronder vermelde 
bomen-foto's ook andere taferelen voor. Zoals gezegd werd begon
nen met een foto van het huis aan de Wilhelminalaan (nu nr.10). 
No.286 betreft een foto van de huidige Generaal Foulkesweg tegen
over het huidige Jan-Kopshuis, toen nog de Algemene Begraaf
plaats. De foto is op 6 december 1903 genomen en de straat is 
bedekt door een laag sneeuw. De tramrails zijn vrijgemaakt.
Foto's 297 en 298 tonen ons een bekend beeld: de ondergelopen 
uiterwaarden, gefotografeerd op 18 en 23 februari 1904 vanaf de 
Wageningse Berg. Op de foto van 18 februari liggen op de voor
grond vele gewassen kledingstukken over de heggen (Afb.3). Was 
daar toen al een wasserij?
Op 11 september 1904 werd het akkerland ten zuiden en ten oosten 
van de RHBS op de plaat vastgelegd (no.329). Nu ligt daar o.m. 
Dillenburg. No.300 betreft een foto van enkele personen die op de 
Veerweg stonden. Foto 346 is het huis Rustoord, gelegen aan de 
Gen.Foulkesweg, naast LU-Vakgroep Erfelijkheidsleer. Mijn over
grootvader, de dominee, woonde daar na zijn emeritaat. Het huis 
staat er nog. Foto's 372 en 376 betreffen het huis van Van Zoute- 
veen (nu Wilhelminaweg 12) en no.377 toont ons het echtpaar.
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Afb.S. De overstroomde uiterwaarden met op de voorgrond te drogen 
of te bleken gehangen was (foto 297: 18 februari 1904).

Afb.4. Graf 4 op de nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Dieden- 
weg (foto 386: 21 oktober 1905).



Vervolgens zijn er 4 foto's van vermoedelijk de Bergrand. Foto's 
386 en 387 betreft een graf. De foto is van 21 oktober 1905. Op 
de nu nog aanwezige steen staan de namen Margaretha de Haas-Rij- 
kens (mijn overgrootmoeder, overleden Wageningen 23 september 
1903) en Gerharda Antoinette de Haas-Fikkert (mijn grootmoeder, 
overleden Wageningen 14 maart 1904). Het was graf nr.4 (Afb.4) 
van dit toen pas ingerichte Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de 
Diedenweg. Het terrein is dan een nog vrijwel kale vlakte.
Foto's 388 en 389 van 31 oktober 1905 zijn van het Stadhuis met 
aan de rechterzijde twee huisjes die op de hoek Kerkhof-St.Anna- 
straat stonden. In de deur van het stadhuis staat een onherken
baar persoon. Bij geschreven is, dat dit burgemeester Hesselink 
van Suchtelen is (Afb.5). Op 6 maart 1906 waren de uiterwaarden 
weer ondergelopen en opnieuw gefotografeerd. Op 10 november 1906 
werd met een hijskraan de Wiekenas op de door brand verwoeste en 
daarna herstelde molen "de Eendracht" gehesen. Grootvader, die om 
de hoek woonde en met zijn gezin de brand van nabij heeft meege
maakt, legde het herstel vast. De brand was dermate beangstigend 
dat mijn moeder, die toen 2 jaar was, zich het gebeurde nog goed 
weet te herinneren. Twee foto's van 3 en 12 juni 1908 tonen ons 
de paard-en-wagen van melkboer Frans Gerards (Afb.6). Erbij staat 
dat de foto om 7 uur 's ochtends werd genomen. Was dit vroege uur 
regel, of was het zo warm, dat de melk vroeg aan huis bezorgd 
moest worden om bederf te voorkomen?

Afb.5. Stadhuis met in de ingang burgemeester Hesselink van Such
telen en rechts twee later afgebroken huisjes (foto 389: 31 okto
ber 1905).

58



Afb.6. Melkboer Gerards met op de bok mijn moeder en oom Johan en 
de dienstbode Eeeltje Ariese (foto 466: 3 juni 1908).

Klassefoto' s
Mijn grootvader fotografeerde ook "zijn" eindexamenklassen. We 
vinden foto's gedateerd 20 juni 1904, 6 mei en 8 oktober 1908.

Bomenfoto1 s
Buren van grootvader de Haas aan de Wilhelminaweg (nu nr.12) was 
het echtpaar Henny en Tjitske Hartogh Heijs van Zouteveen. Hij 
was privaat-docent tuinarchitectuur aan de Landbouwhogeschool en 
in die functie heeft hij een boek over bomen geschreven (1). Dit 
echtpaar was zijn tijd ver vooruit. Immers: zij omhelsden elkaar 
in de voortuin en zoiets deed je (toen) niet!
In bovengenoemd boek staan enkele foto's van bomen, die in Wage- 
ningen en omgeving stonden. In het boek wordt niet vermeld wie 
die foto's gemaakt heeft. Maar mijn moeder wist zich te herinne
ren dat haar vader de foto's had gemaakt, en dat mijn grootvader 
een bescheiden man was, die het niet nodig vond dat zijn bijdrage 
aan het boek van Van Zouteveen vermeld werd. De originelen van de 
in het boek afgebeelde foto's bevinden zich nog in het album en 
bewijzen wie de fotograaf van de bomen was.

(1) Hartogh Heijs van Zouteveen, H.F. 1908. Boomen en heesters in 
parken en tuinen: beschrijving van de voornaamste soorten en
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variëteiten van loofbomen, heesters en kegeldragende gewassen ten 
dienste van vaklieden en liefhebbers. Zutphen. (Toegevoegd zou 
kunnen worden: En waarin enige foto's gemaakt door R.N.de Haas).

HET MANENSWAARDSE VEER ONDER WAGENINGEN
A.G.Steenbergen

Tot het grondgebied van Wageningen behoort de Maneswaard die 
gelegen is in de Betuwe, bezuiden de Rijn en begrensd door de 
Bandijk met het dorp Opheusden en de buurschap Lakemond.
Door de verandering van de loop van de Rijn v55r de 16de eeuw is 
deze merkwaardige situatie ontstaan: een stukje Wageningen in de 
Betuwe.
Deze waard of uiterwaard is genoemd naar Gerrit van Manen, die er 
in 1569 pachter werd. De schrijfwijze zou dus moeten zijn: 
Manenswaard en niet Maneswaard en zeker niet Manuswaard. Dit 
laatste staat op het straatnaambordje Betuwezijde.
In de 19de eeuw (1811 en 1832) was Willem Hendrik Alexander Carel 
baron van Heeckeren van Keil van Ruurlo (+ 1847) eigenaar van 
Maneswaard. De baron woonde in Arnhem; hij was gouverneur van 
Gelderland. Interessant is het dat hij sinds 1800 gehuwd was met 
Geertruida S.A.van Pabst van Bingerden (geb.1774 - +186b), klein
dochter van Rudolph Willem van Pabst (+ 1782), Heer van Wolfs- 
waard en Bingerden (sinds 1775) en tussen 1740 en 1778 meermalen 
burgemeester van Wageningen.
Blijkens kadastrale gegevens uit 1832 was Maneswaard, Sectie F., 
nrs.1-37, het bezit van de baron groot 107.82.30 ha en het be
stond uit weilanden (17 percelen), water, moeras, wilgebos, bouw
land, boomgaarden, tuin en huis met erf. De baron bezat, evenals 
in 1811, het recht van overvaart: het voetveer over de Rijn. In 
het enige huis dat niet ver van de zomerdijk en het voetveer 
stond, woonde de waardsman, die in de onmiddellijke omgeving van 
zijn huis kon beschikken over bouwland, boomgaarden en een tuin. 
Een waards- of bewaardsman hield voor de eigenaar toezicht op 
diens bezittingen. In 1847 overleed de baron. Ik heb nog niet 
nagegaan of diens zoon Willem, burgemeester van Angerlo, de Ma
neswaard en het recht van overvaart erfde.
Drie leden van de familie Pallada waren er in de 19de eeuw 
waardsman èn veerman. Zij stamden, zoals waarschijnlijk alle in 
Nederland wonende Pallada's, af van een glasblazer, afkomstig van 
het eilandje Murano bij Venetië, die in 1670 met zijn zoons naar 
Nederland kwam. De eerste Pallada, Willem, woonde er sinds 1810. 
Hij werd geboren in 1758 in Wely bij Dodewaard; op 11 maart van 
genoemd jaar werd hij gedoopt in de r.k.kerk van Indoornik. Zijn 
ouders waren Petrus P. en Antonia van Kortenhof. In 1815 staat 
Willem P. in de ledenlijst van de Schutterij geboekt als veerman. 
En in 1825, wanneer hij voor een tweede maal in het huwelijk 
treed en wel met Willemina Scheerder uit Doesburg, was hij 
waardsman. Uit zijn eerste huwelijk met Theodora Gidding uit
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Andelst had hij vier kinderen, van wie alleen de oudste in leven 
bleef. Dat was Peter/Petrus Wilhelmus, geboren te Wageningen op 
15 oktober 1815 en gedoopt "in Manusweerd" op 16 oktober. Peter 
bij de doop was ... Rev. Dominus (de eerwaarde heer) Wilhelmus 
Conrad Derckson. Hij was de pastoor van Indoornik. Als meter trad 
hij de doop op Agnada Pallada; mogelijk was zij de huishoudster 
van de pastoor.
Peter P. trad op 1 september 1849 in het huwelijk met Antje (An
tonia) van Swaaij, dienstmeid. Zij was een dochter van Arnoldus, 
halve tabakker, en Wilhelmina Jansen. Peter P. was toen waardsman 
en veermansknecht. Zijn vader was in hetzelfde jaar op 23 maart 
overleden. De weduwe, Peters tweede moeder, bleef op Maneswaard 
bij haar stiefzoon wonen. Zij stierf er op 17 augustus 1860.
Peter en Antje Pallada kregen drie kinderen. Bij de geboorte van 
de derde in juni 1853 stierf de moeder. Deze derde was een zoon, 
Wilhelmus Antonius geheten, die op 17 juni 1853 nog net in de 
r.k. Schuurkerk in de Law.Allee gedoopt werd. In een adreslijst 
uit 1890 werd hij nog waardsman op Maneswaard genoemd. In 1922 
woonde hij Nude 18. Hij was toen 69 jaar oud.
De Pallada's bedienden vanaf ca. 1811 het aldaar aanwezige voet- 
veer, dat officieel bekend was als het "Manenswaardsche Veer (zie 
ook de bij gevoegde advertentie uit 1890). Behalve op de Kadastra
le kaart van 1832 vinden we dit voetveer aangegeven op de Topo
grafische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 
1850-1864, blad 39. Een fragment gaat hierbij. Behalve de familie 
Pallada maakten zowel bewoners van Wageningen als Opheusden ge
bruik van dit veer. Men bereikte het voetveer via een pad dat 
vanaf de Grebbedijk door het weiland naar de zomerdijk liep.
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Verpachting
. VANUiterwaarden. Binnenweiden en Boomgaarden

om te beweiden.
Op V R IJD A G  , 

den 14 M A A R T  
1 5 9 0 ,  dea nam id 

dags om één udt, ten huize van W. A. 
P A L L A Ü A , aan het Maponswaardache 
Veer onder Wageningen , is men voor
nemens te verpachten om te beweiden  

; in 169 0 :
Ruim 106 Heet. U I T E R W A A R D E N  

op de ManenB-, Wolfs- en Klaverwaar-  
den etc , in 23 perceelen, en 18 Heet. 
B IN NEN W EIDEN en L O O M G A A R D E N  
bij het Pannenhuii te Lakemond in 7 
perceelen.

Aanwijieis  de Bewaardslieden.
Information te bekomen bij den  

Heer J. V A N RIJN, Rentmeester tc 
Wageningen.

Op het einde van de 19de eeuw 
veranderde de situatie aan beide 
zijden van de Rijn op deze hoogte 
nogal drastisch. In 1897 namelijk 
bouwde Jan Albertus Leccius de 
Ridder, woonachtig aan de Grebbe, 
aan de noordzijde van de rivier 
bij de zomerdijk een veldoven, de 
Plasserwaard. Zijn zoon en opvol
ger Geurt vernieuwde in 1930 de 
steenfabriek geheel met de bouw 
van een vlamringoven. In 1898 
verrees aan de zuidoever van de 
Rijn in Maneswaard eveneens een 
veldoven. Deze steenfabriek werd 
gebouwd op een bestaande terp 
door Hijman Wolff, een steenfa
brikant uit Amsterdam. In 1901 
waren er zo'n 115 arbeiders werk
zaam! Naast de fabriek verrees 
een rijtje woningen ten behoeve 
van enkele gezinnen. In 1922 
woonden er o.a. de families Ar- 
noldussen, Brienen, Van Haeften

---------------  en Verwoert. Steenovenbaas was
J.A.Ariëns, zoon van de in 1912 gestorven J.J.Ariëns. J.A. ver
liet omstreeks 1930 Wageningen en ging naar Arnhem, Meinderswijk. 
Een dochter van J.J.Ariëns trouwde in Wageningen met een kleer
maker. Verder woonde er op nr.2 veerknecht A.H.Arnts, die het, 
dankzij de steenfabriek, steeds drukker kreeg. Arbeiders voor de 
steenfabriek uit Wageningen afkomstig, voer hij over, maar ook 
bewoners van Opheusden e.o. kozen het voetveer, een flinke roei
boot, als de kortste weg naar Wageningen. Dankzij de stilzwijgen
de toestemming van o.a. Geurt Leccius de Ridder, eigenaar van de 
steenoven aan de Wageningse zijde, maakte men gebruik van de 
toegangsweg vanaf de dijk naar de oven vice versa. Bij de zomer
dijk stond een paal met een bel waarmee de veerknecht gewaar
schuwd kon worden.
Maar wat gebeurde! In 1926 maakte de nieuwe eigenaar, Mr.D.L. 
Leccius de Ridder, advocaat en procureur, wonende aan de Grebbe, 
aan dit gebruik een einde. Hij verbood de toegang tot het terrein 
van de oven en het gebruik van de weg naar de dijk. Deze sloot 
hij af. Hij liet herhaalde malen een procesverbaal opmaken tegen 
de bewoners van Maneswaard. Eén van hen, F.Schuurman, stuurde 
mede namens andere gedupeerden, een brief naar de Raad van Wage
ningen. De vraag was of de Raad aan deze onhoudbare toestand een 
einde kon maken door vanaf de rivier t.o. Maneswaard naar de 
Wageningse dijk een zo kort mogelijke toegangsweg te maken. De 
aanleg van een dam met een kruinhoogte van 11 m. boven AP was een 
te kostbare aangelegenheid voor de gemeente Wageningen, gezien
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het gering aantal belanghebbenden op Maneswaard. Daar woonden 13 
gezinnen met 85 personen, waarvan 20 leerplichtige kinderen. 
Hiervan bezochten 14 de school in Opheusden en 6 de r.k. school 
in Wageningen. Er kwam dus geen dam! Eén van de raadslieden stel
de voor dat de gebruikers van het voetveer gebruik konden maken 
van de zomerdijk. Deze sloot aan op de uitweg t.o. "Baerends", 
een landbouwer die op de huidige Rijnschans woonde. Leccius de 
Ridder hield voet bij stuk. Zoals in het verleden moest men weer 
gebruik maken van een, vooral bij slecht weer, modderig pad door 
het weiland. Tegenover de Rijnschans kwam dit via een hek op de 
Grebbedijk uit. Interessant is het dat in de oral history (de 
overlevering) ook sprake is van een conflict met Leccius de Rid
der, doch niet over het steenovenpad, maar over het pad door het 
weiland, dat zijn eigendom zou zijn.
Ondanks de vervanging van de vijf veldovens in Maneswaard in 1928 
door een vlamringoven door de N.V. Vlamovicfabriek van de Koppel 
valt als gevolg van de economische recessie in 1936 toch het doek 
voor de fabriek. De sloop volgde. Geen steenovenarbeiders meer 
die van het voetveer gebruik maakten. De huizenrij kwam leeg te 
staan. In 1938 vestigde zich er de familie Van Dam met een agra
risch bedrijf. Momenteel wonen er drie families Van Dam, die wel 
Wageningers zijn, doch zich Opheusdenaren voelen. Het voetveer 
verdween omstreeks 1936. Alleen wat herinneringen bleven.

Bronnen:
Nieuw archief Wageningen
Inv.nr.2207 Nominative staat, 1825, wijk A-E 
Inv.nr.2211 (1848) en 2225, dl III (1850)
Oud-archief Wageningen
Inv.nr.1258. Minuten van verzonden brieven, 1811.
Kadastrale Atlas Wageningen, 1832.
Notulen Raadsvergaderingen (gedrukte) 1 juni en 3 augustus 1926, 
Collectie A.G.Steenbergen.

Gedrukte bronnen:
A.D .Benjamins. Geschiedenis van de Steenfabrieken in Wageningen; 
een overzicht. Wageningen, 1991.
R.Pallada-Rensen. Enkele ervaringen met genealogisch onderzoek in 
Venetië in Gens nostra 37 (1982) no.10.
J.Harenberg. Adellijke Huizen in het Richterambt Doesburg, 1990. 
Bingerden, blz. 37-38; Keil, blz.32.
Topografische en militaire kaart van het koningrijk der Nederlan
den, 1850-1864, blad 39. Aanwezig in de Leeuwenborchbibliotheek 
van de LU.
Gegevens ontving ik ook van P .C .Schroeder (Pallada's), Fr.Driever 
(kleinzoon van steenovenbaas J.J.Ariëns), J.van de Peppel en 
Sj .Rauws, Zoetermeer.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
G. P.Termohlen*
T.Kouwenhoven* 
A.A.van Loenen* 
mw.J.Hofman*

A.Hofman* 
P.Holleman*

A.L.N.Rietveld*

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

lid
lid

lid

Papenpad 28, 6705 CP, tel.15998 
Nudestraat 14, 6701 CE, tel. 12553 
Englaan 19, 6703 EV, tel.25517 
Schaapsdrift 30, 6871 XB Renkum, 
tel.08373-12025 
adres en tel. zie hierboven 
Molenbeekstraat 33, 6871 WX Renkum, 
tel.08373-15090
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

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

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE 
A.G.Steenbergen*
WERKGROEP MOLENS 
H.Dobbe
WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
Mw. Ellen Burger
FOTO EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld*
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
"DE CASTEELSE POORT"*
Contactpersoon vanuit "Oud-Wageningen" 
A.L.N.Rietveld*
VERENIGING "VRIENDEN VAN HET 
WAGENINGS MUSEUM"

MONUMENTENCOMMIS SIE 
J.M.Halbertsma 
H.W.Bik, secretaris

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

Abersonlaan 132, 6703 GD, tel.16675 

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120 

Niemeijerstraat 10', 6701 CR, tel.20038 

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Tarthorst 54, 6708 JB, tel. 15477 
Postbus 298, 6700 AG
contributie enz. SNS. nr. 94.06.21.495

Postbus 1, 6700 AA, tel.92911 
Bowlespark 26, 6701 DS, tel.23101

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.
Girorekening 29 46 125 ten name van Hist. Ver. Oud-Wageningen, te Wageningen
Contributie 1992: individueel lid ƒ 15,—  (minimaal) 

echtparen - 17,50 (minimaal)
met ingang van 1993 ƒ 22,50 (minimaal)

De volgende vergadering wordt gehouden op 
maandag 16 november 1992 in "De Wereld" 

"Opgravingen in Wageningen" - lezing met dia's 
door mw.E.Burger en dhr.W.Angenent, aanvang 20.00 uur. 

Copij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 9 oktober.
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OUD 
WAGENINGEN MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE

20e jrg. - nr.4 - november 1992

VERENIGING "OUD-WAGENINGEN

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

Bijeenkomst

MAANDAG 16 NOVEMBER - VERGADERING

Aanvang 20.00 uur

IN "DE WERELD", GEN.FOULKESWEG 1, WAGENINGEN

Ellen Burger en Wim Angenent houden een lezing met dia's als 
amateurarcheologen over:

* Een beknopte samenvatting van de geschiedenis van de werkgroep
* Een overzicht van de huidige samenstelling en structuur van de 

werkgroep
* Een overzicht van de recente opgravingen
* Presentatie van aktiviteiten binnen de werkgroep
* Presentatie gerestaureerde vondsten
* Toekomstplannen

Duizenden jaren geleden vond men onze streek zo aantrekkelijk dat 
men er zich ging vestigen. Wie waren deze mensen? Hoe leefden ze 
en wat voor gebruiksvoorwerpen hadden ze?
Al deze vragen komen heden op ons af. Op ons die nadrukkelijk 
belangstelling hebben voor de geschiedenis van onze woonplaats. 
Archeologie (= oudheidkunde) is een wetenschap die de samenle
vingsvormen van het verleden probeert te reconstrueren.
Dit kan bijvoorbeeld door een studie van grafheuvels in oude 
woongebieden; maar men kan ook bodemsporen nagaan, die niet aan 
de oppervlakte zichtbaar zijn. Studie over hetgeen in de bodem 
zit noemt men "bodemarcheologie".
Naast het archief van de bodem kennen we allen het archief van de 
geschreven bronnen.
Het bodemarchief is zeer kwetsbaar en maakt 95% van de geschiede
nis van mens en dier uit.

"WAGENINGEN OP DE SCHOP GENOMEN"

ARCHEOLOGIE IN WAGENINGEN E .Burger



De archeoloog probeert nu op een verantwoorde en deskundige wij
ze, bijv. door een opgraving inzicht te krijgen in de menselijke 
samenleving.
Over enkele van deze opgravingen in Wageningen zullen we met u 
door een "praatje bij een plaatje" de resultaten van onze opgra
vingen nader bekijken. .W.Angenent.

VAN DE BESTUURSTAFEL (periode eind augustus t/m 9 oktober)

Direkt na terugkeer van de zomervakantie, ging het bestuur onmid
dellijk weer aan het werk.
Na een voorbereidende DB-vergadering op 17 augustus, werd op 31 
augustus de eerste AB-vergadering van het seizoen 1992/93 gehou
den.
1. Omdat in dit seizoen het vierde lustrum van de vereniging zal 
worden gevierd, spreekt het vanzelf, dat aan een aantal plannen 
daarvoor ruime aandacht werd besteed: de tentoonstelling over de 
binnenstad en enkele publicaties.
- De tentoonstellingscommissie is al enkele malen bij elkaar 
geweest en verzamelde reeds veel materiaal. De tentoonstelling 
zal worden gehouden in "de Wereld" en zal begin april worden 
geopend.
- Samenhangend met deze tentoonstelling heeft de commissie ook 
plannen voor de uitgave van een fotoboek. Over de vorm en de lay- 
out daarvan wordt momenteel nog gediscussieerd.
- Tevens zijn er plannen voor de uitgave van een boekje met gete
kende prenten. De heer A.L.N.Rietveld is daar reeds mee bezig; 
assistentie daarbij kan hij echter altijd nog gebruiken.
- Behalve voor genoemde publicaties zijn er ook nog plannen voor 
een uitgave in het kader van de "Historische Reeks": deze keer 
n.a.v. de reeds gehouden tentoonstelling over de Rijn. Naar ver
luid, is de redactie reeds begonnen met het zoeken en vragen van 
auteurs.
- Tenslotte verzocht ook Kniphorst's Wetenschappelijke Boekhandel 
onze medewerking bij de uitgave van een boek over Wageningen. Dit 
zou moeten verschijnen als een jubileumboek van zowel de Histori
sche Vereniging als van Kniphorst. Laatstgenoemde viert namelijk 
in 1993 eveneens een jubileum. De zaak bestaat dan 100 jaar. 
Volgens Mw.Hey, directrice van deze boekhandel, bestaat er voor 
een gezamenlijke uitgave van Oud-Wageningen en Kniphorst, veel 
belangstelling.
Het bestuur is er echter van overtuigd, dat, gelet op de reeds 
aangegane verplichtingen, het animo van schrijvers en tekenaars 
uit de vereniging voor medewerking aan zo'n boek, gering zal 
zijn.
2. Eveneens veel aandacht kregen de vragen om medewerking aan de 
Molenmarkt, resp. de Open Monumentendag op 12 september.
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Als gebruikelijk, bemanden op 12 september de heren P.Holleman en 
A.L.N.Rietveld de op de molenmarkt opgestelde kraam van de vere
niging aan de Veluviaweg, terwijl die dag de vereniging ook aan
wezig was met een kraam voor het Museum ("Standhouders": mw.Hof
man en de heren Termohlen en Kouwenhoven).
Dankzij de aktiviteiten van deze vijf konden die dag voor enkele 
honderden guldens aan boeken, prenten en ander materiaal voor de 
vereniging worden verkocht. Ook konden een tien a twaalf nieuwe 
leden worden ingeschreven.
3. De lezing van Mw.Witteveen over Zaltbommel was eveneens niet 
zonder effect. Geboeid hebben ca 80 personen haar verhaal beluis
terd en de bijbehorende dia's bekeken.
Mede dankzij haar motiverende lezing tekenden vervolgens 37 per
sonen in voor de op 3 oktober geplande excursie.
Jammer, dat wegens ziekte op de dag van vertrek een viertal po
tentiële deelnemers niet mee kon. De organisatoren kunnen echter 
toch terugzien op een interessante en geslaagde dag. Vooral de 
bezoeken aan het Maarten van Rossum-huis en de St.Maartenskerk 
waren erg informatief.
4. Belangrijk uit de verslagperiode is ook te melden, dat de 
herziene statuten van de vereniging op 24 september 1992 nota
rieel zijn verleden en sindsdien dus wetskracht hebben. Dankzij 
de welwillende medewerking van de notarissen Mr.Fierst van Wij- 
nandsbergen en Mr.Hoek geschiedde de passering van de wijzigings- 
acte kosteloos.
Kopieën van de goedgekeurde versie zijn op aanvraag verkrijgbaar 
bij de notaris.
5. Verder meldt het bestuur aanwezig te zijn geweest bij het 
afscheid van Mr.T.Bakhuizen als gemeentesecretaris van onze stad 
op 24 september j.1.
Bij die gelegenheid hebben voorzitter en secretaris de heer Bak
huizen bedankt voor het vele goede dat hij gedurende de 7 jaar 
van zijn Wageningse secretariaat, voor de gemeente heeft gedaan. 
Uiteraard wensten zij hem ook alle goeds voor de toekomst toe.
6. Voorts kan het bestuur meedelen, dat het uitgenodigd is voor 
de bijwoning van de officiële opening van de feestelijkheden, 
georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de 
Historische Kring Kesteren en Omstreken op 25 oktober a.s. Het 
bestuur zal bij die gelegenheid de jubilerende kring hartelijk 
met dit feit complimenteren.

7. Tevens maakt het u nu reeds attent op de belangrijke tentoon
stelling "POMPEII, terug naar de bedolven stad", die vanaf 10 
december tot medio april in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal wor
den gehouden.
Op deze tentoonstelling zal aan de hand van honderden objecten en 
in combinatie met interactieve computerterminals en videopresen
taties, een beeld worden gegeven van het dagelijkse leven in de
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eerste eeuw na Chr. Tevens zullen op de tentoonstelling de revo
lutionaire ontwikkelingen in de archeologische onderzoeksmethoden 
worden getoond en een beeld gegeven van de ongekende mogelijk
heden die de geavanceerde technologie biedt.
8. Tenslotte deelt het bestuur mee, dat het goede vorderingen 
maakt bij de selectie en de sortering van de vele documenten uit 
de nagelaten spullen van wijlen F.T.Verwoert. Zo mogelijk kan een 
volgende maal hier wat concreters over worden meegedeeld.

Wageningen, 9 oktober 1992

OPROEP
Wie wil zich met mij verdiepen in de oorsprong, ligging enz. van 
het kasteel hier in Wageningen?

W.Koster, Rooseveltweg 116, tel.08370-14043. 

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER

De acceptgiro's voor de betaling van de contributie over het jaar 
1993 zullen de leden worden toegezonden tesamen met het medede
lingenblad van februari 1993.
Leden die met betaling niet op de acceptgiro willen wachten wor
den er aan herinnerd dat de contributie met ingang van het kalen
derjaar 1993 ƒ 22,50 (minimaal) bedraagt, zoals is besloten op de 
ledenvergadering van 27 april j.1.

HOE HITLER IN DIVERSE WERELDTALEN GENOEMD WERD
F.van der Have

Zondag, 1 oktober 1944 deelden de Duitsers mee dat alle inwoners 
diezelfde dag Wageningen moesten verlaten. Wie 's avonds hier nog 
aangetroffen werd, zou worden doodgeschoten.
Vrij optimistisch verlieten de meeste inwoners Wageningen. Het 
werd er wel steeds gevaarlijker door de beschietingen uit de 
Betuwe. Maar de oorlog was praktisch afgelopen. We hadden de 
Engelse tanks zien rijden op de bandijk aan de overkant. Hoog
stens enkele weken en we zouden weer terugkeren naar onze wonin
gen. Ik kreeg de volgende dag van de Ortskommandant in Ede via de 
adjudant Herikhuizen een Ausweis en daarmee ging ik op pad om de 
nodigste spullen op te halen. En van de heer Van Houten had ik 
een hele verzameling oorlogsmoppen ter inzage gekregen. Die zou
den straks worden uitgegeven. Tijdelijk had ik ze onder de asla 
van de haard gelegd. Het was maar beter dat de Duitsers ze hier 
niet zouden vinden. Ik verzamelde wat spulletjes voor de baby, 
wat etenswaren en kleding en tenslotte verdeelde ik de verzame-
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ling met losse velletjes moppen over de verschillende zakken van 
mijn overal. Op de terugweg naar Ede, waar ons gezin vertoefde, 
werd ik aangehouden door een jonge Duitse officier op een motor
fiets. Hij was woedend dat ik hier in Wageningen was. Ik vertelde 
een Ausweis van de Edese Ortskommandant te bezitten en zocht naar 
het papiertje. Maar dit zat ergens onder de moppenblaadjes wegge
moffeld. Wat verschrikt hoorde ik hem aan en deed heel timide. 
"Ik ben hier de Ortskommandant en ik heb het hier voor het zeggen 
en nu: eruit!"
Wat er met al die blaadjes gebeurd is, weet ik niet meer. Eén 
bleef bewaard en het is de moeite om van alle grappen en grollen 
uit de 2de wereldoorlog deze selectie te lezen. Om de benamingen 
van de "Führer in de verschillende wereldtalen te begrijpen moet 
u ze hardop lezen.
In het Pools "Pikinski", in het Russisch "Slarottimof", in het 
Chinees "Hang-Kreng-Hang", in het Japans "Foetsjimoetie", in het 
Noors "Olaf bek", in het Zweeds "Swem heden", in het Grieks 
"Odyssee", in het Vlaams "Manneke Plons", in het Spaans "Wibral- 
taar", in het Italiaans "Alverotti", Turks "Kelim-Kelim", Portu
gees "Lopez de Zee in", Engels "Sir Pent", Brits Indisch "Ma- 
hatem", Jiddisch "Sallie Swem", Indiaans "Winnetoutitochni", 
Egyptisch "Fare homar", Arabisch "Slahem elijkie", Abessijns 
"Haal ope z'nbassie", in Amerika "Reuze fielt", Maleis "Stront
jong", in het Fries "Jatstra", de Kaffers noemden hem "Führer", 
nog een in het Chinees "Kwoutihing".
In ons museum hangt een spotprent in de gang, waarop een groep 
luidkeels zingende Duitsers is afgebeeld. Op commando zingen ze: 
"Wir fahren gegen Engeland". Een klein kereltje loopt erachteraan 
en dan roept moeder uit het opgeschoven raam: "Pietje, thuis
komen, moet je ook verzuipen?"
Deze namen deden de ronde, de moppen werden doorverteld. Zelf kon 
je niet veel doen. Maar niet alleen werd er bij lezing of verder 
vertellen gegnuifd, het werkte ook als een moreel "opkikkertje".
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8. Elzebroek, A.T.G. Geschiedenis van het landbouwkundig gebruik 
van het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei. Wageningen, 
LU, 1990. 46 blz•

9. Stol, Taeke. De Veenkolonie Veenendaal; turfwinning en water
staat in het zuiden van de Gelderse Vallei 1546-1653. 
Utrecht, 1992, 295 blz.

10. 1492-1992; 500 jaar Cuneratoren te Rhenen; samengesteld door 
Dr.H.P.Deys, Dr.A.J.de Jong, W.H.Strous. Rhenen, 1992. 63 
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4, 5 en 9 zijn gekocht. De rest is een geschenk.
A.G.Steenbergen, beheerder bibliotheek, tel.16657

EEN K O NINK LIJK  ZOEKPLAATJE
A.G.Steenbergen

In de nog bescheiden verzameling Oorlogsdocumentatie 40/45 van de 
vereniging bevinden zich twee exemplaren van de hierbij afgedruk
te afbeelding. Ik noem het "een koninklijk zoekplaatje". Dit 
exemplaar heeft de grootte van een postkaart, waarop de oorspron
kelijke afbeelding die kleiner is, wordt weergegeven.
Naast de tekening van een tak van een hazelaar lezen we:

"Verhuld zijn vruch
ten in de harde 
schaal, verscholen 
zijn de waarden in 
dit leven, nochtans 
verstaat ons hart de 
klare taal van het 
Symbool aan Neder
land gegeven".
Links onder staat 
een B, vermoedelijk 
het initiaal van de 
tekenaar en/of dich
ter. Op de andere, 
beduidend kleiner 
exemplaar dat in ons 
bezit is, ontbreekt 
de B .
We hebben hier zeker 
te doen met een 
soort illegale
(wens)-kaart, die 
mogelijk door Engel
se vliegtuigen boven 
ons land werd uitge
gooid.
De afbeelding van de

vcriutli zyr» vracf&M 
p k& rét scMAl.
*cr&cMett fenn.
wcirdns odSMr!

f i U  k tè re  fcMf 
V f t n  u r
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tak met bladeren is een zoekplaatje, waarin de gezichten (en 
profiel) van koningin Wilhelmina, Prins Bernhard en de prinsessen 
Juliana, Beatrix en Irene te zien zijn.
Bij toeval vond ik in Brabants Heem, 1984, af1.3 en 4 het een en 
ander over deze kaarten. Naar aanleiding van een vraag kwamen wat 
reacties, waaruit blijkt dat deze kaarten toen (1984) bekend 
waren in Rotterdam, Renkum, Zevenbergen, Eindhoven, Veldhoven en 
Heerlen. De twee exemplaren in bezit van de vereniging kunnen aan 
dit lijstje toegevoegd worden.
In de Collectie Oorlogsdocumentatie, berustende bij het Streek
archief Hollands Midden (Gouda)* wordt dit Zoekplaatje gedateerd 
op ca 1943.
* Catalogus van de collectie oorlogsdocumentatie, berustende bij 

het Streekarchief Hollands Midden; door R.A.M.ter Bogt. Gouda, 
1990. Blz.259.

DE EEKSCHILLERS IN WAGENINGEN
F.van der Have

Oom Gerrit Jochemsen uit Bennekom wist er alles van. Hij was 
geboren en getogen op Schoonhoven aan de Dijkgraaf. Er werkten 
nog meer broers in het bedrijf. Gerrit zocht daarom zo af en toe 
wat ander werk. Dat vond hij door de eekschillers.
Vroeger maakten de schoenmakers in Wageningen hun eigen leer. In 
kuipen legden ze steeds een huid met een laagje run tot de kuip 
vol was. Run is fijn gemalen eikeschors, afkomstig van akker
maalshout. Rondom de akkers in Wageningen vond je vroeger overal 
wallen. Ze dienden als afscheiding en ze boden een geschikte 
verblijfplaats aan allerlei soorten vogels, aan konijnen en klei
ne roofdieren. In die wallen groeide akkermaalshout dat om de zes 
tot tien jaar werd gekapt. Er stonden ook wel elzen, die een 
goede brandstof voor het fornuis en de fornuispot leverden. Ver
der groeide er allerlei opslag.
De schoenmakers kapten in het voorjaar het akkermaalshout en 
wreven de fijne eikebast tot run. Aangevuld met urine werden de 
kuipen buiten de stadspoort gezet totdat de huiden tot leer waren 
gevormd. Dat duurde lang en het stonk verschrikkelijk.
In het gemeentearchief bevindt zich een brief waarin een aantal 
burgers de overheid verzoekt het op deze wijze looien te verbie
den. De schoenmakers reageren met een schrijven. Het gaat om hun 
broodwinning en ze verzoeken de looikuipen op die plaats buiten 
de poort te gedogen. De raad heeft gevoel voor hun argumenten en 
de kuipen mogen blijven staan.
Dan komt de looiindustrie op. Waar eens een sigarenfabriek stond 
en nu de SNS-bank staat, was vroeger een leerlooierij gevestigd. 
Je had vier dingen nodig: huiden, looi of run, urine en kalk om 
het haar van de huiden los te weken. Verder had je geschikt per
soneel nodig. Een aantal arbeiders kreeg een aardige woning langs 
het Melkpad, nu het Spijk geheten. Oud-Wageningen heeft ook een
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steentje bijgedragen aan het behoud van de leerlooiershuisjes, 
die nu keurig gerenoveerd zijn.
De huiden werden door de slagers geleverd en ze kwamen ook uit de 
Betuwe. Verder waren en grote hoeveelheden run, looistof nodig. 
Mijn oom vertelde mij daarover. De eekschillers waren seizoen
arbeiders. Ze kwamen uit de omgeving van Bunschoten en Spaken
burg. Hele gezinnen kwamen hierheen. Man, vrouw en kinderen, soms 
een geit en het hoognodige huisraad. Dat beperkte zich tot eet- 
en kookgerei, met extra kleren en wat katoenen dekens.
Oom vertelde verder: Ze vestigden zich in de omgeving van de 
vroegere oliemolen in het bos. Daar groeven ze zich een onder
komen, een grote rechthoekige ruimte, afgedekt met takken. De 
eekschillers waren zwijgzame, ijverige mensen. De mannen gingen 
de akkers af en kapten met toestemming van de eigenaar het akker
maalshout. Het ging om de stammetjes. In bossen brachten ze die 
naar hun onderkomens. De vrouwen en de oudere kinderen klopten de 
bast los. Die zachte eek werd verzameld. Slechts gedurende een 
korte tijd in het jaar was deze bast geschikt om geschild of 
losgeklopt te worden. Daarop kwam oom Gerrit er aan te pas.
De meeste Bennekomse boeren hadden drie soorten voertuigen. De 
brik gebruikte men om op visite of naar de kerk te gaan. Bij 
begrafenissen leende men de brik van elkaar, meestal met het 
paard erbij. De mannen liepen naar het kerkhof en de vrouwen 
reden met de brik.

De eekmolen op de Otto van Gelreweg.
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Verder stond er meermalen een tilbury in de schuur, een licht 
tweewielig wagentje. En dan had je verder de grote, platte wagen, 
waarop bijna alles vervoerd werd. Deze werd ingespannen, meest 
met éen paard. Daarmee ging oom Gerrit de eekschillers af. De 
hoeveelheden eek werden per gezin verzameld. Zo haalde hij alle 
eek op en reed daarna naar de eekmolen, die ongeveer op de plaats 
van het notarishuis stond op de Otto van Gelreweg. De oude linde
bomen, leibomen, die eens voor het molenhuis stonden, vonden 
enkele jaren geleden hun einde voor het notarishuis aan de kant 
van de Gen.Foulkesweg.
De eekschillers werden betaald naar het ingeleverde gewicht aan 
eek. De eek werd gemalen tot run en deze looistof ging naar de 
leerlooierij in de Stationsstraat. In grote kuipen werd er ge
looid. Na een vrij lange looiperiode werden de huiden van haar- 
en vleesresten ontdaan, het leer kon in stukken worden verdeeld 
om dan te worden verkocht.
De eekschillers werkten hier maar enkele weken omdat de eikebast 
later niet meer geschikt was om te looien en men moest tot het 
volgende voorjaar wachten.
Later gebruikte men divi divi als looistof die uit peulen, afkom
stig uit West Indië werd gemaakt. Nog weer later kon men uiterst 
snel looien met moderne middelen. De leerlooierij werd verkocht 
aan de gebroeders Jan en Gerrit van Schuppen, die van de Wal- 
straat met hun bedrijf verhuisden naar de Stationsstraat.
Het zou prettig zijn als er aanvullingen kwamen op dit mondeling 
overgeleverde verhaal.

AANTALLEN BEWONERS PER W IJK VAN WAGENINGEN IN  CA 1 8 0 7
A.C.Zeven

In het Gemeente-archief van Wageningen bevinden zich in Oud-Ar- 
chief inv.nr.1152 (1) enige lijsten van bewoners van Wageningen 
rond 1800. Een lijst, uit 1795, betreft de huizen van de gemeente 
Wageningen, de met name genoemde hoofdbewoners en het aantal 
bewoners (man/vrouw) boven en onder de 18. (Niet is aangegeven 
tot welke groep de 18-jarigen zelf werden gerekend.)
Deze lijst noem ik lijst 1. Een tweede lijst, uit mei 1807, geeft 
een overzicht van de bewoners, ingedeeld naar wijk en naar Man, 
Vrouw, Zoon, Dochter, Knegt of Meid. Deze lijst noem ik lijst 2. 
Verder vindt men een derde lijst (lijst 3), die een totaal inwo
ners per gebied geeft. Men heeft de wijken Oud-Wageningen en de 
beide Buurten samen genomen en Harten en Corenberg er weer vanaf 
getrokken. De wijk Oud-Wageningen is ruwweg het gebied gelegen 
vanaf de Bergpoort langs de weg naar Arnhem. De Buurten (Boven- 
en Benedenbuurt) lagen richting Bennekom en Harten was het gebied 
op de grens met Renkum; Cortenberg heet nu Oranje-Nassau's-Oord. 
Lijst 4 geeft de ledentallen per religie.
In een ander archiefstuk (2) vinden wij een lijst met per woning
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de naam van de eigenaar en die van de gebruiker. Deze lijst stamt 
uit 1806/1811. Een gebruiker kan de eigenaar zelf of een huurder 
zijn. Men gebruikte de neutrale benaming gebruiker toen, omdat 
het niet altijd duidelijk was of de gebruiker huurder was of niet 
het huis bewoonde.
Het totaal aantal inwoners van de binnenstad in lijst 1 in 1795 
is 1386., en dat van lijst 2 in 1807 1551. Een nogal groot ver
schil. Wellicht dat de in 1795 door de Franse overheersers opge
legde registratie van de bewoners nog onvoldoende was, zodat het 
kleiner aantal bewoners van Lijst 1 verklaard kan worden.
Beide lijsten geven andere, bruikbare gegevens. Lijst 1 geeft de 
toenmalige huisnummers en wanneer men deze huisnummers kan her
leiden naar de huidige (een tijdrovende zaak), dan weet men waar 
de hoofdbewoners toen woonden. Beide lijsten geven als wijken 1. 
De Hoogstraat, 2. De Achterstraat, 3. Oud-Wageningen, 4. Beneden- 
Buurt, 5. Boven-Buurt en 6. Lakemond. De Achterstraat heet nu 
Herenstraat. Lakemond, aan de overzijde van de Rijn, hoorde toen 
nog bij Wageningen.
Tabel 1. Lijst 2: Lijst van het getal zielen onder Wageningen 
zoals de zelve is afgemaakt door eenige commis. uit den Magi
straat van gemelde stad in de Maand Maij 1807.
wijk Mans Vrouwen Zoons Dogters Knegts Meiden Totaal
1. Hoogstraat 178 216 174 223 28 51 860
2. Achterstraat 142 175 152 155 21 46 691

* Binnenstad 320 391 326 378 39 97 1551
3. Oud-Wageningen 95 93 111 136 36 25 496
4. Beneden-Buurt 92 101 130 138 26 21 508
5. Boven-Buurt 69 63 94 72 35 25 358

* Buiten stad 256 257 335 346 97 71 1362
6. Lakemond 24 27 40 37 10 12 150
Totaal 600 675 701 761 146 180 3063
* door mij toegevoegd.
De helft van de Wageningse bevolking woont in de binnenstad. In 
dit gedeelte van Wageningen zien wij een kleiner aantal mannen 
dan vrouwen, en zonen dan dochters. Misschien dat het kleiner 
aantal mannen veroorzaakt werd door een eerder overlijden van de 
mannen, en vanuit het buitengebied naar de binnenstad trekken van 
weduwen. Maar waar bleven de zonen van de binnenstad? Trokken zij 
naar elders om hun geluk te beproeven of voor opleiding? Of wordt 
het verschil veroorzaakt doordat ongetrouwde dochters langer bij 
hun ouders bleven wonen? In dat geval zouden de getrouwde zoons 
bij de "Mans" gerekend worden, waardoor hun aantal relatief nog 
kleiner is. Ook is het aantal knechten en dienstbodes verschil
lend. Bij knechten kan men denken aan een huisknecht, maar ook 
aan een knecht bij een middenstander. In 1810 (3) werden voor de 
binnenstad ca 16 knechten en ca 75 dienstbodes genoteerd. Het 
aantal dienstbodes was ten opzichte van 1807 aanzienlijk toegeno-
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men. Werd dit veroorzaakt door een economisch herstel aan het 
eind van de Franse tijd? Of was de registratie verbeterd? De 
knechten en dienstmeiden buiten de stad zullen werkzaam geweest 
zijn op de daar gelegen boerderijen en boerderijtjes. Zo tellen 
wij in het register van 1810 in het buitengebied ca 52 knegts en 
45 dienstmeiden. Onder de knegts vinden wij vijf schaapsherders.
Tabel 2. Totalen per gebied (lijst 3).
Gebied Aantal %*
In de Stad 1551 50,6
In de Buurt 1280 41,8
In Harten en op den Cortenberg 82 2,7
In Lakemond 150 4,9
Totaal 3063
* door mij toegevoegd. Met "In de Buurt" zal In de Buurten be

doeld worden.
In tabel 2 staan de bewoners van Harten en Cortenberg vermeld.
Het waren er 82. Hun verdeling over mannen, vrouwen, zoons, dog- 
ters, knegts en dienstmeiden wordt niet vermeld.
Tabel 3. Lijst der zielen in de Stad Wageningen, zonder jaar 
(lijst 4).
Religie Aantal %*
Gereformeerde 1330 80,4
Lutherse 19 1.1
Roomsche 260 15,7
Joden 45 2,7
Mennonieten —
Totaal 1654
* door mij toegevoegd.

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal leden per religie. De 
Gereformeerden, nu Nederlandse Hervormden geheten, vormden met 
hun 80,4% de overhand. Door vooral immigratie is het aantal 
Rooms-Katholieken toegenomen tot 260. De Luthersen en de Joden 
speelden in aantallen een geringe rol, terwijl geen Doopsgezinden 
in Wageningen werden aangetroffen. Iets meer dan de helft van de 
Wageningse ingezetenen was lid van een geloofsgemeenschap. Dit 
zullen vooral de in tabel 1 genoemde mannen en vrouwen zijn ge
weest.

Conclusie.
Deze totalen geven van de Wageningse ingezetenen een indruk over 
hun aantallen, hun verspreiding over de verschillende wijken, en 
over de verschillende religies. Wil men een beter overzicht van 
de namen van de Wageningse ingezetenen hebben, dan moet men het
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bevolkingsregister van ca 1815 raadplegen (4). Hierin worden per 
huis alle bewoners, hun geboorteplaats en leeftijd (in 1815), hun 
huwelijkse staat, en beroep genoemd. Een bezwaar is dat de huis- 
nummering weer anders is dan die van 1807.
Onderzoek zal gedaan moeten worden naar de grensscheiding tussen 
de wijken Hoogstraat en Achterstraat.
Bronnen: Gemeente-Archief.
(1) Oud-Archief inv.nr.1152. "Lijsten der bevolking, 1795, 1807, 

1809 en z .j .".
(2) Oud-Archief inv.nr.919. "Lijsten van de huizen en hoven in 

Wageningen en verdere stukken betreffende de nieuwe verpon
ding, 1806-1811".

(3) Nieuw-Archief inv.nrs.2154 en 2155. "Register der huisgezin
nen, bestemd voor een of andere belasting, vermoedelijk die 
op het gemaal (19de eeuw)". Door mij voorlopig gedateerd ca 
1810.

(4) Nieuw-Archief inv.nr.2199. "Register der in- en opgezetenen, 
wijk A, B en E (ca 1815)".

DE GROTE KERK I N  DE GROND
A.G.Steenbergen

In 1942 publiceerde architect G.J.Veenstra uit Arnhem in het 
Bouwkundig Weekblad van 23 mei een uitgebreid artikel over "Het 
kerkgebouw der Ned.Herv.gemeente te Wageningen". Het verhaal was 
oorspronkelijk bestemd voor de bundel Bijdragen en Mededelingen 
van de vereniging Gelre, doch daarin werd het niet opgenomen.
Over de auteur heb ik geen verdere bijzonderheden, behalve dan 
dat hij architect was in Arnhem. In 1938 woonde er ook een C.G. 
Veenstra in Arnhem, die mogelijk familie was. Deze publiceerde in 
1938 in "Historia", maandschrift voor geschiedenis" een artikel 
over Colijn de Nole, een zestiende eeuwsche Beeldhouwer en zijn 
werk". De epitaaf, afkomstig uit de Wageningse kerk en tentoon
gesteld in het Rijksmuseum te Amsterdam, schreef C.G. Veenstra 
toe aan De Nole. De kunsthistoricus G.de Werd kwam in 1973 tot 
een andere conclusie. Hij wees Arnt van Tricht, werkzaam ca 1530- 
1570 te Kalkar, aan als de maker.
Terug naar G.J. Veenstra, de architect. Deze hield naar aanlei
ding van de restauratieplannen van de (vroegere) toren van de 
Grote kerk in Wageningen, in oktober 1938 een lezing in het ge
bouw "Ons Huis", Herenstraat 1, over de geschiedenis van deze 
kerk. De uitgebreide berichtgeving in de Nieuwe Wageningsche 
Courant van Zaterdag 1 oktober 1938 vermeldt niet voor welk ge
zelschap. Een verslag vond ik evenmin. "Ons Huis" was een vereni
gingsgebouw van de Hervormde gemeente. De restauratie van de 
toren (zie foto 1) betrof voornamelijk de spits. De toren had 
namelijk omstreeks 1861 een bekroning gekregen, die er niet thuis 
hoorde. Aan elke zijde was de toren namelijk "bekroond" met een 
topgevel, (zie foto 3)
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(Foto 1.) De kerk noordzijde met de toren in de steigers 
vanwege de restauratie in 1938/39. 

(oolleotie A.G.Steenbergen)

Zoals bekend brandden de kerk en de toren in mei 1940 uit. Alleen 
de uit kloostermoppen opgetrokken muren van de kerk zelf en de 
romp van de romaanse toren stonden er nog. Het herstel begon in 
1942. Na het verwijderen van het puin binnen de muren van het

77



kerkgebouw, bleken de talrijke oude grafzerken door de hitte van 
het vuur in stukken gesprongen te zijn. Deze werden grotendeels 
verwijderd en met het puin afgevoerd. Men maakte tevens van de 
gelegenheid gebruik de graven in de kerk te ruimen.
Veenstra, die meer dan gewone belangstelling had voor de Wage- 
nïngse kerk, was regelmatig binnen de kerkmuren te vinden met 
zijn aantekenboekje om oude bouwsporen in het grondarchief te 
noteren. Uit zijn artikel blijkt dit overduidelijk. Hij schreef: 
"Waar het uit het zeer belangrijke en goed geordende archief der 
kerkvoogdij, aan de van de thans nog aanwezige resten en grond
slagen, mogelijk was de afmetingen van deze eerste tufsteenkerk 
af te leiden, is er eene reconstructie op papier van dit gebouw 
gemaakt.
Bijgaande 
toont het 
(zie foto 2) 
En verder:

afbeelding 
resultaat"

'Deze kerk 
bestond uit een driebeu- 
kig schip ter lengte van 
ongeveer 18,5 m. De 
middenbeuk was ongeveer 
8 m. breed, de zijbeuken 
3 m." Ook ontdekte hij 
dat de 19de-eeuwse gevel 
van de zuidelijke zij
beuk stond op de funde
ring van de tufstenen 
voorganger. De kerk was 
dus in de 19de eeuw niet 
verbreed met een zij
beuk, maar de oude tuf
stenen gevel werd, ver
moedelijk wegens bouw
valligheid, vervangen 
door een gevel van ge
woon baksteen (zie foto 
3). Ook de beschrijving 
van de restauratie-ar- 
chitect A.J.van der 
Steur vermeldt: "De z.- 
zijbeuk werd in zijn 
geheel vernieuwd, daar
bij bleek dat de (19e 
eeuwsche) gevelmuur op 
een oude fundering 
stond".')
Veenstra vond bij grave- 
rijen langs de funde
ringen van de buitenmu
ren eveneens resten van

I .

r * -

Foto 2. Reconstructie van het romaanse 
kerkgebouw ± 1200 door G.J.Veenstra. 

Ontleend aan het artikel 
van de architect.

(Collectie A.G.Steenbergen)
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Zicht op de toren met de 19de-eeuwse bekroning 
en de kerk met de bakstenen zuidgevel. 

(collectie A.G.Steenbergen)
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gekleurd glas, waaruit hij concludeerde dat de kerk in de vorige 
eeuwen gebrandschilderde glazen bezat. Naast bodemonderzoek, 
raadpleegde en verwerkte hij gegevens uit bestaande literatuur èn 
uit het archief van de kerkvoogdij. Vooral het bestek van de 
zogenaamde restauratie van 1861 door architect L.H.Eberson 2) uit 
Arnhem werd door Veenstra kritisch bekeken. Het in 1942 gepubli
ceerde artikel van Veenstra is dan ook een waardevolle aanvulling 
op hetgeen reeds bekend was.
Ik zou graag willen weten of Van der Steur nog vondstgegevens 
genoteerd heeft en waar deze gebleven zijn. In ieder geval zal 
het archief van de kerkvoogdij geraadpleegd moeten worden. Moge
lijk zijn er ook gegevens bij het Bureau Monumentenzorg in Zeist.

Noten:
'). Bijdragen en Mededelingen Gelre 1944, dl.47. Jaarverslag van 

de Monumenten Commissie der provincie Gelderland over 1943, 
blz. XXI.

2). De toenmalige gemeente-architect maakte eerst een plan op 
voor de nodige herstellingen, maar door toedoen van de burge
meester, J.Knel (overl.1877), die tevens president-kerkvoogd 
was, werd L.H.Eberson aangezocht om een plan voor een totale 
restauratie te maken. Kerk en Staat werkten samen!! L.H.Eber
son (1822-1889) was bouwmeester van koning Willem III.

BAKSTEEN
T.van Wijk-Brouwer

"Een volk dat zijn verleden vergeet 
Zal meer dan tijd en beeld verliezen. 
Dan dooft de Geest."

Met dit citaat, dat alle belangstellenden in de historie uit het 
hart gegrepen was, besloot de heer Joep Jansen (Kon.Verbond van 
Ned.Baksteenfabrikanten) zijn openingsrede voor de tentoonstel
ling "Van Klei tot Klinker" in het Wagenings historisch museum 
"De Casteelse Poort" op 3 oktober 1992. (nog te zien tot 22 nov.) 
In die speech onderstreepte de heer Jansen nog eens hoe belang
rijk de baksteenindustrie geweest is voor Wagenings verleden - en 
dus ook voor Wageningen-van-nu. In het recente verleden (rond de 
eeuwwisseling) waren gemiddeld 100 arbeiders aan het werk in elk 
van de vele fabrieken... natuurlijk alleen tijdens de drukke 
tijd, en dan moest het hele gezin opdraven. Op de tentoonstelling 
wordt door een vroegere werkneemster uitgelegd hoe belangrijk de 
rol van de kinderen was, met name bij het "opsnijden" van de 
"vormelingen". Dat was nog in ónze eeuw...
De negentiende eeuw was de tijd waarin de baksteenindustrie op
bloeide, de tijd waarin de grote fabrieken gebouwd werden en 
waarin de grote fortuinen werden gemaakt.., te beginnen met de
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bouw van de Steenovensweert in 1837.
Rond de eeuwwisseling kende Wageningen zes steenfabrieken die een 
grote klandizie hadden, dankzij de grote vraag naar woningen, 
fabrieken, kerken, spoorwegstations, scholen, fortificaties- 
alles wat nu van beton gebouwd wordt was toen baksteen. En al die 
bloeiende fabrieken gaven werk aan vele grote gezinnen; genera
ties lang leverden die grote Wageningse gezinnen arbeiders voor 
de steenovens. Ze dolven de klei - met handkracht. Ze kneedden de 
klei - met handen en voeten. Ze vulden de vormbakken en ze stre
ken die af en kieperden ze op de droogplanken, waar de "vormelin
gen" wekenlang droogden en door de kinderen werden gekeerd. "Op
gesneden". Schoolplaten van de onvolprezen Cornelis Jetses op de 
tentoonstelling geven een duidelijk beeld van zulke werkende 
gezinnen.
Dat al die inspanningen, slecht betaald, wel eens tot arbeids
onrust leidden, is dat verwonderlijk? De tentoonstelling toont 
een verslag uit de landelijke enquête naar arbeidsomstandigheden
- de Wageningse steenovenarbeider Johan Pastoors vermeldt langs 
de neus weg dat een ziekteverzekering "natuurlijk" niet bestaat. 
Even natuurlijk was het ontbreken van een werkloosheidsvoorzie
ning, en natuurlijk werd er in de stille (koude) wintertijd niet 
doorbetaald. Het was geen zeldzaamheid dat kinderen in de winter 
blootsvoets liepen... misschien zijn er zelfs nog heel oude Wage- 
ningers die daar herinneringen aan hebben?
Intussen zijn er bijna geen steenovens (baksteenfabrieken dus) 
meer in bedrijf, en waar men nog wel werkt gaat alles machinaal. 
Het werk bleef in principe ongewijzigd, maar de arbeidsomstandig
heden wijzigden zich bijzonder. En ja: er zijn minder arbeiders 
nodig nu de conjunctuur geen baksteen meer vraagt... men bouwt nu 
immers in beton!
Een vraag: worden de steden er veel fraaier op? Worden de gebou
wen er degelijker op?
Een volk dat zijn verleden kènt kan een vergelijking maken en een 
oordeel vormen. MOOI, dat beton? MOOI is baksteen!

PROGRAMMA MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Op 3 oktober werd de najaarstentoonstelling geopend. "Van Klei 
tot Klinker" brengt de Wageningse geschiedenis in beeld van de 
voor deze stad zo belangrijke baksteen-industrie. Die begon al in 
1240, toen er bakstenen ("kloostermoppen") nodig waren voor de 
bouw van de stadsmuren voor de grensvesting van Otto III van 
Gelre. Een restant daarvan is nog steeds te zien in de nu deels 
gerestaureerde U-vormige toren aan het Wallenpad.
De tentoonstelling geeft verder veel aandacht aan de sociale 
geschiedenis van de baksteenindustrie.

VAN KLEI TOT KLINKER - u bent welkom tot 22 november 1992!
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28 november - 20 december: KUNST KIJKEN. Met een bijzondere kans 
om een zeer bijzondere jurk of dito sieraad te kopen voor Sinter
klaas of Kerstmis, want niet alleen ziet u hier het werk van 6 
(zes!) edel-smeden, maar er is ook een zeer aparte collectie 
kleding van Thea Vos.
p^tra attractie is wel dat de sieraden voor een deel geïnspireerd 
zijn op de sieraden van de Afrikaanse koningen op de Maastrichtse 
tentoonstelling. "What about the Queen?" is het tentoonstellings- 
deel dat de vrouwensieraden behandelt - u ziet soortgelijke sie
raden in De Casteelse Poort.
U kunt ze ook kopen!

NA GEDANE ARBEID , „------------------ A.Hogervorst
Als je al die vrolijke en 
overvloedige tafereeltjes
ziet, die kunstenaars vanaf 
de zeventiende eeuw hebben 
weergegeven, zou je zeggen 
dat de mensen het vroeger 
heel goed hadden en er maar 
wat op los konden leven. Bij 
nadere beschouwing blijkt dat 
dit toch niet helemaal waar 
is. Een groot deel van de 
mensen had niet genoeg tijd 
en geld om vaak uitbundig te 
feesten of grote partijen te 
organiseren. Zij moesten lang 
en hard werken om aan de kost 
te komen.
Vrije tijd.
Tussen vrije tijd en werk 
bestond in de periode voor 
1850 weinig verschil. In de 
doorgaans agrarische samen
leving werkte men meestal in 
het huis of in de omgeving van het huis, samen met de andere 
gezinsleden. De lengte van de dagen in de verschillende seizoenen 
bepaalde de tijdsduur en het ritme van het werk. Wanneer men even 
niet hoefde te werken, vermaakte men zich met dansen, drinken en 
spelen in de kroeg. Of men bleef thuis voor een praatje, maakte 
een wandelingetje of sliep. Verder werden de jaarlijkse kermis, 
carnaval en huwelijksfeesten uitbundig gevierd.
Industrialisatie en de kroeg.
In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde het leven 
van het gewone volk sterk. Door de opkomende industrialisatie 
trokken veel mensen naar de steden en de fabrieken. Met de fa-
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brieksfluit en de prikklok ontstond ook het begrip vrije tijd. De 
werkdagen waren lang. Elf uur per dag was normaal en ook op za
terdag werd er gewerkt. Veel vrije tijd bleef er dus niet over. 
De lonen waren trouwens erg laag. Er was nauwelijks genoeg geld 
voor de eerste levensbehoeften, laat staan voor vermaak en ont
spanning.
Ook de vrouwen werkten als fabrieksarbeidster. Na afloop van hun 
lange werkdag wachtte hen het huishouden en de opvoeding en ver
zorging van de kinderen. Geen wonder dat de vrouwen, afgemat door 
het werken en verzwakt door ziekte, de vele zwangerschappen en 
slechte voeding, vaak niet in staat waren om goed voor het gezin 
te zorgen. Het huishouden verslonsde en de kinderen werden ver
waarloosd. Ook deden veel vrouwen slecht betaald thuiswerk.
De mannen verdwenen naar hun vrienden in de kroeg. Het drankmis
bruik was toen schrikbarend groot. En niet alleen mannen, maar 
ook vrouwen en kinderen bedronken zich met jenever om zo hun 
ellendig bestaan even te kunnen vergeten. Het loon werd vaak in 
het café uitbetaald. Menig kroegbaas ontving er meer van dan 
moeder de vrouw.
Hervormingsgezinde burgers die zich bewust waren van de grote 
maatschappelijke problemen richtten verenigingen en genootschap
pen op "ter verheffing van het volk". De oprichters meenden dat 
de arbeider die zijn vrije tijd zinvol besteedde met scholing en 
vorming afgehouden zou worden van verwerpelijke zaken als drin
ken, spelen om geld en "leeglopen". Zij organiseerden daarom 
lezingen en zorgden voor gratis avondonderwijs voor ambachtslie
den. Ook de sociale beweging zag de problemen van de arbeider. 
Men begon te ijveren voor hogere lonen en kortere werkdagen.

Nieuwe vormen van vermaak.
In de negentiende eeuw kwamen er meer en andere vormen van ver
maak. Het bezoek aan theater-, opera- cabaret- en muziekvoorstel- 
lingen werd populair. Omdat ook de gewone mensen op deze wijze 
uitgingen, kenden de theaters een rangindeling en veelal geschei
den ingangen voor dure en goedkope kaartjes. Daarnaast waren er 
speciale theaters voor het volk. De welgestelden bezochten ook 
musea en tentoonstellingen van eigentijdse kunst, die toen voor 
het eerst werden gehouden.
De kermis was altijd een soort jaarmarkt geweest. Door de toename 
van het aantal winkels in de negentiende eeuw veranderde zij 
echter van karakter. De nadruk kwam nu op het vermaak te liggen 
en de gegoeden begonnen weg te blijven. Aan het eind van deze 
eeuw kwam ook een andere volksvermaak in zwang; het circus. Dit 
kwam voort uit het samenvoegen van kermisvermakelijkheden als 
paardendressuur en jongleren. Ook de film was voor het eerst op 
de kermis te zien. Het kijken naar bewegende beelden werd zo 
geliefd dat er speciale filmtheaters ontstonden, de bioscopen.
In de negentiende eeuw kwamen vanuit Engeland sporten als voet
bal, tennis en hockey naar ons land. In plaats van te dobbelen en 
te kaarten ging men nu steeds vaker sporten.
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Otto v.Gelreweg 16, 6703 AE, tel.13468 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.10156 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

Abersonlaan 132, 6703 GD, tel.16675 
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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.
Girorekening 29 46 125 ten name van Hist. Ver. Oud-Wageningen, te Wageningen
Contributie 1992: individueel lid ƒ 15,—  (minimaal) 

echtparen — 17,50 (minimaal)
Contributie 1993: ƒ 22,50 (minimaal)

De volgende vergadering wordt gehouden op 
maandag 15 februari 1993 in "De Wereld", aanvang 20.00 uur.

De heer A.C.Zeven houdt een lezing met dia's over het onderwerp:
De Hoogstraat en de bewoningsgeschiedenis van enige huizen aan deze straat. 

Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 15 januari 1993.
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