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DE HOOGSTRAAT EN HAAR ZIJSTRATEN A.C.Zeven
De van noordoost naar zuidwest lopende Hoogstraat verbindt in de 
stad Wageningen de vroegere Bergpoort met de vroegere Nudepoort. 
De Hoogstraat is al vele eeuwen de belangrijkste straat van Wage
ningen. Nu als winkelstraat, daarvoor als straat waar veel ne
ringdoenden hun bedrijven hadden of waar leden van belangrijke 
families woonden.
De Hoogstraat is al heel oud. Immers voordat de Grebbedijk aan
gelegd werd was de Hoogstraat een kade, d.w.z. een lage dijk, die 
voorkwam dat de Gelderse Vallei bij gering hoog water onderliep. 
Zij zal toen ook als verbindingsweg hebben gediend.
De bebouwing van de Hoogstraat zal vanaf de bergkant begonnen 
zijn. Het is mogelijk dat, nadat besloten was het grachtenstelsel 
te graven, de grachten door de reeds aanwezige bebouwing van het 
dorp Wageningen-Laag werden aangelegd.
Geleidelijk aan werd de Hoogstraat volgebouwd. Kennelijk was er 
al zoveel bebouwing dat de St.Janskerk aan de westkant van de 
stad moest worden gebouwd. Daar was ook nog plaats voor de (oude) 
markt, die in de zuidhoek Kapelstraat-Hoogstraat lag.
Al voor 1550 is de markt naar de huidige plek verplaatst.
Omdat daardoor het (bestuurs)centrum van de stad dichter bij de 
Nudepoort kwam te liggen is nu de Hoogstraat vanaf de Nudepoort 
genummerd. Historisch gezien had de nummering vanaf de Bergpoort 
moeten plaatsvinden.
De Hoogstraat heeft enkele zijstraten. De Schuijlsteeg stamt uit 
de 18e eeuw. Tegenover de Beuningstraat liep een weg, die gelei
delijk aan nauwer werd gemaakt en rond 1900 werd afgesloten. 
Tegenover de Nieuwstraat liep waarschijnlijk ook een weg. Vanaf 
ca. 1900 werden benedenverdiepingen omgevormd tot winkels en 
magazijnen. De eigenaren gingen boven wonen. Vanaf 1970 gingen 
zij buiten de stad wonen en verhuurden hun bovenwoningen aan 
jongeren.
In de lezing zal ingegaan worden op de ontwikkeling van de Hoog
straat van kade tot winkelstraat. Zij zal worden toegelicht met 
dia's en overhead-sheets.

VAN DE BESTUURSTAFEL (periode 10-10-1992 t/m 15-01-1993)
Gedachtig aan de woorden "viert uw vierdagen" wenst het bestuur u 
aan het begin van 1993 een goed en vruchtbaar lustrumjaar toe.
Het bestuur hoopt dat diegenen, die zich reeds een aantal maanden 
hebben ingespannen voor een succesvol vierde lustrum, dit gedu
rende de resterende maanden ook nog zullen kunnen doen, zodat 
uiteindelijk de vereniging zal kunnen terugzien op een aantal 
interessante en boeiende lustrumevenementen.
- Vermeldenswaard uit de afgelopen verslagperiode zijn de bij
dragen (op 16 november) van de eigen archeologische werkgroep en 
van de heer Angenent, zowel betrekking hebbend op hun onderzoe
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kingen in het Herenstraatgebied als ook in andere delen van de 
binnenstad.
Ruim 100 leden en andere belangstellenden volgden met veel inte
resse het klankbeeld van de werkgroep en de voordracht van de 
heer Angenent. Thuisblijvers hebben beslist veel gemist.
De grote opkomst toont ook nu weer aan dat de Capitulatiezaal 
voor onze vereniging te klein is en dat we moeten zoeken naar een 
grotere zaal. Zo kijken we nog steeds uit naar een geschikte 
ruimte voor de bibliotheek en voor andere aktiviteiten.
Heeft iemand suggesties daarvoor? Laat hij/zij dat dan melden. De 
ruimteproblemen worden steeds nijpender.
- Verder melden wij dat in de verslagperiode het bestuur werkte 
aan een nieuwe wervingsfolder. De vorige versie is op en de be
hoefte deed zich voor aan een geactualiseerde uitvoering. Zo 
mogelijk zal deze in april uitkomen.
- Omdat de contributie van enkelvoudige en dubbele lidmaatschap
pen m.i.v. 1 januari gelijk is getrokken (ƒ 22,50), is het onder
scheid tussen enkele en dubbele lidmaatschappen niet meer zicht
baar. Hierom besloot het bestuur voortaan op de acceptgirokaart 
te doen noteren, of het bedrag op één dan wel twee leden betrek
king heeft. Ook op de aanmeldingsformulieren, die aan de wer
vingsfolders zijn aangehecht, dient genoemd onderscheid tot ui
ting te komen.
- Verder wordt meegedeeld, dat het secretariaat nog een aantal 
exemplaren van de herziene statuten en het vernieuwde huishoude
lijk reglement ter beschikking heeft.
- Tenslotte zij vermeld, dat het bestuur aanwezig was bij de 
opening van de door het museum "de Casteelse Poort" georganiseer
de tentoonstellingen Kunst Kijken (27/11), Een ander Gezicht 
(22/12) en Conserveren in Olieverf (15/1).
Ook gaf het bestuur acte de présence tijdens de Nieuwjaarsbijeen
komsten van de Gemeente (6 jan.) en van het museum (8/1).

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER

Vooraan in dit blad treft u de accept-girokaart aan waarmee u de 
contributie voor het lidmaatschap 1993 gelieve te voldoen.
Bij het invullen van het bedrag wilt u er wel aan denken dat de 
contributie voor het eerst sinds vele jaren is gewijzigd en thans 
minimaal ƒ 22,50 per kalenderjaar bedraagt, zoals dit is besloten 
op de ledenvergadering van 27 april 1992.
Een tweede verzoek: de contributie kan zowel voor één persoon
gelden als voor iemand met een partner. Wilt u dan rechtsboven op
de acceptgirokaart vermelden of dit bedrag van ƒ 22,50 geldt voor
een enkel of een dubbel lidmaatschap. Per adres ontvangt u één
publikatie. . .A.A.van Loenen
Bij voorbaat dank voor een snelle betaling.
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JUBILEUM DRUKKERIJ DE GOEDE

Arjéh de Goede is "onze" drukker. De naam "De Goede" is nu gedu
rende veertig jaar een begrip geworden in Wageningen.
Zijn vader Jan de Goede was de stichter en eerste voorzitter van 
de historische vereniging "Oud-Wageningen". Na zijn vroege over
lijden heeft Arjéh zijn opleiding op de MEAO afgebroken en hij 
nam de zaak over. Vergeleken met het eerste begin is de drukkerij 
steeds beter geoutilleerd en men kan nu hoge eisen stellen aan 
een mooi stukje drukwerk. Arjéh en zijn vrouw runnen samen de 
zaak, die nu 40 jaar bestaat. Onze redactie wenst hen nog vele 
succesvolle jaren.

ENKELE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE EEKSCHILLERS
F.v.d.Have

De heer Stellaard herinnert zich nog dat er uit Bennekom (de 
Laar) vroeger eekschillers op pad gingen, die zelfs tot in Door- 
werth werkten. De talhouten werden in bossen van honderd (een 
vim) verkocht, het was dus geen brandhout. De boer hakte van tijd 
tot tijd elzenhout uit de wal en dat diende als stookhout.
De boeren hingen na de slacht hammen, worsten en zijden spek op 
aan een talhout in het rookhok van de schoorsteen op zolder.
Een zegswijze is: Zo mager als een talhout.
In Amsterdam leefde eens een man uit het volk, die de bijnaam 
had: Had je me maar. Een stel grappenmakers heeft hem zover ge
kregen dat hij zich verkiesbaar stelde voor de raad van Amster
dam. Hij werd gekozen en voor de man werd het een drama.
Bij de leerlooierij werkte een hulpstoker, die herhaaldelijk 
tegen zijn collega's zei: "Luister eens goed. Hoor je wat de 
stoommachine zegt: Had-je-me-maar". Dat bezorgde de goede man de 
bijnaam: Had je me maar! Hij handelde later in petroleum en bij 
aankoop van een liter "petrolie" kreeg je een krantje: De Auto
maat. Daarin stond een van de oudste stripverhalen en de hoofd
persoon was: Pijpje Drop.
Doordat de koeiehuiden die bij de leerlooierij verwerkt werden 
soms besmet waren met miltvuur-bacteriën, kwam de smetstof ook in 
het water van de gracht terecht en vee dat hiervan dronk kreeg 
miltvuur. "Men" vertelt dat er toen vooraan bij de gracht een 
stuk grond werd afgezonderd, waar het besmette vee werd begraven. 
Niemand mocht daar komen. Wel zijn er peppels gepoot. (Wie weet 
hier iets van?)
Een volgende opmerking was dat de looierij geen urine gebruikte, 
de individueel looiende schoenmaker wel. Tenslotte vermelden we 
dat het personeel van de looierij later op een pensioen kon reke
nen. Zo'n pensioenregeling was een unicum. De gelden werden in 
het bedrijf belegd en toen dit wegens faillissement moest slui
ten, konden de arbeiders naar hun pensioen fluiten. De bedoeling 
was goed, de belegging fout. Zo danken de "leerlooiershuisjes"
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aan het Spijk deze naam aan de eigenaars van de looierij. Onze 
vereniging heeft haar uiterste best gedaan toen sloop dreigde en 
de huisjes zijn keurig gerenoveerd en ze worden keurig bewoond.

DE BIBLIOTHEEK
Er zijn de volgende aanwinsten te melden:
1. Gids voor Wageningen en omstreken. Uitgave van de VVV te 

Wageningen ca 1921.
Geschenk van mw.Hensbroek, Bennekom. Heel hartelijk dank!

2. J.Klamphorst. Een rudiment van de "Oude Rijn". In: Oud-Nij- 
kerk; tijdschrift van de Stichting Oud-Nijkerk, 11(1992)2.

3. L.Klep. Adres Wageningen; de geschiedenis van Wageningen in 
37 verhalen. Uitg. De Woningstichting, 1992. 80 blz. Gekocht.

4. Q.J.Munters. Honderdvijftig jaar muziekleven in Wageningen. 
Uitgaven Werkgroep Muziek, 1992. 122 blz. Gekocht.

5. Cartularium van de brieven van het O.L.Vrouweklooster te 
Renkum 1383-1609; uitgeg. door Drs.J.J.Tersteeg en Drs.W.F. 
Scheepsma. Arnhem, Ver. Gelre, 1992. 181 blz. Gekocht.

6. De Veluwe; archeologisch-historische verkenning van de bewo- 
ningsgeschiedenis tot 1200. Amsterdam, 1977. 199 blz. Ge
schenk.

7. Begraafplaatsen als cultuurbezit; met een inventarisatiehand- 
leiding; eindred. Wessel Meijer. Utrecht, Vereniging de Tere- 
binth, 1992. 63 blz.
Geschenk van de heer E.van Rees Vellinga. Hartelijk dank.

8. Het verdwenen lijk en andere stadssagen; door Henk Figee e.a. 
Utrecht, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 1992. 96 blz. 
Geschenk van NCV.

9. Heden en verleden van de Vereniging van het Nederlands Open
luchtmuseum. Arnhem, 1992. 71 blz. Geschenk van deze vereni
ging.

10. J.J.Kelder. De Schalkhaarders; Nederlandse politiemannen naar 
nationaal-socialistische snit. (Leiden), 1990. 145 blz. Dis
sertatie RU Leiden. Geschenk.

A.G.Steenbergen, bibliothecaris, 08370-16675 

EEN BUIJTE PLAATS GENAAMD HOEVESTEIN
A.G.Steenbergen

De straatnaam Hoevestein en de torenflat die deze naam draagt, 
zijn herinneringen aan de vroegere buitenplaats en boerderij 
Hoevestein aan de Bornsesteeg.
In de jaren zestig werd deze boerderij met daarbij behorende 
grond door de gemeente Wageningen aangekocht in verband met de 
uitbreidingsplannen in dit gebied. De laatste bewoonster, mevrouw
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Buitenhuis, verliet in 1969 de uit omstreeks 1900 daterende boer
derij, waarna sloper Onderstal in april 1969 het geheel met de 
grond gelijk maakte. (1)

Boerderij Hoevestein ca 1960• 
foto A.G.van Berkel3 Wageningen, collectie A.G.Steenbergen

Het gebied waarin Hoevestein gelegen was, draagt op de kadastrale 
kaart van 1830 de naam De Hoef. Stein is een stenen woning, zodat 
de combinatie van deze woorden de naam Hoevestein opleverde.
Over deze buitenplaats vond ik in het Rechterlijk Archief van 
Wageningen (2) een transportakte, gedateerd 11 april 1764. Caspar 
Frederik Hachenburgh en zijn echtgenote Willemina van Setten 
werden toen voor een bedrag van 3200 gulden eigenaren van "een 
buijte Plaats genaamd Hoevestein gelegen in de Wageningsche Buurt 
aan de Bornsesteeg". Het geheel was groot "zeven mergen 5 2/8 
hond". Het bestond uit huizen, schuren, een hooiberg, hoven 
(=tuinen), boomgaard, wei- en tabaksland enz. Een agrarisch be
drijf dus.
C.F.Hachenburgh werd geboren in 1710 in Jemmingen en hij overleed 
in Wageningen op 1 april 1793. Hij was van 1740-1789 rector van 
de plaatselijke Latijnse school. Begin 1789 moest hij zijn ambt 
neerleggen wegens toenemende doofheid. 3) Twee zonen van dit 
echtpaar werden predikant 4). Hun dochter Jacomine Anthonette 
trouwde in 1791 met Mr.Gerrit Ockerse, advocaat. In Wageningen 
was hij tevens geneesheer; in 1811 werd hij burgemeester en dijk
graaf van Wageningen. 5) Het echtpaar Hachenburgh-van Setten 
heeft Hoevestein niet permanent bewoond. Er zal een "herenkamer" 
in de boerderij geweest zijn waar men 's zomers kwam wonen. Als
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rector van de Latijnse school woonde hij in het rectorshuis in de 
Achterstraat (= Heerenstraat). Bovendien bezat het echtpaar een 
huis in de Beuningstraat. Er bestaan geen 18de eeuwse afbeeldin
gen van Hoevestein, zo er al een heeft bestaan. In 1832 was "Hoe- 
vestein" met de gronden enz. eigendom van Elias Jansen 6).
G.Goossen vertelt in 1862 in zijn "Geschiedenis van Wageningen" 
7) dat "Hoevestein11 toen nog omgeven was met grachten en eike- 
bomen; op een klein gedeelte na was het tot boerderij ingericht.
1) De Rijnstreek, do 3 april 1969, Veluwepost, wo 9 april 1969.
2) RAW Inv.no.180 Protokol van opdrachten, 1762-1775, folio 25.
3) M.J.C.Geels-Jansen. Een onderzoek naar de geschiedenis van de 

Latijnse en Franse school te Wageningen. blz. 19 e.v.
4) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl VI, kolom 660.
5) J.Stouten. Willem Anthonie Ockerse (1760-1826); leven en 

werk, Diss. Nijmegen blz. 292.
6) Kadastrale atlas 1832.
7) G.Goossen Jzn. Geschiedenis van Wageningen, beschreven tot op 

dezen tijd bijgewerkt. 1888 (2e druk 1966) blz. 81.

NOCH EEN KAN BIERS LAETEN HAELEN...
F.v.d.Have

Gedurende een rondleiding in het museum van een klas schoolkinde
ren vraag ik wel eens als we in de zaal van de "Middeleeuwen" 
staan: "Wat dronken de mensen vroeger bij het eten of bij het 
lessen van hun dorst en hoe kwamen ze eraan?". De kinderen vinden 
dan het water van de gracht te vies, maar water uit de Rijn was 
wel een mogelijkheid. Als ze doorpraten zijn ze het er mee eens, 
dat een emmer water uit de Rijn onderweg voor een groot deel 
vermorst zou zijn.
Nu hangt er in het museum een aantal merkwaardige strookjes uit 
het jaar 1600. Het handschrift is voor ons vertaald. Ze zijn door
de gasthuyssman geschreven.
Het gasthuis stond op de hoek van de Kapelstraat en de Kerkstraat 
(nu het straatje zonder naam). Het stond bij de St.Nicolaaskapel 
in de Kapelstraat. St.Nicolaas was de schutspatroon van de schip
pers, kooplui en kinderen. Het gasthuis behoorde met het aangren
zende wees- en schoolhuis tot het bezit van het St.Nicolaas- of 
Gasthuisgilde. Het gilde had evenals zijn schutspatroon als doel 
de bescherming van de reeds genoemde schippers, kooplieden en 
kinderen. Het gasthuis was een sociale instelling. Arme reizigers 
konden hier overnachten en stadgenoten die de verpleging en ver
zorging thuis niet konden betalen, werden hier liefderijk opgeno
men. In sommige gevallen werd er zelfs geopereerd.
In het museum hangt een grote gekleurde plaat. Een patiënt wordt 
klaar gemaakt voor de operatie. Een geestelijke en een aantal 
familieleden zijn aanwezig om te bidden voor het slagen van de 
operatie. Dat was wel nodig! De "medicinae doctor" stelde de
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diagnose maar de chirurgijn (niet gediplomeerd) verrichtte de 
operatie. Men was toen nog niet in staat een patiënt te verdoven. 
Een pint ouweklare maakte de patiënt hoogstens wat doezelig. Men 
wist toen nog niets van verdoven of ontsmetten. Vandaar al die 
biddende mensen!

School met woning en het Gasthuis.

Nu komen we aan het bier. Uit een oude rekening van het jaar 1600 
blijkt dat men in het gasthuis een soldaat een been afzette en 
daarop -krijgt hij enkele stuivers per dag voor onderhoud en hier
bij wordt dan ook bier genoemd, (zou de soldaat tot het garnizoen 
van het kasteel behoord hebben?) Bier was toen de volksdrank bij 
uitnemendheid.
Hier volgen enkele voorbeelden van betalingen uit het rekeningen
boek van 1600:
Noch den gasthuyssman een vim (ca 100 schoven) stroys gedaen om 
onder die bedden te leggen voor 15 st(uiver).
Noch den soldaet die welcke die been int gasthuyss offgesneden 
worden, gegeven 5 st. tot onderhoud.
Noch een gewont man weesende enen wannelepper (= mandenmaker) die



st.

in gast- 

dat men

dagelijks 
Elke stad

welcke twee nachten int gasthuyss logierden. 2 st.
Noch den crepele Anthony gegeven 2 bier, facit (maakt) 3 
Noch een kan biers laeten halen voer een siecken soldaet 
huyss om wat werms daer off te maecken.
Uit het oude rekeningenboek van het Gasthuisgilde blijkt 
een soldaat een been amputeerde. De zieken en gasten kregen dage
lijks enkele stuivers voor hun onderhoud. Men verleende onderdak, 
schonk een kroes bier en gaf enkele stuivers voor het 
onderhoud. Bier is de gewone volksdrank in die dagen, 
had enkele brouwerijtjes. De oude heer Bongers (de vader van 
Jaap) vertelde met smaak dat hij met de hondekar nog bier had 
bezorgd op bepaalde adressen in onze stad.
Er waren wel enkele boomputten in Wageningen. Indertijd heeft de 
archeologische werkgroep onder leiding van de heer Huisman er 
enkele gevonden. Een gaaf exemplaar staat er nu in het museum. 
Burgemeester Torck liet een aantal pompen in de stad slaan. Dat 
was in 1724. Vanzelfsprekend ging men zuinig om met water als je

het ver moest halen.
In de Wageningse Courant van 
woensdag 15 juni 1898 staat: 

Bekendmaking 
Burgb. en Weth. van Wageningen 
maken bekend, dat ter uitvoe
ring van het Raadsbesluit van 
27 mei j.1. op 1 juli a.s. zal 
worden begonnen met het afbre
ken van de openbare pompen, 
welke voor de gezondheid scha
delijk drinkwater leveren, 
namelijk:
De pomp in de Hoogstraat bij 
de Bergbrug
de pomp in de Hoogstraat bij 
het Oranjehotel 
de pomp in de Hoogstraat bij 
de Beuningstraat 
de pomp in de Hoogstraat bij 
de Boterstraat
de pomp op de hoek van de 
Waagstraat en de Marktstraat 
de pomp op de Markt 
de pomp in de Vijzelstraat en 
als laatste de pomp bij het 
ziekenhuis.

Wageningen, 14 juni 1898.

Be pomp 
1724)
Tekening naar 
Piet Hotleman.

bij Snaakevs (Anno

oude foto door
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De pomp bij hotel "De Wereld" bleef veel langer staan. Deze stond 
op de Grintweg naast het hotel van de heer Snackers. Hij stond op 
het trottoir, een monument uit het jaar 1724. Na de oorlog toen 
de bussen vertrokken van het plein achter het hotel gaf de burge
meester opdracht deze pomp af te breken. Als argument diende: de 
verkeersveiligheid!
Van het bier zijn we terecht gekomen bij de "gemeentepils". Als 
slot wil ik herinneren aan de terugkomst van de Wageningers in 
1945. De watertoren hadden de Duitsers in de lucht laten vliegen. 
Al spoedig was bekend welke pompen in de stad en naaste omgeving 
nog bruikbaar waren en toen werd het kinderversje werkelijkheid: 
Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen.

HET GEMEENTE-ARCHIEF VRAAGT ...

Wie kan deze foto('s) thuisbrengen? Ze 
zijn waarschijnlijk in Wageningen geno
men. Van foto 1, de boerderij, wordt 
verteld dat het waarschijnlijk de boer
derij van Jaantje Wessels aan het Wes
terhof sepad is. Zekerheid is er niet. In
1937 woonde aan de Dijkgraafsedwarsweg 6 
mej. A.Wessels - zonder beroep. Dezelfde?
Het Westerhofsepad kwam op deze dwarsweg 
uit.
Van foto 2, een boerderij?, met een voor
huis weten we niets.
In mei 1991 kreeg de gemeente-archivaris 
deze foto's.
Reakties graag bij de redaktie.
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BERICHT VAN DE TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE

De laatste berichtgeving over de voorbereiding van de tentoon
stelling met het onderwerp: "De binnenstad van Wageningen" kreeg 
u van ons in het septembernummer van het afgelopen jaar.

In april a.s. bestaat de historische vereniging twintig jaar; ter 
gelegenheid daarvan wordt in die maand in gebouw "De Wereld" in 
samenwerking met Studium Generale van de Landbouwuniversiteit een 
tentoonstelling gehouden over de binnenstad van Wageningen, n.1. 
de periode 1873-1973.

Ondertussen wordt er door ons als commissie stevig doorgewerkt 
aan deze voorbereidingen welke het meest urgent zijn. Op de eer
ste plaats is dat het fotoboekje dat we tegelijk met de tentoon
stelling hopen te laten verschijnen.

Eet voorbereidende werk vergt veel tijd, maar de resultaten zijn 
er dan ook naar. Veel foto's mochten we ontvangen van particulie
ren, waarbij veel opnamen zijn die ooit door de mensen zelf zijn 
gemaakt.
Voor de tentoonstelling is dat uniek omdat de meeste van deze 
foto 's nooit eerder gepubliceerd zijn en ook niet als ansicht
kaart het daglicht hebben gezien.
Behalve dat fotomateriaal kunnen we ook bogen op een aantal voor
werpen dat ons is toegezegd.

Er resten ons nu nog enkele maanden van voorbereiding, 
waarbij we ook een beroep op u willen doen.
We hebben namelijk voor de tentoonstelling ook mensen nodig 
die enkele uren willen fungeren als suppoost. We stellen 
het zeer op prijs indien u bereid bent aan deze oproep 
gehoor te geven.
U kunt zich aanmelden door een van de onderstaande commis
sieleden te bellen.

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

Bij voorbaat zeggen wij u dank.

De tentoonstellingscommissie.
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Mevrouw van Dodewaard, eens bestuurslid en penningmeester, 
schreef deze waardevolle jeugdherinneringen. Hartelijk dank! Laat 
het een aanmoediging zijn voor anderen om ons ook met hun penne- 
vrucht te verrassen.

JEUGDHERINNERINGEN
J.J.van Dodewaard-Rijksen

Zeven jaar was ik en mijn zusje vijf, toen we in 1928 in de Bo
venbuurt gingen wonen. Mijn ouders hadden een stuk grond gekocht 
van de boerderij Hoevestein, die aan de Bornsesteeg stond. Het 
was de uiterste N.O.punt, begrensd door de Hogesteeg en een afge
sneden bocht van de oude Grintweg, ƒ 0,55 per m2 was de prijs. De 
Fa. Klein Rensink bouwde daar voor ons een huis voor ƒ 4000,-.
Elektriciteit en waterleiding waren er niet. We hadden een pomp 
en petroleumverlichting. Wat moest je oppassen, dat de lamp niet 
te hoog opgedraaid werd, want dan ging hij "roeten" en dat was 
zwart en vettig!
De weg waaraan ons huis stond, had geen naam, wat natuurlijk 
lastig was. Op verzoek van mijn vader besloot de Gemeente een 
naam te geven. Het werd Hoevesteinseweg. Een paar jaar later 
werden er nog twee dubbele woningen gebouwd. Toen kwam er ook 
electriciteit, maar nog steeds geen waterleiding. Twee van die 
huizen staan er nog steeds. Op de plaats van ons huis staat nu de 
studentenflat Hoevestein.
We woonden daar in het begin wel afgelegen. Er stonden aan de 
Grindweg wat boerderijen. We kenden natuurlijk alle buren, 's 
Winters gingen we bij elkaar op visite (een avondje praoten). 
Zomers hadden boeren daar geen tijd voor.
De mannen werden alleen bij hun achternaam genoemd, hun echtge
notes heetten "vrouw" die en die. Mijn moeder, die geen zwarte 
kleren droeg, werd "juffrouw" genoemd.
Als mijn zusje en ik buiten speelden, verstoppertje of slootje 
springen bijvoorbeeld, mochten we niet naar de Lage Steeg, dat is 
de huidige Mansholtlaan. Die steeg, eigenlijk alleen een karre- 
spoor, was veel te stil voor kleine meisjes!
De Hoge- Steeg was meer bewoond. In één van de boerderijtjes daar, 
woonde Jan Jacobs met zijn vrouw. Jan had een kleine kudde scha
pen, waarmee hij langs de wegbermen trok. Dat noemde men huuien 
(hoeden).
Soms gingen we 's winters met onze ouders op bezoek op boerderij 
Hoevestein. Via de onverlichte Hogesteeg naar de Bornsesteeg. Dan 
liepen mijn zus en ik in het donker angstig rond te spieden, of 
we ook dwaallichtjes zagen of de weervolven waar vader ons altijd 
mee plaagde.
Iemand vertelde laatst een verhaal uit de Bommelerwaard. Daar
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kende men vroeger ook weervolven. Die sprongen in het donker bij 
argeloze wandelaars op de rug. De enige manier om ze te verjagen 
was gauw zeggen:

Zij-de-ge van de Heere, zo sprikt, 
Zij-de-ge van de kwaoje3 zo wikt! (wijkt).

Terug naar de Hoevesteinseweg. Ons huis had raamluiken aan de 
buitenkant. Die werden ’s avonds gesloten met een ijzeren pin die 
van buiten af door het kozijn ging. Binnen werd die vastgezet. De 
lamp werd pas aangestoken als de luiken gesloten waren. Inkijk in 
een verlichte kamer was niet gewenst.
Was er een sterfgeval in de familie, dan bleven de luiken ook 
overdag dicht. Soms ëén, aan de kant waar de overledene woonde. 
Door ons uitzicht op de Grintweg zagen we alle begrafenis-stoeten 
langs komen. Vroeger liepen de mannelijke familieleden achter de 
lijkkoets, later reed men in volgrijtuigen. Die werden altijd 
geteld door de toeschouwers. Veel rijtuigen was indrukwekkend. 
Het verkeer stopte ook altijd bij het tegenkomen van een rouw
stoet. Aan de handschoenen van de "aansprekers" die vooraan de 
stoet liepen, kon men zien of het een volwassene (zwarte hand
schoenen) of een jeugdige (witte) betrof.
Zaterdagsavonds gingen we vaak met het hele gezin "naar stad", 
winkels kijken. Die waren dan tot 10 uur open. Toen mijn zus en 
ik klein waren, liepen we tussen moeder en vader in. Een paar 
jaar later: wij voorop en de ouders achter ons. Nog later anders
om. En toen we bakvisjes waren geworden (zo heetten toen de tie- 
ner-meisjes), lieten we Pa en Ma thuis. De Hoogstraat op zater
dagavond was ideaal voor romantische ontmoetingen...
Als er 's winters ijs was, gingen we schaatsen, meestal op de 
gracht bij Junushoff, want daar was het gezellig. Houten schaat
sen hadden we, die met mooie, oranje-groen gestreepte banden 
onder werden gebonden. Die banden raakten wel eens los en dan 
moesten we met verkleumde vingers de schaatsen opnieuw onderbin
den. Een dubbeltje of stuiver voor de baanveger moest wel geof
ferd worden. Die man was ook blij met een extraatje in de winter.
Als het lang en hard vroor, konden we om de stad heen, onder alle 
bruggen door, de hele gracht rond. Maar meestal bleef het bij een 
"baantje" tussen de Handelsschool en Duivendaal. De meisjes wer
den daarvoor gevraagd door de jongens: "Zullen wij een baantje?" 
En na éénmaal heen en terug ging men dan gewoon weer uit elkaar.
We hadden thuis een grote groente-tuin. Dat betekende 's zomers 
veel vrije uurtjes bonen plukken en afhalen of erwten doppen. 
Later stonden er volle inmaakpotten en rijen weckflessen in de 
kelder. De hele winter groente uit eigen tuin!
Ja, het leven was in die voor-oorlogse jaren rustig en overzich
telijk.
Het heeft me wel prettige jeugd-herinneringen opgeleverd.
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DE OUDHEIDKAMER VAN WAGENINGEN
A.G.Steenbergen

Dit is het eerste deel van de (voorlopige) geschiedenis van de 
Oudheidkamer van Wageningen, die, volgens de statuten opgericht 
werd op 3 maart 1927. Zij heette officieel "De Vereeniging: Oud
heidkamer voor Wageningen". De statuten werden bij koninklijk 
besluit nr.15 d.d. 1 september 1927 goedgekeurd. Bij het opstel
len van deze statuten maakte men gebruik van die van de "Vereeni
ging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken" uit 1907.
Merkwaardig is dat in 1935 het tienjarig bestaan gevierd werd, 
zoals blijkt uit het jaarverslag over genoemd jaar. De Wagening- 
sche Courant van 1925, 1927 en 1935 geeft ons geen enkel bericht 
over de oprichting èn over het jubileum. Het archief is slechts 
fragmentarisch bewaard.

Oprichters
Deze waren in 1925:
P.H.van Rijn, Hoogstraat 97. Dijkgraaf en rentmeester van onder 
andere de Vier Gilden.
L.Vinkenborg, Bergstraat 1, Arts.
C.J.van Holst van Ingen, Rijksstraatweg 18 (nu Gen.Foulkesweg). 
Candidaats-notaris.
D.Schouten, Nudestraat 9. Gemeente-secretaris van 1900-1935 en 
Jhr.Ir.W.Laman Trip, Villapark 2, thans Nassauweg 22. Administra
teur Landbouwhogeschool. Laman Trip is vanaf het begin tot 1938, 
toen hij aftrad om gezondheidsredenen, een inspirerende en zeer 
actieve voorzitter geweest.
De maatschappelijke positie van de leden, die ik ontleen aan de 
adresboeken van 1922 en 1930, geeft duidelijk aan dat het een 
vereniging van 'stand' was.
In 1930 was Van Holst van Ingen geen lid meer. Secretaris was 
toen Dirk Klay, geboren 1872 en overleden in Wageningen in 1957. 
Vanaf 1911-1937 was hij leraar geschiedenis aan de HBS in onze 
stad. Tussen 1925 en 1954 publiceerde hij minstens 16 artikelen, 
voor een groot deel over Wageningen. Hij woonde Heerenstraat 2, 
in Huize Torck, een naam die Klay zelf aan deze dubbele 18de- 
eeuwse woning aan de Wal gegeven had.
Burgemeester J.M.A.Wijnaendts van Reseandt was ere-lid.
Doel van de "Vereeniging Oudheidkamer voor Wageningen" was (ui
teraard) het opsporen, verzamelen, bewaren en tentoonstellen van 
voorwerpen, die hiervoor volgens het bestuur in aanmerking kwa
men.
De vereniging bestond uit 5 leden, die in de gemeente Wageningen 
moesten wonen (zie onder 'oprichters'). Zij vormden samen het 
bestuur, dat zichzelf aanvulde. De burgemeester nam op uitnodi
ging zitting in het bestuur en bezat een adviserende stem.
Iedere belangstellende kon donateur worden tegen een jaarlijkse
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bijdrage van minstens ƒ 1,-. Giften ineens, jaarlijks of in 
termijnen, en legaten waren welkom. Slechts eenmaal wordt in de 
jaarverslagen van 1933 t/m 1940 het aantal donateurs genoemd: in
1938 waren het er 35_, die gezamenlijk ƒ 40,- bijdroegen.

Het eerste onderkomen
De nog zeer jonge vereniging steunde in 1927 financieel de zeer 
belangrijke opgraving van een Frankisch grafveld aan de Geertjes- 
weg door Dr.Holwerda, directeur van het Oudheidkundig Museum te 
Leiden. Een deel van de aldaar gevonden voorwerpen - een vrij 
belangrijke collectie urnen - was door Leiden aan de Wageningse 
Oudheidkamer afgestaan.
Reeds in 1928 kon de Vereniging beschikken over een vertrek in 
het stadhuis (!) voor het tentoonstellen van haar bezit. Een jaar 
later, op woensdag 2 oktober 1929, kon de voorzitter, Jhr.Laman 
Trip, de Oudheidkamer in bijzijn van leden en begunstigers offi
cieel openen. Volgens het krantenverslagje kon men beschikken 
over twee (1) vertrekken onder het stadhuis. In de raadsnotulen 
is echter niets te vinden over een verhuur aan de Vereniging. Een 
en ander zal mondeling geregeld zijn. Zowel de burgemeester als 
de gemeentesecretaris waren immers lid!!
De archeologische voorwerpen waren tentoongesteld in een vitrine 
en in twee kasten (met glazen deuren).
De ingebruikname van de Oudheidkamer vond plaats in de week dat 
er in de stad de WAMIT d.i. de Wageningsche Middenstand Tentoon
stelling, veel volk trok. Van de gelegenheid om tijdens deze 
tentoonstelling een bezoek te brengen aan de Oudheidkamer werd 
druk gebruik gemaakt. Op zaterdag 5 oktober van half drie tot 
vier uur "stroomden", volgens de krant, "onafgebroken bezoekers".

Het schip "Waageningen"
Een volgend initiatief van de Vereniging was een voorgenomen 
restauratie van het 18de-eeuwse schilderij het schip "Waagenin
gen" uit te laten voeren. Dit schilderij, dat tot 1922 in één der 
'zalen' van het stadhuis hing, was tijdens de restauratie en 
verbouw naar de kelder verbannen. De restauratie van het schilde
rij zou gebeuren op gezamenlijke kosten van de Oudheidkamer èn de 
Gemeente. Ook hiervan is niets te vinden in de notulen van B en W 
en de Raad. Het zal ook wel weer mondeling geregeld zijn. Por
tretschilder en restaurateur van oude schilderijen, Jurrien Hen
driks uit Arnhem, kreeg de opdracht. Begin januari 1930 was de 
restauratie klaar. Uit de rekening (zie afbeelding) blijkt dat 
het verdoekt, schoongemaakt, gerestaureerd en gevernist werd. 
Laman Trip, die ook de penningen beheerde, ontving de (voorge
schoten?) kosten van de restauratie ad ƒ 50,-. van de gemeente 
terug. Voor de gemaakte foto enz. van het schilderij was door de 
schilder ƒ 6,- in rekening gebracht. Deze kwam ten laste van de 
Oudheidkamer.
Zaterdag 19 maart 1930 werd het gerestaureerde schilderij voor

15



bezichtiging door het publiek in de 1 trouwkamer1 tentoongesteld. 
Daarbij was een kleine expositie van afbeeldingen en gravures, 
betrekking hebbend op het zeewezen, ingericht. De Oudheidkamer 
was die middag gratis toegankelijk.
In de Wageningsche Courant van 1930 verscheen in verschillende 
afleveringen een verhaal over het fregat "Waageningen".

De voor resfaaraUe in mijn huis aanwezige schjkiefijcn 
zijn niet tegen brand- of ansirne .schade ».verzekerd.

PORTRETTEN 
in O L IE V E R F , PA STEI. ïn*.

MINIATUURoPORTRETTEN 
Qt IV O O R , K O P E R , m z .

J. HENDRIKS
BENEDEN BRUGSTRAAT l ' 

TELEFOON - m k / f à j f .

<?,
ATEU ER

voo» SC H O O N M A K E N , V E R D O E K E N , 

R E S T A U R IE R E N  jen V E R N IS S E N

van- SCHILDERIJEN.

we?*- ..■

*z£Zsia f 6-Ù /gé-wZ-'isTzca A y  <?0

Nota uit de Bij lagen tot de rekeningen van de gemeente-ontvanger 
Nieuw Archief Wageningen, Inv.nr.2093

In het Landbouwmuseum
Het verslagjaar over 1933 vermeldde dat, door de geleidelijke 
groei van de verzameling, omgezien moest worden naar een groter 
lokaal. In 1935 werd dan ook het aanbod van Dr.M.de Waal, secre
taris van het Genootschap Nederlandsch Landbouwmuseum, van huis
vesting in genoemd museum in de Stationsstraat niet alleen zeer 
gewaardeerd, maar ook aangenomen. De overeenkomst werd in duplo 
op 5 december 1935 getekend door beide partijen. De Oudheidkamer 
kreeg de beschikking over de beneden-achterzaal in het Landbouw
museum (zie afbeelding). Voorlopig behoefde de Vereniging geen 
huur te betalen. Kosten van schoonhouden, verlichting en verwar
ming van het lokaal waren voor rekening van de Oudheidkamer. De 
toezichthouder in de lokalen van het Landbouwmuseum zou dit
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Landbouwmuseum 
in de Stations
straat ca 1940 
met links3 de 
lage uitbouw, 
het lokaal van 
de Oudheidka
mer.

kosteloos doen voor het gehuurde lokaal van de Oudheidkamer. 
Einde december 1935 werd de verzameling van het stadhuis naar de 
Stationsstraat overgebracht. Ter gelegenheid van de heropening 
was een kleine tentoonstelling georganiseerd. Het publiek kon een 
kopie van het portret van Lubbert Adolf baron Torck, oud-burge- 
meester van Wageningen, bekijken. Dit portret was in opdracht van 
de Oudheidkamer door Mej.Reintje Wolterson (geb. Haarlem 1908), 
portretschilderes, geschilderd. Zij woonde in deze jaren in Wage
ningen op het Delpad 16. De Vereniging had het origineel voor het 
maken van de kopie in bruikleen gekregen van Douarière baronesse 
Van Pallandt van Rozendaal. Verder was er ander werk van Mej. 
Wolterson tentoongesteld, alsmede veel werk van wijlen de beeld
houwer August Falise. Bovendien was er oud porselein uit particu
lier bezit te zien. De expositie was geopend op zaterdag 23 en 
zondag 24 mei 1936 en werd bezocht door 128 betalende leden. 
Torcks portret kreeg later een plaats in één der 'zalen' van het 
stadhuis. Als ik het goed heb, is dit portret verbrand bij de 
stadhuisbrand in 1972.
Er waren nog twee exposities in de loop van 1936 te zien:
- van 15 juli tot 9 augustus Veluwse kunst. Twintig schilders 
hadden elk drie schilderijen ingezonden.

- van 9 tot 11 oktober Reclameplaten uit de verzameling van 
J.D.C.van Dokkum, oud—bibliothecaris van de LHS.

De Oudheidkamer was 's zomers iedere zaterdag van 2-4 uur te 
bezoeken. Entree bedroeg ƒ 0,20. In de winter iedere eerste za
terdag van de maand van 2-3 uur. De toegang was dan gratis. Het 
jaarverslag van 1939 uitte de klacht dat aan het gebruik van dit 
vertrek in het Landbouwmuseum enkele nadelen zaten. Het achter- 
zaaltje kon namelijk niet verwarmd worden, wat remmend werkte op 
het bezoek. Het zaaltje bevond zich boven een open ruimte, die
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naast de stadsgracht gelegen was. Het was te vochtig, zodat het 
veel moeite kostte boeken, kranten enz. voor bederf te vrijwaren. 
In 1940 ontruimde de Vereniging op verzoek van het bestuur van 
het Landbouwmuseum het lokaal. Over de lotgevallen van de collec
tie in 1940/45 volgen later bijzonderheden.
(wordt vervolgd)

WAT STAAT ER NOG?

Het stadhuis, dat nu aan de Markt staat, is van 1698. Het is 
daarna wel diverse malen verbouwd, maar in ieder geval zijn de 
grondslagen en de oude balken in de onderbouw toch wel uit dat 
jaar. Ook de brand op 6 maart 1972 heeft dat oude gedeelte van 
het stadhuis niet verwoest. Voor 1698 stond op de plaats van het 
Stadhuis het St. Anthonis-schuttersgilde. De Latijnse school aan 
de Herenstraat waar het Wallenpad begint (of eindigt) dateert uit 
1724. Het gebouw draagt nog steeds zijn "naamkaartje" in de ge
vel. In de Herenstraat, die vroeger Agterstraat heette, staan nog 
enkele huizen die tot de oudste gebouwen in onze stad behoren. 
Dit zijn de zgn. Rozendaalse huizen. Ze werden gebouwd toen Lub
bert Adolf Torck, Heer van Rozendaal en Pettecum, burgemeester 
van Wageningen was. (1708). Dankzij zijn initiatief verrezen in 
de Herenstraat o.a.: de oorspronkelijke middenmoot van het oude 
hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit, de direkt daaraan gren
zende zgn. Rozendaalse huizen tot de Kasteelse gang, huize Torck, 
het latere sociëteitsgebouw van de studentenvereniging S.S.R., 
dat op 7 maart 1972 geheel uitbrandde.

Uit ons oude archief.

EEN PADVINDERSHUIS GING IN VLAMMEN OP

De Duitse bezetters hadden een enorme hekel aan de padvinderij. 
De stichter was een Engelsman. Daarom werd deze jeugdbeweging al 
spoedig verboden. De padvinders zagen over het algemeen wel kans 
geld en goederen te verdonkeremanen. Maar het padvindershuis op 
de Domeinweg werd ingepikt door de nationaal socialistische 
jeugdstorm. De eigenaar van Sanoer was een verwoed NSB-er. In het 
laatst van de oorlog zat hij te melken in landwachtuniform met 
een jachtgeweer bij zich, bang om onder de koe vandaan te worden 
geschoten. Zijn jeugdige zoon had een leidende funktie bij de 
jeugdstorm. En dan gaat het padvindershuis in vlammen op. Het 
wordt een politiezaak. En dan schrijft inspecteur Van Beek na de 
oorlog een brief aan de heer Reintjes om het een en ander uit de 
doeken te doen.

18



Ĝ S r P^ ! IE  W ageningcn, 12 November I947

Ho.I Alg.1904/47 
Bijlagot 1
Onderwerpt Padvinderehuls Domsinweg

Qndar vorwijsiiig naar bijgarvoegd eohrijven van de Heer D.A.Krol wonende 
alhier, Diedenwsg J, gericht aan de Heer Boerema, Inspecteur Tan Politie, 
wonende te Utrecht, welke mij het schrijven ter afdoening in handen stel
de , verklaar ik, Grades Antoniue van Beek, Inspecteur van Politie, wnd. 
Corpsohaf te Wagenlngen, hierbij gaarne, dat ln de naoht van Baandag 30 
op Dinsdag 51 Haart 1942 te omstreeks 11.15 uur aan het bureau van po
litie te Wagenlngen telefonisch werd kennis gagevan door J.E. van de 
VTes tering, wonende Gaertjesweg 55 alhier, dat in de boesen gelegen tus
sen de Geertjeswsg en de Rijksatraatweg onder deze gemeente vannoedeli jk 
een bosbrand woedde.
Uit een terstond Ingesteld onderzoek bleek, dat het geen bosbrand betrof, 
doch dat het padvindershals staande aan de Someinweg alhier, eveneens 
gelegen tossen Seertjeswag en Rijksstraatweg, in brand stond. Se onmid
dellijk gealarmeerde brandweer kon ter plaatse weinig uitrichten wegens 
gebrek aan water ln dat gedeelte. Zoveel sogelijk werd een en onder met 
zand geblust, doch kon niet wordan voorkomen dat vrijwel het gehele van 
hout opgetrokken gebouwtje, dat door de Nationale Jeugdstorm in gebruik 
wss genomen, in vlammon opging.
Volgens verklaring van de leider der Hationala Jeugdstorm, genaamd 
Johannes van de Weetering, oud 1(5 jaar, wonende Geertjeevrog 55 alhier, 
bevonden zich de volgende goederen in dat gebouw« 1 filmtoestel, 1 zwaar 
kegelspel, 20 stoeltjes en 2 banken en enige boekwerken, leze goederen 
behoorden, volgens hem, aan de Eationale Jeugdstorm. In feitê waren desa 
goederen door hem gestolen.
Onmiddellijk na de brand werdan aldaar geen personen aangetroffen en had 
het onderzoek geen gunstig resultaat.
Oca de bezetter ogenschijnlijk ter wille te zijn en mede te werken dat 
geen tegenmaatregelen door han zouden worden genomen, omdat het de poli
tie duidelijk was, dat hier kwaadwilligheid van de zijde der vroegere 
padvinders in het spel moest zijn, zijn uitgebreide maatregelen genomen 
en konden wij de Siwherheitspolizei mededelen wat er alzo verricht was. 
Het resultaat was echter nihil. Daar ook de Rijkareohercha in het onder
zoek werd betrokken, heb ik persoonlijk foto's laten maken van de luiken 
van dat huisje waar allerlei scMmpteksten aan hat adres van Hitler op 
voorkwamen. Het onderzoek wees uit, dat een vroegere padvinder hieraan 
debet was, dooh werd zulks verzwegen. Bat echrift kwam geheel overeen 
met het schrift uit een oahier, destijds op de R.E.B.S. in beslag geno- 
nen. Ten volle ben ik overtuigd, dat de vroegere padvinders, die hun 
gebouw door de Nationale Jeugdstorm in gebruik zagen nemen, terecht 
hierin de vlam hebben geetokon. Sr zijn noch door mij, noch door andere 
politiemannen van het corps Tfegsnlngen serieuze onderzoekingen verricht 
on de dadere ic handen te krijgen, hetgeen mij persoonlijk wel verweten 
io door leden van die beweging.

Do wnd. Corps chef,
De Inspecteur van Politie

^  f;6.Efer w.g. G.A.v.BeekA.B.KeiïïtjeË
Diedenraag 35'«.'üftjr.inger
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
G.F.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 Otto v.Gelreweg 16, 6703 AE, tel.13468
A.C.Zeven Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.10156
A.L.N.Rietveld Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

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

Abersonlaan 132, 6703 GD, tel.16675 

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477 

Niemeijerstraat 10', 6701 CR, tel.20038 

Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, tel.13169

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel.18120
Postbus 1, 6700 AA, tel.92911 
Bowlespark 26, 6701 DS, tel.23101

Bowlespark la, 6701 DN, tel.21436

Tarthorst 54, 6708 JB, tel. 15477 
Postbus 298, 6700 AG
Contributie (min. ƒ 10,-) S.N.S.-bank 
94.06.21.495

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad "Oud-Wageningen" zijn, voorzover voor
radig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, mw.Hofman te Renkum, prijs ƒ 2,50.
BOEKEN EN PLATEN: Uitgaven van de Vereniging zijn verkrijgbaar bij de met * ge
merkte adressen.
Girorekening 29 46 125 ten name van Hist. Ver. Oud-Wageningen, te Wageningen 
Contributie: minimaal ƒ 22,50 per kalenderjaar.

LUSTRUMVERGADERING - MAANDAG 19 APRIL IN "DE WERELD" 
o.m. een lezing door dhr.A.L.N.Rietveld over de geschiedenis van de 

Wageningse haven. Aanvang 20.00 uur (o.m. wil zeggen dat er nog meer is).
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 20 maart 1993.
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OUD 
WAGENINGEN

21e jrg. - nr.2 - april 1993

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

FEESTELIJKE VIERING VAN ONS 20-JARIG BESTAAN 

4e lustrum op maandag 19 april 

om 20.00 uur 

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

Onderwerp: DE HAVEN VAN WAGENINGEN (met dia's) 

door de heer A.Rietveld

Wageningen Mavengez ich i



Belangrijk voor Wageningen is en was zijn ligging aan de Rijn. 
Deze stroomde in vroeger jaren vlak langs de stad. In de loop van 
de tijd heeft de rivier haar stroombed steeds verlegd en de stad 
kwam steeds verder van de rivier te liggen. Dat heeft Wageningen 
er niet van weerhouden steeds een haven voor scheepvaartverkeer 
tot zijn beschikking te houden. De pogingen om een belangrijke 
overslaghaven voor de West-Veluwe te worden zijn gelukt. De haven 
is nu, in 1993, de belangrijkste binnenvaarthaven aan de Rijn. 
Voor de stad zelf is de haven van minder betekenis door het ont
breken van industrie.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 19.04.93

1. Opening
2. G.P.Termohlen: Terugblik en Vooruitzicht
3. Notulen jaarvergadering van 27 april 1992 (*)
4. Bestuursmededelingen
5. Jaarverslagen secretaris (**)

penningmeester (*)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

PAUZE
9. Lezing A.L.N.Rietveld: Geschiedenis van de Wageningse Haven
10. Sluiting.
(*) Los bij gevoegd in "Oud Wageningen"
(**) Opgenomen.

VAN DE BESTUURSTAFEL (periode 15 januari - 15 maart 1993)

Zoals bekend vieren wij op 19 april ons 20-jarig jubileum. We 
gedenken dan hoe 20 jaar geleden op 17 april 1973 wijlen de heer 
J.J.de Goede samen met enkele geestverwanten de vereniging op
richtte en haar vorm gaf. Na het opstellen van een huishoudelijk 
reglement en de statuten verkreeg de vereniging op 24 september 
1974 koninklijke goedkeuring.
De jubileumviering begint dit jaar met een fototentoonstelling in 
"De Wereld" over de Wageningse binnenstad. Tegelijkertijd zal ook 
een fotoboek verschijnen over dat onderwerp.
Dit boek zal tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar zijn.
De tentoonstelling wordt op 5 april geopend en zal van 6 t/m 23 
april voor het publiek toegankelijk zijn. Openingstijden: dage
lijks van 10 tot 13, van 14 tot 17 en van 19 - 22 uur (behalve op 
zaterdag en zondag, Goede Vrijdag en 2de Paasdag).
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Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt tevens een boekje 
onder de titel "Wageningen in pen en inkt". De tekeningen zijn 
met veel zorg gemaakt door Ad Rietveld. Een ieder zal ongetwij
feld vele plekjes herkennen.
Het doet het bestuur genoegen dit boekje als jubileumgeschenk aan 
de leden te kunnen aanbieden.
Voor de agenda van de jaarvergadering zij verwezen naar het des
betreffende stukje, elders in dit blad.
De agenda vermeldt o.m. de notulen van de voorgaande jaarverga
dering en de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester. 
Ook deze kunt u aantreffen elders in dit blad, al of niet in dit 
blad afgedrukt, dan wel los bij gevoegd.
Uit de verslagperiode releveren we verder de goed verzorgde en 
door meer dan 120 personen bezochte lezing van de heer Zeven over 
de Hoogstraat en haar zijstraten. Meer dan 120 is voor de capitu- 
latiezaal echt te veel. Dus toch weer zoeken naar een grotere 
zaal?
Een ander aandachtspunt uit de verslagperiode is het stadsver
nieuwingsplan. Mede op advies van de heer Halbertsma en zijn 
raadgevers, de heren Bruinsel en Hofman maakte het bestuur een 
tweetal bezwaren kenbaar bij het college van B & ¥ t.a.v. enkele 
dreigende "missers" in het restauratieplan van de stadsmuur en 
t.a.v. de aanhechting van de nieuwbouw aan het pand Herenstraat 
14.

Over plannen voor het seizoen 1993-94 valt momenteel (medio 
maart) nog maar weinig concreets te melden:
Buitengewone omstandigheden voorbehouden worden de eerste twee 
lezingenavonden van het komende seizoen gehouden op 13 september 
en 22 november en zal de jaarlijkse ledenexcursie plaats hebben 
op 2 oktober 1993.
Voor het komende seizoen zijn er plannen voor een lezing van de 
heer J.Tersteeg over: "Bezittingen van het O.L.V. Klooster te 
Renkum" en een van mw.van Dam te Rhenen over een briefwisseling 
tussen Kasteel Amerongen en Den Haag uit de periode september 
1944 - mei 1945, waarin o.m. de Wageningse evacuatie van oktober 
1944 ter sprake komt en ook aanzetten gegeven worden tot de voed- 
seltransporten uit het einde van WO II.
Onderwerpen voor de tweede helft van het seizoen, alsmede data 
daarvoor, moeten nog worden vastgesteld. (Graag suggesties!).
De reeds in het vorige verslag aangeduide nieuwe versie van een 
wervingsfolder is momenteel in bewerking bij de drukker. Het ziet 
er naar uit, dat deze eind maart a.s. zal verschijnen.
Het aantal verkooppunten van publikaties van de vereniging is 
beperkt geworden, o.m. tot uiting komend in een afname van het 
aantal sterretjes op de achterpagina van het blad.
Momenteel zijn van de volgende uitgaven van de vereniging nog een
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aantal exemplaren beschikbaar:
Hist. Reeks, no.1: Hof van Gelderland, 1978
Hist. Reeks, no.3: Brinken en Buurten, 1985
Hist. Reeks, no.5: Tussen de Wereld en het Veer, 1990
Een Verdwenen Stuk Wageningen, 1987
125 Jaar Ziekenzorg in Wageningen, 1987
Diverse tekeningen
Stadsplattegronden Geelkercken, 1650, A3-formaat

A4-formaat
Vanaf begin april zijn bovendien te koop:
Fotoboek: Zicht op de Wageningse binnenstad 
Tekeningenboek: Wageningen in pen en inkt

(/ 6,
(ƒ 10,--)
(ƒ 10,,— )
(ƒ 25,,— )
(ƒ 7,,50)
(ƒ 2,,50)
(ƒ 3,,50)
(ƒ 1,,50)

(ƒ 25,,--)
(ƒ 7,,50)

JAARVERSLAG 1992

Omdat in het verslagjaar reeds veel van de lotgevallen van de 
vereniging aan de orde kwamen in de rubriek "Van de Bestuurs
tafel", kan dit verslag zich beperken tot een samenvatting van de 
voornaamste gebeurtenissen van 1992.
Bestuurssamenstelling en -functies
Met het aftreden van de heer Bruinsel als penningmeester en de 
installatie van de heer Van Loenen als zijn opvolger bestond het 
bestuur vanaf de jaarvergadering van april 1992 uit de volgende 7 
personen:
G.P.Thermohlen voorzitter
T.Kouwenhoven secretaris
A.A.van Loenen penningmeester
A.A.Hofman lid
mw C.Hofman-Sterken lid 
P.Holleman lid
A.L.N.Rietveld lid
Het ledensecretariaat werd behartigd door mw.Hofman, terwijl de 
heer Hofman als notulist van het Algemeen Bestuur optrad.
Omdat de heer Rietveld ook zitting had in het museumbestuur fun
geerde hij tevens als contactpersoon tussen beide organisaties.
Verenigingsavonden
In het verslagjaar werden 4 lezingen georganiseerd:
17/02 - F.Hellinga: Houtvlotten op de Rijn 
27/04 - W.J.P.Steenbergen: Het vervoer in de regio 
21/09 - Mw.M.Witteveen: Zaltbommel en de Bommelerwaard 
16/11 - Mw.E.Burger en W.Angenent: Wageningen op de schop geno

men (opgravingen in en rond Wageningen).
De lezingen werden gemiddeld door ca 80 tot 100 personen bij ge
woond, een aantal dat landelijk gezien volgens ingewijden boven 
het gemiddelde ligt.
Ook dit jaar weer bleek de beschikbare zaal in "De Wereld" eigen
lijk te klein voor zo'n opkomst. Gelet op de centrale ligging van
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het gebouw, en de historische betekenis ervan, geniet het echter 
de voorkeur boven andere, wellicht ruimere lokaties in Wagenin- 
gen.
Het verenigingsorgaan
Zoals gebruikelijk verscheen het verenigingsblad "Oud Wageningen" 
viermaal, driemaal met een omvang van 20 pagina's en eenmaal 
zelfs met een omvang van 24 pagina's. Gelet op vroegere jaar
gangen met een omvang van 16 tot maximaal 20 pagina's per afleve
ring, zit er dus nog steeds groei in de hoeveelheid aangeleverde 
kopij. Het aantal exemplaren, dat per nummer werd verspreid, 
bedroeg ruim 620, t.w. ca 590 naar de adressen van leden (volgens 
een recente telling ± 800) en ongeveer 30 naar een aantal organi
saties, die het blad al of niet met gesloten beurs krijgen toege
stuurd .
Bestuurs- en andere activiteiten
Behalve aan de organisatie van de bovenvermelde lezingen en het 
onderhouden van de contacten binnen en buiten de vereniging, 
besteedde het bestuur ook veel tijd aan
(1) de ontwikkelingen rond het stadsvernieuwingsplan
(2) de afwikkeling van de nieuwe statuten en het huishoudelijk 

reglement
(3) het ontwerpen van een nieuwe wervingsfolder
(4) de selectie en sortering van de boeken en tijdschriften, die 

door ons vroegere lid F.T.Verwoert aan de vereniging zijn 
nagelaten

(5) het vertegenwoordigen van de vereniging bij diverse gelegen
heden

(6) de voorbereiding voor de viering van het vierde lustrum van 
de vereniging en de bij die gelegenheid uit te geven publika- 
ties.

ad 1. Ter ondersteuning van ons lid, de heer J.Halbertsma die 
namens de vereniging zitting heeft in de gemeentelijke monumen- 
tencommissie, installeerde het bestuur de heren F.Bruinsel en 
A.Hofman als zijn adviseurs. Door het periodieke overleg met deze 
adviseurs hoopt de heer Halbertsma enerzijds wat duidelijker dan 
voorheen zicht te krijgen op wat in de vereniging leeft en ver
wacht hij anderzijds, dat ook de besluiten, die in de Monumenten- 
commissie worden genomen, ook in de vereniging beter zullen wor
den begrepen. Met name ten aanzien van de meningsvorming aangaan
de de ontwikkelingen in het stadsvernieuwingsplan, is dit van 
grote betekenis.
ad 2. Na de aanvaarding van de herziene statuten door de algemene 
ledenvergadering van april moesten deze nog notarieel worden 
verleden. Dit vond plaats op 24 september 1992.
Sinds die datum hebben ze dus rechtskracht.
Per september 1992 is ook het herziene huishoudelijk reglement 
van kracht geworden.
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ad 3. Onze wervingsfolder (najaar 1988) is inhoudelijk aan her
ziening toe. Een nieuwe zal vermoedelijk in april van de pers 
rollen.

ad 4. De door wijlen de heer F.T.Verwoert nagelaten tijdschrif
ten, boeken en kaarten zijn inmiddels door het bestuur bekeken, 
en voorzover voor Oud Wageningen van betekenis, geselecteerd. 
Gezocht wordt nu naar een plaats, waar zij goed opgeslagen en 
eventueel geraadpleegd kunnen worden.
ad 5. In het verslagjaar vertegenwoordigde het bestuur de vereni
ging bij diverse gelegenheden: begrafenissen, jubilea, tentoon
stellingen, etc.
ad 6. Wat betreft de voorbereidingen voor de viering van ons 
vierde lustrum zij nog meegedeeld, dat in het verslagjaar een 
tentoonstellingscommissie werd ingesteld, met als taken een foto
tentoonstelling in te richten over de binnenstad en tegelijker
tijd het doen verschijnen van een daarmee samenhangend fotoboek 
over hetzelfde onderwerp.
Ook zal in het kader van de lustrumviering een boekje verschijnen 
voorzien van een groot aantal met de hand getekende afbeeldingen 
van monumenten uit de stad.
Nog afgezien van de vier keer, dat het bestuur bijeenkwam voor de 
algemene ledenbijeenkomsten, vergaderde het in het verslagjaar 6 
maal. Het dagelijkse bestuur vergaderde bovendien nog 7 keer 
apart en tweemaal samen met de besturen van het museum en de 
Vrienden van het museum.
Archeologische werkgroep
Omdat deze werkgroep haar belangrijkste resultaten reeds weergaf 
tijdens haar presentatie op 16 november, verscheen dit jaar geen 
jaarverslag. Wellicht zal volgend jaar een tweejarig verslag 
verschijnen.
Duidelijk is geworden, dat de werkgroep met name in 1992 zeer 
actief was in het Herenstraat-gebied en in het gebied achter het 
vroegere Hoofdgebouw van de LU en bij het museum.
Molenwerkgroep
Het enige dat vanuit die hoek kan worden gemeld is dat, ondanks 
alle inspanningen om de molenromp van de molen "de Eendracht" aan 
de Gen.Foulkesweg voor de slopershamer te behoeden, het er momen
teel toch naar uitziet dat ter plaatse in de (nabije?) toekomst 
een appartementengebouw zal verrijzen. Jammer van alle goede wil 
en de aan het behoud bestede energie!
Commissie Stadswandelingen
Uit het verslag van deze commissie bleek o.m. dat sinds april 
1992 er een samenwerkingsverband is gevonden met de Stichting 
Gilde Wageningen.
Samen met deze stichting organiseerde de zomsiissie in het ver-
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slagjaar 24 wandelingen door de stad, waaraan in totaal 206 per
sonen deelnamen. Het aantal begeleiders bedraagt momenteel 8. De 
wandelingen kunnen ook individueel worden gemaakt.
Het samenwerkingsverband heeft goede contacten met een aantal 
VVV's en andere organisaties, die stadswandelingen organiseren.

T.Kouwenhoven

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER

Tot en met 19 maart heb ik de contributie van 1993 van 450 leden 
ontvangen. Dat is al 75% van het ledenbestand. Vriendelijk ver
zoek ik de resterende 150 leden: Neem uit het januari-nummer de 
accept-girokaart en stuur die aan uw bank nadat u het bedrag en 
het nummer van uw bank- of girorekening hebt ingevuld. Vermeld 
verder of het één of twee personen betreft.
Bij voorbaat vriendelijk dank,

A.A.van Loenen, penningmeester
HET MUSEUM

Tentoonstellingen in het koetshuis:
29 april - 20 juni in het kader van het LU-jubileum: 75 jaar

student- in de vrije tijd: toneel, muziek, 
sport enz.

26 juni - 18 juli Kunst kijken
23 juli - 26 sept. Het bewaren in en van potten uit de hele

wereld. Medewerking wordt verleend door de 
firma Bax uit Buurmalsen.

BERICHT VAN DE TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE

Als u deze informatie leest, dan is de tentoonstelling "Zicht op 
de Wageningse binnenstad" al geopend.
Op het moment dat dit geschreven wordt zijn we als commissie nog 
behoorlijk druk met de laatste voorbereidingen en staat de kalen
der nog op begin maart.
Het ziet er naar uit dat deze tentoonstelling, welke op 5 april 
geopend wordt, u een niet onaardig beeld zal geven over een pe
riode van honderd jaar.
Er is veel fotomateriaal aanwezig waardoor u een indruk kunt 
krijgen hoe Wageningen binnen zijn gracht er zo'n honderd jaar 
geleden uitzag.
Ook zijn er gebruiksvoorwerpen.
Al met al beslist de moeite van het zien waard en tevens kunt u 
het fotoboekje kopen, iets bijzonders!
Vanaf 6 april kunt u de tentoonstelling ĝ .an bezichtigen in ge- 
ïouv "De Wereld", Gen.Foulkesweg 1.
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De openingstijden zijn op werkdagen van 10.00 - 17.00 uur en van 
19.00 - 22.00 uur.
Niet op zaterdag en zondag, Goede Vrijdag en tweede Paasdag.
De toegang is gratis.

De tentoonstellingscommissie.

WAGENINGERS WORDT WAKKER...

Er zijn nog veel Wageningers die te weinig weten over de geschie
denis van onze woonplaats! Weliswaar worden hun de laatste jaren 
steeds brokjes nieuwe kennis aangereikt, o.a. via dit mededelin
genblad, de plaatselijke krant e.d. Maar een goed overzicht hier
van ontbreekt; ook de tot nu toe verschenen literatuur is nog te 
fragmentarisch.
Het historisch museum is een van de plaatsen waar een groot deel 
van de lacunes kan worden opgevuld. Daarnaast is de open-lucht- 
aanschouwing van restanten uit Wagenings verleden - met de daar
bij behorende onmisbare toelichting - een probaat middel om het 
kennistekort aan te vullen.
Wat dat laatste betreft: vorig jaar werkte de commissie "Stads
wandelingen" van onze vereniging nauw samen met Gilde Wageningen. 
Het resultaat was dat nagenoeg alle ruim 200 deelnemers aan de 
begeleide stadswandelingen (voor | van buiten onze gemeente) zich 
achteraf positief hebben uitgelaten. Ook autochtone Wageningers 
ontdekten onvermoede aspekten van de lokale geschiedenis.
Niet in de laatste plaats is de goede ontvangst bij het publiek 
toe te schrijven aan het enthousiasme en de toewijding waarmee de 
rondleiders hun achtergrondskennis van Wagenings verleden hebben 
overgedragen. Er is dan ook alle reden om in 1993 met de organi
satie van deze stadswandelingen door te gaan. Op grond van de 
ervaringen van vorig jaar zijn de voorwaarden voor deelname 
enigszins vereenvoudigd.
Opnieuw zullen twee typen rondleidingen worden onderscheiden:
1. Groepswandelingen zijn in principe het hele jaar door op elke 
dag van de week mogelijk. Aanvragen hiervan dienen tenminste 10 
dagen voor de gewenste datum te worden gezonden aan: Stichting 
Gilde Wageningen, Salverdaplein 2, 6701 DB Wageningen.
2. Open wandelingen - zonder voorafgaande aanmelding - zullen in 
de periode van 25 juni tot en met 11 september 1993 plaatsvinden 
op elke vrij dag- en zaterdagmiddag; vertrek vanaf historisch 
museum "De Casteelse Poort" om 14.00 uur. De rondleiders bepalen 
zelf het maximum aantal deelnemers; bij overschrijding hiervan 
kan een beroep op een reservegids worden gedaan.
De vereenvoudigde opzet brengt met zich mee dat een groter aantal 
rondleiders nodig zal zijn dan in 1992 beschikbaar was. Wij ver
zoeken daarom iedereen die over voldoende basiskennis van Wage
nings' geschiedenis beschikt zich zo spoedig mogelijk aan te
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melden bij een van ondergetekenden. Het is de bedoeling om in mei 
of juni ëën of meer instructiebijeenkomsten en/of -wandelingen te 
organiseren. De data zullen in onderling overleg worden vastge
steld.
Zonder uw medewerking is het niet ondenkbaar dat we belangstel
lenden voor de geschiedenis van Wageningen moeten teleurstellen! 
Met enkele uren vrijwilligerswerk kunnen we dat voorkomen!
AANMELDEN bij:
Jelle Lijfering, tel.13370 of bij Ger Voncken, tel.13169.

EEN ORKESTREPETITIE MET PROFESSOR VAN UVEN IN 1923

Q.J.Munters.

Toen het boek over de Wageningse muziekgeschiedenis* klaar was en 
er tot mijn plezier hele stapels van in de Wageningse boekhandels 
kwamen te liggen, brak de tijd aan om alle mappen met brieven, 
knipsels, foto's e.d. nog eens rustig door te nemen, om na te 
gaan welke (oud-)Wageningers op enigerlei wijze een bijdrage 
hadden geleverd en daarom op z'n minst een bedankbriefje verdien
den. Bovendien moest ik nog eens zorgvuldig uitpluizen, aan wie 
ik oude foto's e.d. die mij waren uitgeleend, zou moeten terug
sturen.
Al doende vond ik tussen mijn paperassen tot mijn verrassing een 
foto die mij indertijd was toegestuurd door Mr.J.C.Kutsch Lojenga 
uit Doesburg (tot 1946 gewoond hebbend aan de Gen.Foulkesweg 
boven het kantoor van de daar toen gevestigde Twentsche Bank, 
waarvan zijn vader direkteur was). Die foto was afkomstig uit de 
nalatenschap van zijn in 1934 overleden broer Johan. Deze Johan 
Kutsch Lojenga speelde in de jaren twintig mee in het in 1919 
door de wiskundige prof.dr.M.J.van Uven opgerichte en sindsdien 
geleide Wageningsch Studenten-Orkest (waaruit later de WSKOV zou 
ontstaan). Omdat het bestaan van de foto blijkbaar uit mijn her
innering was weggewist, heb ik hem niet opgenomen in het boek 
over de Wageningse muziekgeschiedenis. Daarin verdiende hij zeker 
een eervolle plaats, want het is een fraaie, veelzeggende opname. 
De foto is in 1923 gemaakt in de toenmalige hulp-aula van de 
Landbouwhogeschool aan Duivendaal. Deze was gebouwd nadat de 
Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool in 1918 tot Land
bouwhogeschool was verheven. Het was een houten gebouw, zo goed
koop mogelijk gebouwd omdat het geld voor een 'echte' aula nog

* Honderdvijftig jaar muziekleven in Wageningen (Uitg. Werkgr. 
Muziek in Wageningen, 1992); verkrijgbaar in de boekhandel voor 
ƒ 24,90.
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Eet Wageningsch Studenten-Orkest

ontbrak; die zou pas in 1935 in gebruik worden genomen. In de 
laatste nacht van 1972 brandde het licht ontvlambare gebouw tot 
de grond toe af; op dezelfde plek staat inmiddels het Internatio
nal Soil Reference and Information Centre.
Van Uven moet zich er op zijn gemak hebben gevoeld. Hier gaf hij 
gedurende een lange reeks van jaren zijn eigen wiskunde-colleges 
(de enorme schoolborden wijzen duidelijk op de functie van de 
ruimte als collegezaal). Hier werd hij in 1921 geïnstalleerd als 
rector magnificus. Hier dirigeerde hij ook in de beginjaren de 
concertuitvoeringen van zijn studenten-orkest. Maar bovenal was 
de ruimte hem vertrouwd vanwege de wekelijkse orkestrepetities.
De foto geeft een indruk van zo'n repetitie op een doordeweekse 
dag in 1923. De lichtinval doet vermoeden dat de opname in ieder 
geval niet op een winteravond werd gemaakt. In het interieur was 
donkerbruin de overheersende kleur. Vermoedelijk waren de twee 
lampen boven het podium nog gaslampen. Van Uven was buitengewoon 
gesteld op stijl en decorum. Gaf zijn studentenorkest een uitvoe
ring, dan was het podium versierd met bloemstukken en verschenen 
de dames en heren studenten daarop zeker niet in hun gewone jurk 
of pak - evenmin natuurlijk als hun hooggeleerde dirigent.
Zoals ook uit de foto blijkt, was Van Uven's symfonie-orkest maar 
klein. De bezetting ervan was verre van compleet. Zo te zien 
waren er in 1923 aan de kant van de strijkers zeven eerste vio
len, zeven altviolen, één contrabas en één cello. Maar blazers 
ontbraken vrijwel geheel. Men is misschien geneigd te veronder
stellen dat de orkestleden op de achterste rij hun blaasinstru
ment verborgen houden achter de obstakels waarachter zij staan
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opgesteld, maar die schijn bedriegt. Van Uven loste het probleem 
van het blazerstekort altijd op door de betreffende partijen te 
herschrijven voor piano en orgel. De koperpartijen werden door 
studenten achter een piano vertolkt, het hout werd vervangen door 
een en meer studenten achter een orgel. De 'obstakels' waarover 
ik daarnet sprak zijn in feite een piano en een harmonium!
Op de achterkant van het origineel van de foto staan de hand
tekeningen van Van Uven en van alle orkestleden - uitgezonderd 
die van Johan Kutsch Lojenga. Dat is wel begrijpelijk, want het 
was tenslotte zijn foto en hij heeft waarschijnlijk iedereen 
gevraagd er de eigen handtekening te plaatsen. Zoals toen nog 
gebruikelijk was in hun kring, tekenden alleen de beide dames met 
hun voornaam erbij: Willemien van Lennep en Lily Maijer Gmelin. 
Laatstgenoemde was de dochter van de toenmalige hoogleraar bos
bouw.
Johan Kutsch Lojenga zelf staat helemaal achteraan, achter de 
piano en in 't grijs. Het orkestlid rechts van hem is vermoede
lijk A.K.(Bob) Zweede, die in Wageningen zou blijven wonen en nog 
directeur zou worden van het Instituut voor Bewaring en Verwer
king van Tuinbouwprodukten IBVT, het latere Sprenger Instituut. 
Hij was een broer van de bekende Wageningse tandarts Marius Zwee
de, die ook een rol in de plaatselijke muziekgeschiedenis zou 
spelen en die in 1946 tot de oprichters van Toonkunst Wageningen 
behoorde. Van vrijwel alle anderen is helaas niet meer te achter
halen, welk gezicht bij welke handtekening behoort. Maar dat 
geldt natuurlijk niet van maestro Van Uven zelf!*

ELEKTRISCHE STROOM

Sinds donderdag 11 december 1913 om 4 uur 's middags kreeg Wage
ningen uit Arnhem de eerste elektrische stroom, waarop toen 5 
lampen brandden, die stonden: Op de Markt, de Hoogstraat, de 
Bergstraat en de Stationsstraat.

A.L.N.Rietveld.

* Graag betuig ik op deze plaats mijn dank voor de informatie die 
mij verschaft werd door mw.L.Z.H.Zweede-Hooghiemster te Benne- 
tom, ir.R.Maris (auteur van Joh.van Uven: een leven vol wiskun- 
d' en muziek, 198°) te Driel en mr.J.C.Kutsch Lojenga te Doesburg.

'1



DE CAPITULATIEZAAL

De laatste tijd hoor ik af en toe binnen onze vereniging stemmen 
opgaan om onze bijeenkomsten niet meer in de Capitulatiezaal te 
houden. In het mededelingenblad van jan. '93 wordt b.v. vanuit 
het bestuur gesteld dat "we moeten zoeken naar een grotere zaal".

Ik snap zoiets niet. Waar vind je elders in Wageningen een zaal 
met zoveel sfeer en waar vind je een zaal waar zoveel historie is 
gemaakt?
Wageningen is een klein stadje waar niet vaak iets belangrijks 
gebeurt. Economisch heeft het ook niet een duidelijke bloeipe
riode doorgemaakt. Voor de Nederlandse geschiedenis heeft Wage
ningen geen belangrijke gebouwen, behalve... Hotel de Wereld.
In de capitulatiezaal is een donkere periode uit onze jongste ge
schiedenis afgesloten. Elk jaar vinden bij Hotel de Wereld her
denkingen plaats. Voor velen, ook buiten Nederland, is Hotel de 
Wereld met de capitulatiezaal een belangrijk symbool.
Waar zou je als historische vereniging beter je bijeenkomsten 
kunnen houden? Natuurlijk, er zijn zalen met betere voorzieningen 
en met een betere indeling. Maar willen we als historische vere
niging wel in een moderne efficiënte zaal bijeenkomen?
En wat is er mis met de capitulatiezaal? Ik heb nog nooit meege
maakt dat de zaal echt te klein was. Met een beetje creativiteit 
kan de zaal zo worden ingericht dat er veel meer mensen in kun
nen.
Ik vind dat de vereniging Oud Wageningen de capitulatiezaal moet 
'adopteren' en tot in lengte van dagen daar haar bijeenkomsten 
moet houden.
Monumenten kunnen alleen blijven bestaan als ze op een goede 
manier worden (her)gebruikt. In overleg met de eigenaar kunnen 
voorzieningen verbeterd worden. De vereniging zou deze eventueel 
kunnen subsidiëren.
Hopelijk komt er ook nog eens een permanente tentoonstelling over 
de periode '40-'45 en de Duitse capitulatie in Hotel de Wereld. 
Dat de vereniging haar jubileum-tentoonstelling in de Wereld 
houdt vind ik een goede zaak.
Ik hoop nog vaak bijeenkomsten van de vereniging in de, histo
risch gezien, belangrijkste zaal van Wageningen bij te kunnen 
wonen.

Junt Halbertsma.

DE OUDHEIDKAMER VAN WAGENINGEN (2)

A.G.Steenbergen

Het tweede deel van de (voorlopige) geschiedenis van de Oudheid
kamer van Wageningen gaat in hoofdzaak over het ontstaan en groei
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van de collectie voorwerpen e.d. Behalve een enkele aankoop waren 
het voornamelijk schenkingen, waaruit het bezit kon worden opge
bouwd.
Naast de jaarverslagen 1933-1940, merkwaardig genoeg telkens als 
bijlage opgenomen in de gemeenteverslagen over deze jaren!, maak
te ik gebruik van de (Nieuwe) Wageningsche Courant over genoemde 
periode. Van een aantal objecten wordt ook enige achtergrond
informatie gegeven; in sommige gevallen kon ik de ontbrekende 
informatie aanvullen. Dat maakte het voorwerp extra interessant. 
Gegevens over de collectie tussen 1925-1933 gaan voornamelijk 
over aankoop of bruikleen van archeologische voorwerpen.
Het lijkt me goed de groei van de collectie per jaar te volgen.
1933: aangekocht werd een 17de-eeuws schoorsteenstuk, afkomstig 
uit het huis waar De Vier Gilden vergaderden. Antiquair Van der 
Horst uit de Bergstraat bemiddelde hierin. Het schilderij, dat 
enige kunstwaarde bezat, gaf waarschijnlijk een bijbelse voor
stelling weer, vermoedelijk de historie van de Makkabeeën. Het 
bestuur van de OK vroeg wel aan de bezoekers met bijbelse en/of 
historische kennis het schilderij eens goed te bekijken. Zeker
heid over de juiste voorstelling was er namelijk niet.
Het schoorsteenstuk verkeerde in slechte toestand en het bestuur 
was van plan het stuk te laten verdoeken door de Arnhemse restau
rateur van schilderijen, Hendriks.
Het huis waar de Vier Gilden in het verleden vergaderden was, het 
St.Barbarahuis, gebouwd in 1888. Het bestaat nog en het is Kapel
straat 9! Vóór 1940 was in dit pand het hotel-café van M.de Roos 
en A.J.van de Weerd gevestigd. Waar dit schoorsteenstuk na 1940 
gebleven is, weet ik niet.
Vervolgens kreeg de OK in bruikleen van het Rijksmuseum te Leiden 
door bemiddeling van Dr.Holwerda, een serie 'Germaanse" urnen uit 
een grafveld op het landgoed de Oostereng. Het procesverbaal van 
deze bruikleen is nog aanwezig.
Waarschijnlijk in hetzelfde jaar kreeg men van de nog jonge aan
nemer O.Tiemessen de Gedenksteen uit de voorgevel van de vroegere 
r.k.kerk in de Herenstraat cadeau. Tiemessen, die eigenaar van de 
in 1925 buiten gebruik gestelde kerk was geworden, had namelijk 
de voorgevel en een deel van de kerk afgebroken voor de bouw van 
een woonhuis. De gedenksteen ligt sinds 1972 achter in de r.k.
kerk in de Bergstraat, doch behoort tot de bezittingen van het 
huidige Historisch museum.
Het bericht in de Wageningsche Courant van 28 juni 1933 over het 
schoorsteenstuk besluit dat in de Oudheidkamer (in het stadhuis) 
een collectebusje geplaatst was ten behoeve van 'welwillende' 
bezoekers. De inkomsten van de OK waren zeer gering en de be
stuurders hadden reeds grote offers gebracht!
1934: de afdeling kaarten werd dit jaar uitgebreid met 3 platte
gronden van de oude stad: van Van Geelkercken (ca 1650); van Van 
Deventer (1570, een copie in kleur) en een plattegrond uit 1584 
als concept. Verder nog een copie van een oude kaart uit het

33



Jhr. ir.W. Laman 
Trip oprichter 
en van 1925- 
1938 de zeer 
actieve voor
zitter van de 
Oudheidkamer. 
(Foto uit 1936, 
eigendom van 
Jkvr. C.M.Laman 
Trip) .

laatst van de 16de eeuw, voorstellende het gebied van Wageningen 
naar Ede. Wat voor een kaart was dat?
Laman Trip, de voorzitter, schonk in dat jaar de OK een fraaie 
verzameling munten en penningen. Aangekocht werden 44 jaargangen 
van de Wageningsche Courant (redactie Haak - van Slooten). Als ik 
het wel heb, bevinden deze couranten zich nu in het gemeente
archief !
Interessant is het te lezen dat J.D.C.van Dokkum, oud-bibliothe- 
caris van de LH, de "gedenkwaardigheden" uit den oorlogstijd 
(1914/1918?) ordende en tevens de belangrijke papieren en docu
menten van wijlen burgemeester Mr.Hesselink van Suchtelen. Waar 
is dit alles gebleven?
In 1934 stelde de voorzitter een inventaris van de collectie 
samen met de bedoeling deze te laten drukk n. Er i'' mij <?een 
exemplaar bekend.
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1935: vermeldt wel schenkingen van de heren D.Schouten, Boersma,
D.Klaij, W.Laman Trip en Dr.ir.W.Oosting, doch wat er geschonken 
werd, wordt niet verteld. Ook de Nieuwe Wageningsche Courant laat 
ons in de steek.
Eind 1935 verhuisde de OK naar het pas geopende Landbouwmuseum in 
de Stationsstraat (zie eerste deel van dit verhaal).
1936: Op zaterdag 23 mei werd de Oudheidkamer, maar nu onderge- 
bracht in het Landbouwmuseum, heropend in aanwezigheid van o.a. 
het erelid burgemeester J.M.A.Wynandts van Resandt en prof.L.v.d. 
Burg als vertegenwoordiger van het bestuur van het Landbouwmu
seum.
De voornaamste aanwinst was het portret van L.A. baron Torck, 
geschilderd naar het origineel op kasteel Rozendaal, door me j . 
Wolterson. Er waren meer schilderijen en tekeningen van deze 
schilderes tentoongesteld. Verder werkstukken van wijlen August 
Falise, onder andere de maquette van het monument voor koningin 
Emma, waarmee hij een tweede prijs won, enige bronzen, verder 
gipsmodellen en gedenkpenningen.
Uit de verzameling van met name antiquair S.van der Horst was oud 
Chinees blauw porcelein uit de 18de eeuw geëxposeerd.
1937: was een jaar vol aanwinsten. Het begon met de schenking van 
een copie van het schilderij "Logement de Waerelt in 1815", ver
vaardigd door een der leden van de (amateurs-) schildersvereni- 
ging Gerard Dou. Deze schenking was een blijk van waardering voor 
het afstaan van een lokaal voor de december-tentoonstelling van 
werk van leden van Gerard Dou. Het origineel van dit schilderij 
hing destijds bij het buffet in hotel De Wereld. Het schilderstuk 
is nog steeds in bezit van een nakomelinge van de familie 
Snackers. De copie is vermoedelijk in 1972 verbrand!
Een maand later kreeg men weer een copie cadeau. Ditmaal schil
derde E.van Oeveren de prent "De brand in de Buurt in 1829", 
getekend door W.de Beedt, na. E.van Oeveren is waarschijnlijk 
dezelfde als de bouwkundig opzichter van die naam, wonende Berg
straat 4 (in 1937). De originele prent was toen in bezit van 
raadslid Job van de Peppel. Helaas is deze prent in de 60-er 
jaren verloren gegaan. De copie van Van Oeveren bestaat gelukkig 
nog. De Oudheidkamer bezat toen ook de Gedenksteen, geplaatst in 
1823 in de muur die rond de in dat jaar gebruik genomen r.k. 
begraafplaats bleef tot 1853 in gebruik. Pas in 1941/42 zijn de 
laatste graven geruimd ten behoeve van huizenbouw in de zgn. 
Indische buurt. Mogelijk is door toedoen van de heer L.Giersber- 
gen, bijenconsulent, die in de vroegere pastorie woonde, de steen 
in 1937 aan de Oudheidkamer geschonken door het r.k. kerkbestuur. 
Momenteel staat de Steen in de r.k. kerk in de Bergstraat, maar 
behoort ook tot het bezit van het Historisch Museum.
Kunstschilder Anthony Beek uit Bennekom (hij kwam weliswaar uit 
Apeldoorn) schonk een kopergravure in lijst, voorstellende Dide- 
ricus Tendall, predikant te Wageningen 1784-1788, vertrokken naar 
A^^terdam waar hij wegens Oranjegezindheid afgezet werd; hij kwam
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in 1797 weer naar Wageningen en vertrok in 1804 naar... Amster
dam. Ook hier de vraag: waar is deze gravure gebleven?

In het najaar van 1937 werd begon
nen met de vergraving van de West- 
berg ten behoeve van de aanleg van 
een verkeersweg: de huidige West- 
berg- en de Hess.van Suchtelenweg. 
Omdat er veel natuurschoon zou 
gaan verdwijnen, gaf het bestuur 
van de OK Barend Ferwerda, kunst
schilder te Heelsum, opdracht 6 
kleurenschetsen te maken van di
verse plekjes en uitzichten van de 
Westberg. De kwaliteit van deze 
schetsen was zo goed, dat het 
bestuur, dankzij verschillende 
giften, hem meerdere opdrachten 
gaf. Zo schetste hij in rake lij
nen de stadsmuur in de vroegere 
LH-tuin; de theekoepel en het 
rondeel met een fragment van de 
vroegere sociëteit De Harmonie bij 
de Nudepoortbrug. Ik hoop in een 
volgend nummer van Oud Wageningen 
er meer over te schrijven. Alleen 
ben ik bang dat de schetsen niet 
meer bestaan.

De Wageningers hebben ze met ander werk van Ferwerda, van 14-27 
juni 1937 in de Oudheidkamer kunnen bewonderen.
In 1937 schonk mw.A.G.Falise-Hof een verzameling modellen, ma
quettes en ander werk van wijlen haar man aan de Oudheidkamer. 
Door de goede zorgen van de voorzitter werd als Mededeling nr.1 
een catalogus hiervan samengesteld (zie afb.) Daarover en over 
nog meer interessante zaken van de Oudheidkamer hoop ik in een 
volgend nummer van Oud Wageningen te schrijven.

KORT VERSLAG BIBLIOTHEEK - DOCUMENTATIE april 1992 - april 1993

1. De 3 leeskoffers deden 3 maal de ronde. De totale inhoud be
stond uit ca 115 publikaties (tijdschriften, boeken, over
drukken, enz.).
In begin februari van dit jaar ging koffer 4 de ronde doen. 
Dit om de snelle doorstroming van de lectuur te bevorderen.

2. Bestuur (5 pers.), redaktie (3 pers.) en 17 leden maakten weer 
gebruik van de leeskoffer. Men was zeer tevreden over de in
houd .

3. 15 leden leenden 26 publikaties voor korte of lange tijd.

O U D H E I D
W A G E N I N G E N_ _ _  -

' . ■ 'vv
MEDEDEELINGEN

No. 1

AUGUST FALISE f
BEELDHOUWER

' - I'S. «■

■ ■ \ : :

OCTOBER
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4. Aangeschaft werden 4 publikaties Wageningen en 3 niet-Wagenin- 
gen.

5. Geschonken werden 8 publikaties Wageningen en 5 publikaties 
niet-Wageningen.

6. Met de openbare bibliotheek (en ook met het gemeentearchief) 
waren weer zeer goede contacten. Bij de collectie Wageningen- 
boeken in deze bibliotheek ligt een ringband met onze aanwin
stenlijsten. Bovendien liggen daar ook folders van onze ver
eniging.

7. In 1992 werden de jaargangen van 6 tijdschriften, totaal 13 
banden, ingebonden.

De op 27 dec. 1991 overleden F.Verwoert, vermaakte reeds bij zijn 
leven zijn bibliotheek en Wageningen-archief aan onze vereniging. 
Het materiaal kwam vorig jaar beschikbaar. Na sortering wordt een 
deel van de boeken en archief in onze bibliotheek opgenomen, 
tenminste... als er plaats is. Het ruimtegebrek wordt steeds 
nijpender.

A.G.Steenbergen, beheerder bibliotheek (sinds 1973!) 08370-16675. 

REACTIES....

1. Op het artikel: "Noch een kan biers laeten haelen" in Oud- 
Wageningen 21 (1993) 1, blz. 7-10.
"Torck liet geen pompen slaan, maar liet op de bestaande put
ten pompen plaatsen. De put werd dichtgemetseld, maar in het 
midden liep de loden pijp van de stenen pijp".

2. Op "Een buyte plaats genaamd Hoevestein" in hetzelfde nummer. 
"In 1940-1945 waren op het terrein van "Hoevestein nog de 
ondiepe sporen te zien van de gracht. In de buurt sprak men 
over de vroegere gracht van Hoevestein".

3. Op "De oudheidkamer van Wageningen" in hetzelfde nummer.
De tentoonstelling WAMIT werd in Junushoff gehouden. De Junus- 
straat was toen geheel opgebroken (riolering?). De volksmond 
maakte toen van WAMIT "Wageningse Ambtenaren Moeten Iedereen 
Tergen".
Men moest door kuilen en zand naar Junushoff!!

De reacties kwamen van de heer W.Stellaard.

HERINNERINGEN

A.Groothuis-van Loenen

Wandelend door de stad zie ik de grote veranderingen sinds de 
jaren '20. Ik herinner me de stoepen met hekjes voor sommige 
panden, 1 s Avonds kwam Van Wijk, de stads-lantaarnopsteker, die 
de gaslantaarns kwam aansteken. De eerste elektrische lampen in
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huis waren een wonder. Alleen het omdraaien van een knopje en 
daar was licht!
Boodschappen doen in de stad bij de toen bekende winkels. Ik denk 
daarbij aan Stöcker, de damesmodezaak, waar die lieve juffrouw 
Fransien van Eden je zo vriendelijk aan een nieuwe mantel paste. 
Later werd die zaak overgenomen door W.van der Meulen met huis- 
houdtextiel en damesstoffen.
Een huis verder woonde Zilfhout, de juwelier, waar ik van mijn 
moeder strengetjes rode bloedkoralen mocht kopen. Ik reeg ze aan 
tot een lang snoer dat wel driemaal rond mijn hals paste.
En Bosman, de loodgieter, waar ik een katoenen pit en een nieuwe 
rond glas haalde voor het theelichtje, dat brandde op spiritus. 
Bij Kofa atelier verkochten ze directoires en camisoles en fil d' 
ecosse kousen.
In apotheek Jansen werd ons door een loketje een medicijn aange
reikt door de latere mevrouw Scheerder.

Hoogstraat ± 1925 ter hoogte van Oranje Hotel. 
Links Banket-Broodwinkel van Loenen.

Kapper Van Hulzen maakte mijn eerste permanent wave en herenkap
per Jo Scheerder om de hoek in de Molenstraat knipte ons haar. 
Aan het eind van die straat was de groentewinkel van Van Heusden. 
Op de hoek Hoogstraat-Molenstraat had Viets en Co een grote ij
zerwinkel. In de inmaaktijd haalde ik daar weckglazen. Op de 
afgeronde hoek van die zaak was een mooie gebogen ruit.
Wat verderop was Nordholt, lijstenmaker en later kwam er "goed
kope" Piet Groenheiden met fietsen voor ƒ 10,-.
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Voorbij de gracht, begin Bergstraat waren juwelier Prins en apo
theek de Waal.
Mevrouw de Waal zat zaterdagsavonds in de Nutsbibliotheek in de 
Stationsstraat om onze bibliotheekboeken te ruilen.
Tandarts Pesman maakte voor Moeder haar eerste kunstgebit.
's Zaterdagsmiddags haalde ik voor de zondag bij Van Eijk een 
half pond apenootjes (pinda's) en sinaasappelen.
Nu terug: Dokter Vinkenborg woonde in een groot herenhuis. Eens 
moest hij in mijn keel kijken en bij die gelegenheid trok hij 
maar meteen een kies.
Terug in de Hoogstraat was daar naast Dechering de parapluie- en 
wandelstokkenwinkel van Ackerman en daarnaast juffrouw Van Laar 
in haar snoepwinkel.
Kees Looijen had een kruidenierswinkel. Twee treden op en daar 
stapte je op een geschrobde planken vloer, belegd met schoonge
wassen gonjebalen.
Ik had een stroopkannetje bij me om te laten vullen met stroop. 
Looijen doopte dan de grote pollepel in het grote stroopvat, 
haalde hem op en draaide hem vlug rond, om het druipen te voor
komen. Dan liep hij naar de weegschaal (met gewichten) en liet de 
stroop in het kannetje vloeien tot aan een pond en dan draaide 
hij de lepel weer vlug rond. Als ik betaalde kreeg ik een vijg 
uit de gevlochten mand, die altijd op de toonbank stond.
Op de andere hoek van de Schoolstraat was de kraakheldere winkel 
van Ottevanger, in boter, kaas en eieren; nu is daar Gerda van 
Roekel.
Daarnaast de zaak in hoeden en petten van Troost, die tevens 
kleermaker was.
Van meubelmaker Righolt hebben we nog altijd een theemeubeltje, 
door hem eigenhandig gemaakt.
In de Schuylensteeg woonde Mossel, aannemer. Diens metselaar 
Klaasen moest nogal eens de vorst van ons dak aansmeren, als het 
weer eens lekte.
Schuin tegenover ons huis was het Oranje-Hotel van Westland. In 
het café speelde 's avonds een "strijkje".
Massier, later Bart van Silfhout, had herenmode-artikelen. Je kon 
daar een overhemd laten aanmeten.
In het lange smalle pand, recht tegenover ons huis was ook een 
hotel, café, restaurant van Bos.
In dat huis en in de lange tuin tot aan het plantsoen heb ik vaak 
gespeeld met het dochtertje Alie.
Ze had een schommel en er stond een lange rij met alle soorten 
bessestruiken, waar wij heerlijk van snoepten.
Waar nu Vermeers' boekhandel is, was toen de groentezaak van 
mevrouw Jacobs. Daarboven woonde de weduwe Cohen met twee doch
ters. Later kwam daar kruidenier Zijlstra.
Wie herinnert zich de schoenenzaak van Schoondermarck? En dan 
natuurlijk banketbakker Boerstoel.

Het tweede deel van "Herinneringen" in het volgend nummer
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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. Hof man

A.Hofman 
P.Holleman

A.L.N.Rietvell

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*
FOTO EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld
WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
Mw. Ellen Burger
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
G.Voncken
WERKGROEP MOLENS
H.Dobbe
MONUMENTENCOMMIS SIE
J.M.Halbertsma contactpersoon
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Lezing met lichtbeelden door de heer drs.J.Tersteeg:

De, ook Wageningse, geschiedenis van het 
Renkumse O.L.Vrouweklooster (1405-1635)

Reconstructie van een 17e- 
eeuwse muurschildering op de 
noordwand van het pand 
Eerste Kloostersteeg 2 te 
Wageningen. De schildering 
stelt waarschijnlijk het gebouw 
van het O.L Vrouweklooster te 
Renkum voor.



DE GESCHIEDENIS VAN HET ONZE LIEVE VROUWEKLOOSTER VAN RENKUM

Op maandag 13 september a.s. organiseert de Historische Vereniging Oud Wageningen in de 
Capitulatiezaat van "de Wereld" (aanvang 20.30 uur) een lezing over de, ook "Wageningse", 
geschiedenis van het Renkumse O.L.Vrouweklooster (1405-1635).
Deze lezing zal worden verzorgd door de oud-Renkumer, drs.Jacques Tersteeg, die als 
universitair docent voor Middeleeuwse letterkunde verbonden is aan het Instituut Nederlands van 
de Rijksuniversiteit te Groningen.
De heer Tersteeg is, samen met zijn Leidse collega, drs.W.F.Scheepsma, de samensteller van 
de onlangs verschenen eerste uitgave van het Cartularium van het O.L.Vrouweklooster te 
Renkum 1383-1609 (Werken Gelre, nr.41. Arnhem 1992).
Het Renkumse vrouwekooster, dat behoorde tot de Congregatie van Windesheim, werd in 1405 
door de Gelderse hertog Reinald IV gesticht. Omstreeks 1580, na twee eeuwen van rijke bloei, 
werd het kloostergebouw tijdens de 'beroerten' van de Hervorming verwoest. De Renkumse 
kloosterzusters weken toen uit naar Wageningen, waar zij tot ca. 1635 een huis bewoonden aan 
de Herenstraat (tussen de Eerste en Tweede Kloostersteeg).
Gelukkig werd omstreeks 1620, toen het beheer van het kloostergoed in handen was gekomen 
van de toenmalige overheid, het genoemde cartularium aangelegd. Dit boek bevat maar liefst 
vijftig, in hoofdzaak middeleeuwse brieven van giften, verpachtingen, en aan- en verkopen. De 
oorkonden bewaren een schat aan gegevens m.b.t. de geschiedenis van het kloosterzelf, het dorp 
Renkum, en vele omliggende dorpen en steden, m.n. ook Wageningen.

BESTUURSHERVERKIEZING

In de rubriek "Van de Bestuurstafel" wordt uitvoerig ingegaan op het recent terugtreden van 
de voorzitter en de in april 1994 komende vacatures van twee andere bestuursleden. 
Ter aanvulling hierop zij meegedeeld dat momenteel ook mevrouw J.Hofman en de heren 
A.A.Hofman en A.L.N.Rietveld statuair moeten aftreden.
Daar dit drietal evenwel bereid bleek zijn bestuurslidmaatschap te continueren, stelt het
bestuur voor hen op 13 september a.s. te herverkiezen:
de heer Rietveld tot april 1997 en de heer en mevrouw Hofman tot april 1996.
Eventuele tegenkandidaten vanuit de vereniging kunnen met inachtneming van de 
voorwaarden, gesteld in art.4.3. van het huishoudelijk reglement, worden ingebracht tot 
uiterlijk 6 september a.s.

VAN DE BESTUURSTAFEL (half maart t/m juli 1993)

Hoewel op het moment dat ik dit schrijf het nog een maand duurt eer u deze tekst onder de ogen 
krijgt, kan nu reeds meegedeeld worden, dat in de periode die verlopen is sedert u voor de laatste 
maal van mij hoorde, er in de vereniging belangrijke zaken aan de orde zijn geweest.

1. Jubileum
De verslagperiode begon met de viering van ons 20-jarig bestaan en de ter gelegenheid daarvan 
ingerichte foto-expositie "Zicht op Wageningse binnenstad" (1873-1973) en de samenstelling en 
uitgave van een fotoboek onder diezelfde naam.
Ook vervaardigde ons bestuurslid Ad Rietveld een leuk boekje over het huidige Wageningen, dat 
aan de leden als jubileumgeschenk werd toegezonden.
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De boeken en de tentoonstelling genoten veel belangstelling. Niet alleen van de vele (oud) 
Wageningers, die de tentoonstelling bezochten, maar ook van de kant van andere Nederlanders, 
overal vandaan, zowel ouderen als jongeren. In totaal tekenden ruim 800 bezoekers het 
gastenboek, zodat waarschijnlijk wel een kleine 1000 personen de weg naar "de Wereld" hebben 
gevonden. Een niet onaanzienlijk deel daarvan kocht ook de aanwezige publikaties, zodat 
uiteindelijk voor bijna zevenduizend gulden aan publikaties e.d. verkocht is.
De tentoonstellingscommissie past dan ook alle lof voor haar grote inzet en organisatietalent bij 
de voorbereiding en de vormgeving van een en ander. Ook de vele suppoosten tijdens de expositie 
hartelijk dank!
Elders in dit nummer wordt uit de kring van de tentoonstellingscommissie gedetailleerd verslag 
uitgebracht.

2. Terugtreden voorzitter
Verliep het eerste deel van de verslagperiode voor de vereniging en het bestuur dus gunstig, het 
tweede deel moet beginnen met een onprettige mededeling.
Op 26 mei liet de heer Termohlen aan het einde van een vergadering van het Dagelijks bestuur 
namelijk schriftelijk weten, dat hij met onmiddellijke ingang zijn bestuursfunctie ter beschikking 
stelde.
Zijn besluit, alsdus de heer Termohlen in zijn brief, moet worden beoordeeld tegen de achtergrond 
van een groeiend onbehagen over de werkwijze waaraan hij persoonlijk de voorkeur gaf èn de 
aanpak, die de overige bestuursleden verwachtten of gewend waren.
Van het besluit van de heer Termohlen zich terug te trekken heeft het DB in eerste instantie het 
Algemeen Bestuur op de hoogte gesteld. Besloten werd vervolgens de kwestie voor te leggen aan 
de Raad van Advies. Voorts werd afgesproken dat de penningmeester van de vereniging samen 
met de secretaris voorlopig zullen optreden als waarnemend voorzitter.
Het overleg met de Raad van Advies vond plaats op 21 juli. Kort daarvoor had dit college een 
onderhoud met de teruggetreden voorzitter gehad; daarbij heeft het zich ervan overtuigd dat het 
besluit van de heer Termohlen onherroepelijk was.

Op zijn vergadering van 11 augustus besloot het algemeen bestuur:
- node in te stemmen met het ontslag van de heer Termohlen en al het mogelijke te doen op zo 

kort mogelijke termijn een opvolger te vinden;
- de heer Termohlen hartelijk dank te betuigen voor de vele en goede diensten, die hij in het 

bestuur en aan de vereniging heeft bewezen;
- de voormalige voorzitter alle goeds toe te wensen voor de toekomst.

Het spijt ons u dit allemaal te moeten melden. Graag hadden wij gezien dat de ontwikkelingen een 
prettiger verloop hadden gehad.

3. Bestuursvacatures/maatregelen
Omdat op korte termijn in deze vacature dient te worden voorzien, vraagt het bestuur uw aller 
medewerking bij het zoeken van een geschikte voorzitter. Namen worden gaarne ingewacht door 
de secretaris.
Mochten bepaalde leden niet het voorzitterschap ambiëren, doch wel voor een ander 
bestuurslidmaatschap in aanmerking willen komen, geef dat dan ook door. Mogelijk kunnen we 
dan uit deze impasse geraken dooreen interne wisseling van bestuursfuncties. Bovendien komen 
in april volgend jaar ook de functies van de heer Holleman (lid) en van de secretaris vrij. Zij hebben 
dan gedurende 6 achtereenvolgende jaren een bestuurslidmaatschap bekleed en moeten dan 
volgens de reglementen aftreden.
Ter aanvulling zij opgemerkt, dat door het bestuur zelf aangebrachte kandidaten in een 
ledenvergadering zondermeer verkiesbaarzijn, althans indienzij in de agenda voorde vergadering, 
waarin de benoeming zal plaatsvinden, zijn genoemd. Tegenkandidaten van de zijde van de
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vereniging zijn verkiesbaar, indien hun namen tenminste een week voor die vergadering 
schriftelijk worden ingediend bij de secretaris en de aanbeveling door minstens 10 andere leden 
wordt onderschreven. De aanbeveling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de 
kandidaat, dat hij/zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.

4. Komende activiteiten
Voor het komende najaar zijn de volgende activiteiten gepland:
- op 11 september: Open Monumentendag (In het teken van het 75-jarig jubileum van de LU) en 

de jaarlijkse Molenmarkt
- op 13 september: Lezing dhr.J .Tersteeg te Winsum (Gr.) over "De Geschiedenis van het O.L.V. 

klooster te Renkum"
- op 2 oktober: Ledenexcursie naar Delft
- op 22 november: Lezing Mw.van Dam te Rhenen over "Een briefwisseling tussen Kasteel 

Amerongen en den Haag uit de laatste oorlogsjaren" o.a. betreffende de voedseltransporten 
door en uit Wageningen.

Plannen voor de lezingen in de tweede helft van het seizoen zijn in voorbereiding.

5. Stedebouwkundige ontwikkelingen
Naar aanleiding van ons bezwaarschrift (reeds ingediend op 24 oktober 1990) tegen het afvoeren 
van de (inmiddels voormalige) vleugels van het vroegere hoofdgebouw van de gemeentelijke 
monumentenlijst kregen we op 21 juni van de Raad van State bericht dat onze bezwaren 
ongegrond werden verklaard.
Een mooi voorbeeld van de zorgvuldigheid waarmee men in die kring pleegt te werken!
Sneller werkte dit keer de gemeente. Naar aanleiding van ons bezwaarschrift tegen het ontwerp- 
bestemmingsplan "De Eendracht", dat wij op 8 april j.l. indienden en dat wij tijdens de hoorzitting 
van 7 mei toelichtten, berichtte de gemeente op 1 juni dat tijdens de raadsvergadering van 21 juni 
daarover zou worden besloten. Het daar genomen - zij het voor ons negatief uitgevallen - besluit 
ontvingen we reeds op 30 juni.
Ook op onze bezwaren tegen enkele onderdelen van het stadsvernieuwingsplan werd gereageerd. 
Helaas eveneens negatief.

6. Andere punten
Bij de vele ingekomen post was ditmaal ook een verslag van de reis naar Gödöllö van een aantal 
vertegenwoordigers van onze vereniging, het Historisch Museum "De Casteelse Poort" en van de 
Vereniging Vrienden van het Museum.
Vermeldenswaard is tevens het Cursusoverzicht van het Gelders Oudheidkundig Contact, dat 
een pakket van 44 studiedagen en cursussen aanbiedt op het gebied van musea, geschiedenis, 
genealogie, paleografie, monumenten en archeologie.
Beide publikaties liggen bij ondergetekende ter inzage.

Tenslotte maken wij u erop attent, dat er momenteel in het museum een zeer interessante 
tentoonstelling is van een groot aantal relatief oude vaten en kruiken uit de hele wereld. De 
tentoonstelling 'loopt' nog tot 26 september. Tevens is daar een aantal schilden uit W.-lrian te zien. 
Zeer de moeite waard tenslotte, is ook de tentoonstelling "Boerderijen in Gelderland", die is 
ingericht in de dependance van het Gemeentemuseum te Arnhem (tot 29 augustus).

T.Kouwenhoven
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TWEE VERRASSINGEN

Hoewel het bestuur wel vaker voor verrassingen komt te staan, brengt het die meestal niet in de 
openbaarheid. Wij willen dat echter wel doen t.a.v. een tweetal recent ontvangen kado’s.
Als een soort kennismakingskado van de sinds kort lid zijnde RABO-Bank alhier ontving het 
bestuur een achttal in goudkleurige lijsten gevatte tekeningen van P.Holleman van het stadhuis 
en de Ned.Herv.Kerk. Vanzelfsprekend was het bestuur hiermee ingenomen. Geschikte plaatsen 
zullen ongetwijfeld daarvoor gevonden worden.

Van heel andere aard was het tweede geschenk, dat wij dezer dagen aangeboden kregen: Een 
heel dossier van documenten over en betreffende de in Wageningen georganiseerde 
luchtbeschermingsdienst uit 1939 en de tweede wereldoorlog. Dit dossier bevat o.m. ook een 
groot aantal regelingen met betrekking tot de afvoer van de burgerbevolking, voor het geval door 
oorlogsomstandigheden daartoe besloten moest worden.
De schenkster van deze spullen, Mw.M.S.M.Bosman, zond ons bovendien een aantal publicaties 
en knipsels over de in deze streek aan het begin van deze eeuw actieve gymnastiekvereniging 
T.O.V.O.L. (= Tot ontwikkeling van ons lichaam). Het vaandel van deze vereniging schonk zij aan 
het Museum "De Casteelse Poort". Ook zond zij ons nog een interessant boekje betreffende de 
"WAMIT" vak- en reclame-tentoonstelling die in oktober 1924 in Junushoff werd gehouden. Het 
boekje bevat o.m. een groot aantal namen en functies van de toenmalige organisatoren als ook 
de namen en adressen van de standhouders. Voor vorsers in de plaatselijke geschiedenis: 
welkome bronnen van informatie.
Mevrouw Bosman, ook van deze kant nog eens onze heel hartelijke dank voor de interessante 
stukken!

EXCURSIE

Het is zo langzamerhand traditie, dat op de eerste zaterdag van oktober een verenigingsexcursie 
wordt gehouden.
Zoals reeds eerder is meegedeeld staat deze keer de stad Delft op het programma. Delft, dat 
volgens de folders een historische stad is, een prinsenstad, een aardewerkstad en een gezellige 
stad. Een stad mettal van musea, hofjes, huizen, kerken en markten. Voor enige geschiedkundige 
informatie zie elders in dit blad.

We reizen per bus; en in verband met de afstand moeten we vroeg vertrekken. 
Het voorlopige programma is als volgt:
Vertrek vanaf "De Casteelse Poort" 8.30
Aankomst Delft ca 10.00
Koffie in "de Koophandel" 10.15-10.45
Stadswandeling (naar keuze: een korte of een langere)* 10.45-12.00
Lunch in "de Prinsenkelder"** ca 12.10-13.10
Bezoek "Huis Lamert van Meerten" ca 13.15-14.10
Bezichtiging Oude Kerk 14.15-15.15
Bezoek (naar keuze) Oud Kath.Kerk of Gereedschapsmuseum 15.15-16.00
Afsluitend drankje in "Huis van der Dussen" vanaf 16.00
Vertrek Delft (bij molen "De Roos") uiterlijk 16.50
Aankomst Wageningen ca 18.15

* Begeleiders: de heren W.F.Weve, afd. Monumentenzaken, gem. Delft en P.de Roo,
W.O.C.-Delft

** Het Stedelijk Museum het Prinsenhof is wegens een antiekmarkt helaas gesloten. De tuin is 
overigens open.
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Aanmelden s.v.p. vóór of op 17 september bij een der leden van de excursiecommissie
1. F.Bruinsel, Sleedoornplantsoen 12 (tel.10628)
2.A.Hederik, Sprengerlaan 3 (tel.14387)
3.T.Kouwenhoven, Nudestraat 14 (tel. 12553)

Leden zowel als niet-leden zijn hartelijk welkom.

Plaatsing geschiedt na ontvangst van uw betaling op girorekening 29 4 6 125 van de Hist. Ver. 
Oud Wageningen, te Wageningen. Wegens een steunverlening vanuit de verenigingskas in 
verband met ons 20-jarig jubileum, kon de commissie de deelnemerskosten beperken tot ƒ 40,- 
per persoon, mits het aantal deelnemers niet lager is dan 30.

Heeft u een Museum-jaarkaart of een Pas 65+, neem die dan mee!

Zou onverhoopt het minimum aantal deelnemers niet gehaald worden, dan kan de reis helaas 
geen doorgang vinden.

DELFT EEN HISTORISCHE STAD
A.Hederik

Een artikel over deze historische stad schrijven is moeilijk, niet omdat er zo weinig over te vertellen 
valt, maar juist de lawine van historische feiten vraagt om 't maken van keuzes.
De vroegste geschiedenis vermeldt een woonkern bij de Oude Kerk. Vermoedelijk werd 
omstreeks 1100 hierlangs de eerste gracht gedolven, de (Oude) Delf, waaraan de stad haar naam

ontleent. Een nederzetting langs de Nieuwe Delf 
evenwijdig aan de bestaande Delf gegraven, krijgt in 
1246 van graaf Willem II stadsrechten. In 1268 krijgende 
bewoners langs de Oude Delf(t) dit privilege.
Hertog Philips de Goede schenkt in 1436 een grafelijk 
landgoed, dat de Markt en omgeving bestrijkt, aan de 
stad. Zo werd Delftgeografisch en bestuurlijkéén geheel. 
Delft ontwikkelt zich in de eeuwen die volgen van een 
agrarisch tot een economisch centrum. 
Niettegenstaande perioden van verval en rampen groeide 
de stad uit tot één van de belangrijkste steden van 
Holland.
De geschiedenis van de Delftse poorten is een verhaal 
apart. Ik volsta met de vermelding van de overgebleven 
Oostpoort, enkele overgebleven waltorens, die met de 
natuurvergroeid lijken en de Begijnetoren die midden op 
een drukke verkeersweg staat.
De produktieen export van boter, laken, geweven tapijten 
en vooral Delfts bier zijn de belangrijkste bronnen van 
welvaart. Langs de grachten zijn bijna 200 bierbrouwerijen 
gevestigd.
Omstreeks 1600 komen er plateelbakkerijen in Delft 
waar een nieuw produkt: Delfts blauw, gebaseerd op de 
majolica afkomstig uit Z.Europa, wordt gebakken. Dit 
produkt maakte Delft wereldvermaard!

Slechts de Oostpoort b leef over, 
eenzaam, alleen.
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In 1389 wordt de Delfhavense Schie gegraven en krijgt Delft een zeehaven aan de Maas: 
Delfshaven (in 1886 werd Delfshaven bij Rotterdam gevoegd).
In de 17e eeuw was Delft een bloeiende handelsstad behorende tot de zes grote stemhebbende 
steden van Holland. Eén van de zes kamers van de V.O.C. (Verenigde Oost-lndische Compagnie) 
zetelde aan de Oude Delft. Het gebouw staat er nog steeds en heeft ook nog altijd de 
Oostindiëvaarder in top.
Delft mag zich met recht Oranjestad of Prinsenstad noemen. Vanaf 1572 verblijft Prins Willem van 
Oranje met zijn hofhouding in het veilig door stadswallen beschermde Sint Agathaklooster. Toch 
zal hij hier in 1584 de dood vinden door de kogel van een zekere Balthasar Gerards, handlanger 
van Philips II. Dit kloostercomplex, nu 't Prinsenhof geheten, is één van de best bewaard gebleven 
middeleeuwse kloostercomplexen. Langs de grachten zijn nog altijd de prachtige huizen van de 
gezeten burgerij te bewonderen. Hier vinden we ook de historische ontwikkeling, woonhuizen in 
de romaanse stijl tot aan de rococostijl wisselen elkaar af, terwijl ook de neogothiek niet ontbreekt. 
Eén van de mooiste gevels voor mij is die van het Gemeenlandshuis, nu in gebruik van het 
hoogheemraadschap Delfland. De gevel dateert van het begin van de 16e eeuw. De gewezen 
burgemeester van Delft Johan Hugo de Groot, de vader van de beroemde rechtsgeleerde Hugo 
de Groot, is o.a. bewoner van dit huis geweest.
De beroemde Antoni van Leeuwenhoek, beroemd als uitvinder van de microscoop (1632-1723), 
was ook een Delftenaar. Zijn huis aan de Hippolytusbuurt droeg de profetische naam: "Het 
Gouden Hooft". Een herinneringsbord aan de gevel van V&D herinnert hieraan.
De hofjes en de stegen die de grachten verbinden huisvestten de ambachtslieden.
De Grote Kerk op de Markt en de Oude Kerk aan de Oude Delft vertellen ieder op zich hoeveel 
de burgerij voor de bouw van deze godshuizen overhad. Tegenover de Grote Kerk op de Markt 
staat 't in de Middeleeuwen gestichte stadhuis, gebouwd op de plaats van o.a. een grafelijke 
gevangenis. Na een brand in 1618 werd het stadhuis in renaissancestijl door de architect Hendrik 
de Keijser herbouwd; de 13e eeuwse gotische gevangenistoren is bij de brand gespaard gebleven 
en laat zich trots zien.
Hopelijk wekken bovenstaande summiere gegevens u op met ons Delft te bezoeken.

HET LEVEN OP EEN SAKSISCHE BOERDERIJ
F.van der Have

Langs de Grintweg en in de Kraats staan nog verschillende boerderijen die nog wel wat en soms 
heel veel weg hebben van een Saksische boerderij. De meeste zijn binnen gemoderniseerd en 
soms is er buiten heel wat veranderd. Je kunt je alleen maar verheugen als de 
Monumentencommissie aandacht schenkt aan het behoud van oude boerderijen.
Hoe zag zo'n Saksische boerderij eruit? De boerderij "Groot Haversteeg" in de buurt Maanen was 
ruim 400 jaar oud. Op de foto ziet men een goed voorbeeld van zo'n boerderij.
Veelal bouwde men de boerderijen met de achterzijde naar de weg. Door de geopende grote 
achterdeuren reden de wagens met hooi naar binnen. De bewoners van de boerderij, vrienden 
en kennissen maakten altijd gebruik van deze toegang. De voordeur werd hoogstzelden gebruikt. 
Bij bruiloften en begrafenissen en bij 'deftig' bezoek maakte men gebruik van de voordeur. Het 
achtererf lag meestal aan de weg, vroeger een zandweg, nu meestal verhard. Twee grote deuren 
gaven toegang tot de deel. De grote paal (wit op de foto) in deze omgeving "het mannetje" 
genoemd, werd verwijderd als er een vracht hooi naar binnen werd gereden. In één van de grote 
deuren zat meestal nog een kleine deur en ieder die naar binnenging gebruikte deze deur. 
Rechts inde achtergevel bevond zich een deur die toegang gaf tot de paardestal. De deur aan de 
linkerzijde ging open als de koeien in het voorjaar naar buiten gingen en in de herfst weer op stal 
gezet werden. Boven de grote achterdeuren is een luik zichtbaar. Dat werd gebruikt als in de 
hooitijd het hooi hier gedeeltelijk gelost werd. In de achtergevel zitten een paar ijzeren raampjes
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"De Melm" in Renswoude

waardoor er een beetje licht naar binnen valt.
Aan een van de lange zijgevels is een aantal deuren zichtbaar. Meestal waren ze kleiner dan op 
deze foto. Van tijd tot tijd werd hier de mest naar buiten gebracht.
Al die oude Saksische boerderijen hadden vroeger een potstal. Als strooiing gebruikte men wel 
rogge- of haverstro. In de meeste Veluwse dorpen had de 'buurt' een gemeenschappelijk stuk 
heidegrond in bezit. De hei werd gemaaid en de 'heet' diende soms als voer, soms als strooiing 
onder de koeien. In de oude potstal werden ook wel plaggen gebruikt. In zo'n potstal groeide de 
laag mest waarop de koeien stonden steeds aan. In het voorjaar werd de mest via de zijdeuren 
naar buiten gebracht.
De zandgronden waren arm. Het terrein, waarop de fabriek van de AKU staat in Ede heet 
"Schraaljammer". De boer bracht stukje na stukje van de arme zandgrond in cultuur. Hij was op 
stalmest aangewezen omdat men de kunstmest nog niet kende. Het eerst kwam het bouwland aan 
de beurt om gemest te worden, daarop ontgon men de verder liggende grond.
Wanneer je door de kleine toegangsdeur de deel opstapte, dan viel de lemen deel het eerst op. 
Zo'n Saksische boerderij werd door een timmerman-metselaar met medewerking van de buurt 
gebouwd. Het leem werd in de omgeving gedolven en hiervan legde men een vloer. Het werd nooit 
een mooie gladde vloer zoals de latere cementen of betonnen vloeren. Een lemen vloer was altijd 
ongelijk. Maar in vroeger tijden had men geen ander materiaal. Een nadeel van de lemen vloer 
was dat hij bij gemors met water spekglad werd. Je kon uitglijden en lelijk vallen. Een dier kon hierbij 
zijn poot breken. Het fornuis brandde altijd, zomeren winter. Dan haalde men de asla en strooide 
wat as op de gladde plek en dan was het gevaar geweken.
Als je rondkijkt op de deel dan vallen de zware gebinten op. Ze zijn van solide eikenhout en met 
de dissel bewerkt. Op de plaat zijn de zware gebinten zichtbaar. Links en rechts op de deel stonden 
de zware vierkante palen door een zware liggende balk verbonden. Maar elke verbinding werd 
weer versterkt door een korte schuine balk. De pen-en-gat-verbindingen zorgden voor een solide
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geheel. Van de daknok tot de lage zijmuren 
lagen'slieten', meestvandennen-ofgrenenhout.
Daarover lagen dakpannen en verder lag er op 
het dak een zware rieten deken. Bij de voor- en 
achtergevel was er nog een driezijdig rieten 
schild. Sommige daken waren gedeeltelijk met 
riet bedekt; de helft bestond dan uit dakpannen.
Zo af en toe moest Grootheest, de rietdekker 
eraan te pas komen om te repareren of een hele 
nieuwe deken te leggen.
Op de deel vond je rechts vooraan de paardestal 
die via een afzonderlijke deur bereikbaar was.
Elk jaar ging de boer met zijn paard naar de 
hengst; een veulentje bracht een aardig centje 
op.
Rechts op de deel naast de paardestal was de 
hilt. Dat was een lage zoldering. Het jongvee 
stond in de ruimte onder de hilt. Op de hilt werd 
soms hooi of stro geborgen. Er was ruimte voor 
klein gereedschap. Als de boer een knecht had, 
timmerde men op de hilt een net houten kamertje.
Het was sober gemeubileerd en de knecht 
bracht zelf een kist mee waarin hij zijn kleren en 
privé bezittingen bewaarde. Aan het eind van 
de deel aan de rechterzijde bevond zich de 
geut. Hier werd het melkgereedschap schoon 
gemaakt. De melkbussen werden onder op de 
deel bij de pomp geschuurd. Buiten aan de 
achterzijde stond het bussenrek en de boerin was er wat trots op als daar een stel glanzende 
bussen stond. De geut stond in dienst van het boerenbedrijf. Meestal werd hier op het fornuis 
gekookt.
We gaan nu naar de linkerzijde van de deel. Onderaan stond de pomp ‘s Morgens vroeg waste 
ieder zich bij de pomp. Er was geen waterleiding. Al het water werd door de pomp geleverd: hier 
waste men zich, het water voor de was kwam hier vandaan, water voor het koken en water voor 
het schoonmaken van de melkbussen en de koeien moesten tweemaal per dag drinken.
De koeien werden hier in hel najaar gestald. Zo’n 70 jaar geleden werden de potstallen vervangen 
door groepstallen. In de potstal werd de mestlaag steeds hoger. Nu kreeg de metselaar opdracht 
de buitenmuren te verhogen. De stal was nu meer toegankelijk. Onder de stal werd een gierkelder 
gemaakt waarop het ‘gemak’ ook werd aangesloten. De koeien stonden met hun koppen naarde 
deel. Voor de dieren werd een lange brede goot gemetseld, die aangesmeerd werd met cement. 
Deze ‘zul’ liep dus langs alle koeien. Aan de pomp werd een houten goot vastgemaakt met een 
ijzerdraad en nu maar pompen! Dat gebeurde tweemaal op een dag. Het overgebleven water werd 
later met een grote berken bezem in de richting van de pomp geveegd naar een soort zinkput en 
daar kwam het water van het bussenwassen ook terecht. Het voer voor de koeien werd ook in de 
zul gegooid: hooi, herfstknol koolrapen en later ook krachtvoer. Direct achter de zul stonden op 
een rij de verticale palen, de reupels; waaraan de koeien werden vastgemaakt. Het touw had 
voldoende speling zodat de dieren ook konden liggen. Aan de achterzijde van het vee was een 
groep, een flinke gemetselde goot, waar de mest terechtkwam. De gier kwam in de gierkelder 
terecht. Van tijd tot tijd moest de mest weggehaald worden door de kleine deuren die zich in de 
lange zijgevel bevonden. De koeien werden tweemaal daags gemolken en dat moest zo zindelijk 
mogelijk gebeuren. De melkfabriek lette ook op hygiënische melk. Op de melkbus lag een teems, 
een paardeharen zeef. Later gebruikte men ook wel twee metalen zeven en daartussen lag een

De lemen deel met rechts de zul met reupels. 
Een rij gebinten met houtverbindingen.
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ronde schijf melkwatten.
De melkrijder die de melk naar ‘Concordia’ in Wageningen bracht kwam al vroeg langs de 
boerderijen. Vroeger in warme tijden werd de avondmelk ook wel opgehaald maar toen de boeren 
zich koelbakken aanschaften waarin de bussen met avondmelk werden bewaard, kwam de 
melkrijder alleen maar ‘s morgens. In overleg met het personeel van de melkfabriek werd een 
gedeelte van de lege bussen gevuld met ondermelk. Die kwam thuis in een grote ton terecht en 
later werden de varkens in de schuur gevoerd in de ‘zeuning’ met deze ondermelk, meestal nog 
gemengd met ander voer. Daarop werden de bussen door het vrouwvolk geschuurd, binnen en 
buiten. Er heerste een stille wedijver wie de mooist glanzende bussen op het rek had liggen. 
Behalve de lage hilt was er nog een hoge zolder boven de deel en die bestond uit losse balken. 
In het midden van die zolder was een rechthoekige ruimte uitgespaard. In de herfst en winter 
werden rogge en haver hier op de deel gedorst. Dat geschiedde met een dorsvlegel. Bij het 
opzwaaien van de vlegel had je voldoende ruimte nodig en daarvoor diende deze uitsparing. Het 
hooi werd eerst via het luik in de achtergevel naar binnen gestoken en daarna reed de hooiwagen 
de deel op en de rest werd hier gelost. Bij het voeren van het vee klom de knecht via de hilt op de 
balken en gooide dan het hooi naar beneden. Later werd het hooi aangevuld met kuilvoer. Meestal 
had een ‘grote’ boer buiten nog een “vier- of vijfroeiege” berg staan.
Tussen de deel en het woongedeelte stond een stevige muur. Bij de boerderij ‘Groot Haversteeg’ 
was deze gemetseld met kloostermoppen. Bij de middelmuur was een open trap die naarde zolder 
boven het woongedeelte voerde. Op de zolder was een grote, ruime schoorsteen die van de heerd 
naar het dak liep. Soms was die schoorsteen zo groot en ruim dat men na de slacht in een ruimte 
hammen, zijden spek en worst rookte. Na het roken werden deze dan opgehangen in de spekkist. 
Op de deel hing aan de middelmuur een prachtig gepoetste petroleumlamp en een slijpplank. Elke 
zaterdag werden de messen op deze plank met fijn zand geslepen. Boven aan die plank zat een 
bakje met deksel, waarin men het schuurzand bewaarde.
Nu openen wede middeldeuren we staan in de gang die naar de zelden geopende voordeur voert. 
In de gang hangt een grote kooi met een koerduif. Direct rechts in de gang bij de middeldeur zien 
we een deur. We openen de deur en zien een trapje dat met drie of vier treden naar de opkamer 
voert. Deze hoger gelegen kamer dient als logeerkamer. De boerin verft heel wat af in zo’n 
boerderij. De vloer van de opkamer werd dikwijls donkerbruin geverfd. Als de verf bijna droog was, 
mochten de kinderen hier rondstappen op blote voeten. Men noemde dit ‘blotevoetenverf, een 
verf met een aardig patroon door de kindervoetjes.
Als je het luik met de smalle treden optilde kon je in de kelder komen. Deze was half in, half boven 
de grond. Een raampje gaf wat licht.
Wanneer je verder door de gang liep was er links weer een deur. Daarmee kwam je op de heerd. 
Tegenwoordig is dat nog de ‘mooie’ kamer op veel boerderijen. Vroeger zat er een grote schouw 
aan de kant van de middelmuur. Daarin brandde een groot haardvuur. Men stookte hout. In een 
mooie heerd waren de muren van de schouw betegeld, Soms zag je dan op een deel van de tegels 
bijbelse voorstellingen. Bij de open haard stond het vuurgerei dat bestond uit een vuurtang, een 
blaaspijp, een pook en een vuurlepel (schep). Men probeerde het vuur ‘s nachts nog wat te laten 
smeulen, zodat het ‘s morgens weer vlot aangemaakt kon worden. Naast de grote haard vond men 
links en rechts een bedstee. Tegenwoordig heeft men er meest kasten van gemaakt. De vloer 
bestond uit gebakken tegels, estrikken; soms waren ze rood, soms blauw. Een pronkstuk op de 
heerd was het kabinet. Zo’n ‘kammenet’ werd regelmatig inde was gezet en het ‘keuper’ behoorde 
ook te glanzen. In het kabinet werd het linnengoed bewaard. In de uitzet van een boerendochter 
zaten minstens 24 lakens en een evenredig aantal slopen, tafellakens, servetten enz. Eens in het 
jaar, in het voorjaar, werd de hele inventaris gewassen en daarop werd de ‘kammenetswas’ weer 
netjes opgeborgen, soms in blauw papier verpakt.
Via de heerd kwam je in enkele slaapkamers. Aan de andere kant van de gang was de 
woonkeuken. Hier werd meestal gegeten en hier bracht men de avond door. Veel bezoekers 
werden hier ontvangen. Een grote petroleum-hanglamp met een kralen kap verlichtte de 
woonkeuken. Alle woonvertrekken hadden blinden en deze werden ‘s avonds gesloten.
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Veelal voor de boerderij stond een bakhuis. Het bestond uit twee vertrekken. In een van die 
vertrekken bevond zich een oven. Daarin bakte de boerin grote roggebroden. Men at dus eigen 
roggebrood. Vandaardenaam bakhuis. Later stond er een grote ijzeren fornuispot waarin het voer 
voor de varkens werd gekookt. En de bewoners konden zich op de zaterdag na gedane arbeid 
wassen en verschonen. Als het vee de wei inging, werd de stal grondig schoon gemaakt en gewit. 
Daarop werd het bakhuis betrokken. Hier woonde men de hele zomer. Er stond een groot fornuis 
en hierop werd gekookt.
Een plaag waren de vliegen. Ouderwetse vliegenvangers hingen er meerdere. Op tafel stond een 
vliegenglas waarmee (meest vergeefs) getracht werd vliegen te vangen, ‘s Zondags zat men wel 
in de woonkeuken en de heerd werd alleen op hoogtijdagen gebruikt. Een van de belangrijkste 
bijgebouwen was het schot, het schapenhok. De boeren hielden vroeger een aantal schapen, 
‘s Nachts zaten ze in het schot, ‘s Morgens kwam de scheper langs en haalde de schapen op. De 
buurt had meestal een gemeenschappelijk perceel heidegrond of weidegrond. Een stuk of wat 
jongens, net van school af had de taak de schapen te hoeden op het gemeenschappelijk terrein. 
Een goede schepershond was onontbeerlijk. Verder gebruikte een scheper de ‘kluutschup’, een 
lange steel met bovenaan een kleine schep. De kunst was nu een kluitje grond met een grote 
zwaai van de schop achter een schaap te gooien, zodat het schrok en naar de kudde weerkeerde, 
‘s Nachts zaten de schapen in hun stal. De wol was niet zo vreselijk belangrijk. Een ooi kreeg een 
of twee lammetjes, die later verkocht werden. Maar de mest was zeer belangrijk. Met de mest uit 
de potstal en uit het schot bemestte de boer het bouwland en ontgon nieuwe grond. Door het zware 
rieten dak op het schot gingen de muren soms wat wijken en daarom metselde men een soort 
steunberen aan de buitenkant van het schapenhok.
Een belangrijk gebouw was de grote schuur. Meestal vond je hier een aantal varkenshokken en 
tweemaal per dag werd de ‘zeuning’ gevuld met varkensvoer. In het najaar werd er een varken 
geslacht en daarvoor koos men een groot, vet varken. Dat leverde grote, dikke zijden spek. De 
rest van de varkens werd verkocht en soms hield de boer een paar ‘zoegen’ aan, waarmee hij zelf 
een paar tomen biggen fokte. De varkens leverden weer een aandeel in de mest. In de schuur 
stond een grote platte vierwielige wagen. Daarmee haalde de boer het voer bij de mulder (later 
bij de bond). Grote vrachten werden met deze wagen vervoerd. Een belangrijk vervoermiddel was 
de brik. 's Zondags ging men hiermee naar de kerk. Met de koetsier kon men zes mensen 
vervoeren. Een mooie brik was zwart gelakt en had een zwarte kap. De koetsier en zijn buurman 
zaten voor in de open lucht. Aan de achterzijde was een ijzeren opstapje en hier konden tweemaal 
twee mensen binnen zitten. Ze zaten op harde kussens met paardehaar gevuld. In het voor- en 
najaar ging men met de brik op visite. Al die visites werden in de almanak uit de tafella opgetekend. 
Bij een begrafenis was burenplicht erg belangrijk Twee buren links en twee rechts werden bij het 
overlijden van een bewoner gewaarschuwd. De dode werd afgelegd. Men ging het aanzeggen in 
de buurt en soms heel ver nog bij familie en kennissen. Men ging naar de burgerlijke stand. Op 
de dag van de begrafenis zorgden de buren voor alles. Er werd gemolken en gevoerd, een 
broodmaaltijd werd klaar gemaakt. Gedeeltelijk geldt de burenplicht nog. De hulp was gratis maar 
zo nodig moest je zelf ook je steentje bijdragen. Bij ziekte hielp men elkaar ook.
Na de begrafenis, enkele dagen later, werden de hulpvaardige buren uitgenodigd voor een 
uitgebreide visite. Dat hoorde erbij.
Bij de begrafenis leende men een aantal brikken, liefst zwarte. De eigenaar poetste zijn brik nog 
wat extra op. En het mooist was een zwart paard voor een zwarte brik. De mannen in hun zwarte 
pakken liepen voorop naar het kerkhof en de vrouwen zaten in de brikken. Als de stoet in de buurt 
van de kerktoren kwam begon de klok te luiden. Dat hoorde zo. De diaconie was vroeger in het 
bezit van enkele zwarte baarlakens. Bij aankomst op het kerkhof werd zo’n laken over de baar 
gelegd. Nog vroeger gebruikte men ook rouwmantels. Die zwarte mantels en kleden werden door 
de diaconie verhuurd.
We hebben een Saksische boerderij, zoals ze hier in de omgeving nog staan, bekeken. De 
melkbussen zijn verdwenen maar elke zaterdag worden de paadjes nog geharkt en krijgt de hof 
een beurt. Het is belangrijk dat de monumentencommissie een aantal boerderijen onder haar
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hoede neemt. We moeten zuinig op deze erfenis van geslachten voor ons zijn.

MAG 't EEN BEETJE MEER ZIJN?

We maakten eens een rondrit in het mooie Twentse land. Een gewezen gemeente-ambtenaar 
leidde ons rond. Hij vertelde over de kastelen en hun bewoners, wees op oude boerderijen en bij 
een kapitale villa zei hij: "Hier renteniert onze slager. Dat fraaie huis heeft hij overgehouden van 
de vele malen: Mag het een stukje meer zijn?" Minder berekenend vraagt het bestuur van het 
museum: "Mag de tijd, die u aan het museum geeft iets meer zijn?" Er zijn dringend 'oppassers' 
nodig - van 11.00 - 14.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Drie uur om de 14 dagen of eens in de 
maand.
Bei 21436 en Els in de Casteelse Poort neemt uw telefoontje aan. In 10 minuten wordt het u 
duidelijk wat uw taak als 'suppoost' is. En het is nog leuk werk ook. U kunt zelf uw dag bepalen en 
de tijd. Laat uw hulp voor het museum nu eens iets meer zijn.

VERVOLG HERINNERINGEN
A.Groothuis-van Loenen

Enkele correcties in het eerste deel (1993-nr.2)
blz.38: Kofa atelier moetzijn: Kofa Meier; blz.38 nieuwe moet zijn: een nieuw rond glas; blz.39: Bos 
moet zijn Bas (zie uithangbord); blz.39: Alie moet zijn Atie.

Waar nu de Hema is, was op de hoek de groentezaak van Van der Heiden. Op de andere hoek 
van de Beuningstraat zat drogist Blijkshof. En dan de schoenwinkel van Jo Jansen en zijn vader. 
Aan sigarenwinkel Hijnekamp was een mooie Jugendstil pui; zo jammer dat die gesloopt is.
In het huis met de klok woonde Wijers. We haalden daaro.a. Haas' azijn. Dries Hoogstede gaf ons 
altijd een plakje heerlijke leverworst. Op de hoek van de Junusstraat woonde rijwielhandel Beumer 
en op de andere hoek Daniëls, de kruidenier. Dan bakker Van Raaijen, later Van der Spek. 
Verderop "piano" Viets en op de oude stadsmuur stond het huis van ijzerhandelaar Van Beek. Juist 
buiten de gracht, aan de Nudestraat, lag de stijlvolle villa Welgelegen, waar nu een rij huizen staat. 
Aan de zuidkantvan de Hoogstraat, binnen degrachttrof men de stoffeerder Stöcker. Teruggaande 
was daar de galanteriewinkel van Hijnekamp met serviezen en speelgoed en daar dichtbij bakker 
Van Leersum, het ouderlijk huis van de bekende Wageninger Jacques van Leersum. Verder de 
slagerij van Maesen en op de hoek van de Kapelstraat de dames De Hartog met breigarens en 
handwerkspullen, zoals o.a. merklappen. Op de andere hoek Antony Leenarts waar je van alles 
kon kopen, van verband, boorwateren drop tot verf, glas en petroleum. Henri Bakker had een grote 
etalage voor zijn Ford-auto’s.
Bij Mie Potjes Holleman kocht ik witte, platte, granieten borden; zo kreeg ik de boodschap mee. 
En we mochten er in de knikkertijd wel knikkers kopen. Woonde in die jaren ook niet Johan Haak, 
de kunstschilder in één van de "gesloten" huizen?
Voor een springtouw was ik een goede klant van zadelmaker Albers. Zijn zonen zongen zo mooi! 
In de Herenstraat, juist links als we onze steeg uitliepen woonde de weduwe Espelo, waar we in 
een grote geëmailleerde melkkan wel 3 liter melk haalden. Voor het inleggen van augurken 
kochten we azijn bij Plantenga, slijterij in de Vijzelstraat.
Nu kom ik van mijn wandeling terug bij mijn ouderlijk huis: bakkerij Van Loenen. De tegenwoordige 
eigenaar heeft in dat pand ingrijpend verbouwd, maar gelukkig heeft hij de oude pui en de gevel 
behouden. Het is één van de weinige panden met de oorspronkelijke gevel.
Bij deze herinneringen heb ik veel winkels overgeslagen.
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DRAMATISCHE BEELDEN
F.van der Have

Via het televisie-journaal en de krant ontvangen we de meest dramatische beelden van mensen 
die vluchten uit angst voor vervolging. Sommigen zijn in levensgevaar en anderen trachten hun 
lot te verbeteren omdat ze in hun land geen kansen hebben.
Zo zijn er nu ruim 17 miljoen vluchtelingen.
In 1940 gaf generaal Sillevis met zijn telegram: Ontruimen! de opdracht aan ruim 13.000 
Wageningers te evacueren. Deze evacuatie was tot in de puntjes voorbereid (al waren de schepen 
niet schoongemaakt) maar de Duitsers zaten toen al bij Dordt en naderden Rotterdam. Daardoor 
konden we niet naar ons evacuatie-gebied ten zuiden van Rotterdam varen. Toen werden de 
bewoners van onze stad gedropt links en rechts van de Lek. Onvoorbereid kwam men in die 
dorpen. De Wageningers werden daar overal goed ontvangen. Ze moesten ook zelf de handen 
uit de mouwen steken. Er zijn daar vriendschappen gesloten die nog bestaan.
Onze tweede evacuatie kwam geheel onverwacht op 1 oktober 1944. Om 6 uur's avonds moesten 
de bewoners de stad verlaten hebben, anders, aldus de Ortskommandant, zult u worden 
doodgeschoten.
Over heel Nederland zwermden de Wageningers uit. Ze hadden maar weinig bagage bij zich. Eten 
hadden ze niet bij zich. En ze klopten aan bij onbekenden om een plek voor zichzelf, voor vrouw 
en kinderen.
Zeven lange maanden duurde die evacuatie. Maar één ding wisten we zeker: Hitler zou verliezen. 
We zouden weer terugkeren. Maar eerst werd er nog heel wat leed geleden en niet allen keerden 
weer.
Onwillekeurig denk je dan aan die vele vluchtelingen, die in Nederland asiel zoeken. 60% van ons 
volk wil ze opvangen, wil zo nodig vrijwillig helpen. 10% is tegen de opvang en hulp. Nederland 
is een land meteen harde gulden, een rijk land. De taal van het hart zegt dan: doe iets! Onze jeugd 
is toleranter dan de ouderen.
Wat kunnen we doen? Lees de krant, de plaatselijke pers. Meermalen wordt er een beroep op ons 
gedaan: als vrijwilliger kun je aan de slag. Soms worden er goederen gevraagd of geld.
Dat kan gezonden worden naar VLUCHTELINGEN WERK - giro 5100 en het adres is: 1052 DJ 
Amsterdam.
In "Oud Wageningen" lezen wat er 'toen' gebeurde en dat moet een stimulans zijn 'nu' wat te doen.

TERUGBLIK OP DE TENTOONSTELLING ZICHT OP DE BINNENSTAD VAN 
WAGENINGEN, 1873-1973 en op het boekje "Hoe was het ook weer?"

Maandag 5 april '93 was het dan zover en werd de tentoonstelling om 20.00 uur geopend.
De tentoonstellingscommissie is ongeveer een jaar bezig geweest met de voorbereiding van het 
boek en de tentoonstelling.
De verzameling bestond uit 238 foto's, 81 advertenties (archief), 20 prachtige menu's (eigendom 
van de fam.Boerstoel), verschillende schilderijen en twee vitrines vol met oude voorwerpen.
Op onze herhaalde oproepen in de krant om oude foto's in te leveren kregen we slechts een paar 
aanmeldingen; daarom zijn we zelf op bezoek gegaan bij de Oud-Wageningers. De meeste 
mensen die we benaderden waren zeer bereidwillig en hebben veel foto’s opgezocht. De 
bezoekjes waren heel gezellig omdat er vaak oude herinneringen werden opgehaald.
Een paar leden van de commissie was enkele morgens zoet in het Wageningse archief met het 
uizoeken van oude advertenties.
De commissie had een dubbele taak: én het maken van een fotoboek én een tentoonstelling. De 
foto's voor het boekje plus de bijschriften moesten al in februari bij de drukker zijn. Het was hard 
werken om dit op tijd voor elkaar te krijgen. De meeste mensen hebben hun foto's ruim een half
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jaar moeten missen.
In totaal hebben we 14 avondvergaderingen gehad, beurtelings bij een van de commissieleden 
aan huis en er zijn heel wat kopjes koffie en glazen frisdrank gedronken.
De opbouw van de tentoonstelling in "De Wereld" was boeiend; daar hebben we drie avonden van 
7-10 uur aan gewerkt plus nog de hele maandag van 9-5 uur. De laatste dag kwamen er tijdens 
het opbouwen journalisten voor interviews.
Dankzij de uitstekende hulp van de heren A.Boerstoel, A.Hofman en A.Rietveld en de koffie van 
mevrouw Landman van de Wereld Jukte het ons op tijd klaarte komen, al werd er op het allerlaatste 
moment nog een paneel tegen de grond gegooid door een van de kinderen van mensen die koffie 
kwamen drinken aan de bar van "De Wereld". Het grote glas van het fotopaneel was aan diggelen 
en het moest vervangen worden door een nieuw.
Voor de openeningsdagen van de tentoonstelling hebben we heel veel personen gebeld om 
suppoost te zijn; gelukkig reageerden de meeste leden van de vereniging "Oud Wageningen" heel 
spontaan.
De vele positieve reakties tijdens de tentoonstellingsdagen hebben gemaakt dat we kunnen 
zeggen dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest.

Namens de tentoonstellingscommissie, mevr.Van Bennekom.

ZICHT OP DE WAGENINGSE BINNENSTAD
A.G.Steenbergen

Onder deze titel was er van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 23 april in "De Wereld" de onder 
auspiciën van Oud Wageningen ingerichte tentoonstelling te bezichtigen. Twaalf dagen lang - 
Goede Vrijdag en 2de Paasdag was het gebouw dicht - hebben zeer vele Wageningers, oud- en 
niet-Wageningers van binnen en buiten de stad Wagenings bekendste gebouw bezocht. Meer 
dan 800 handtekeningen telden we in het receptieboek. Zelfs uit België en de U.S.A. was er 
belangstelling!
Onder leiding van Wieger Steenbergen hebben de dames K.van Bennekom, A.Boerstoel, 
C.Hofman en de heren P.Holleman en E.J.Jansen bijzonder hard gewerkt om deze expositie 
"Zicht op de Wageningse binnenstad, 1873-1973" tot een succes te maken. En ik dacht dat ze er 
ruimschoots in geslaagd zijn. Prachtig fotomateriaal van de binnenstad en haar bewoners was er 
dankzij vele persoonlijke contacten, bij elkaar gebracht. Voor de uitgave van het fotoboek was een 
goede keuze gedaan uit het verzamelde materiaal. Dankzij hecht teamwork kwam het boek op tijd 
klaar, want het besluit tot de uitgave kwam pas laat af!

Opening
De expositie werd maandag 5 april geopend. Uitgenodigd was o.a. de burgemeester van 
Wageningen, M.J.E.M.Jager. Van de eveneens uitgenodigde historische verenigingen uit de 
omgeving waren vertegenwoordigers van Oud-Rhenen en de Stichting Heemkunde van de 
gemeente Renkum aanwezig. In het receptieboek zagen we ook de handtekening van een 
vertegenwoordiger van De Casteelse Poort, Wagenings Historisch Museum.
Na het openingswoord en een woord van welkom aan de talrijke genodigden hield ons lid 
A.C.Zeven een inleiding overdeinhoud van het fotoboek. Hij gaf door middel van geprojecteerde 
kaartjes een interessant overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van de binnenstad. 
Mogelijk kan een samenvatting van deze inleiding een plaatsje krijgen in "Oud Wageningen". 
Na een kort dankwoord aan het adres van de spreker en de overhandiging van bloemen aan diens 
echtgenote, zette de voorzitter Studium Generale even in de schijnwerpers. Oud Wageningen 
geniet voor de vierde maal voor een expositie gastvrijheid in "De Wereld".
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Een nieuw boek
Vervolgens werd het eerste exemplaar van het fotoboek "Hoe was het ook weer? Zicht op de 
Wageningse binnenstad, 1873-1973" aan burgemeester Jager overhandigd. Deze gaf een pluim 
voor de uitgave. "Namens de stad bedankt. We kunnen niet zonder!" Het aardige is dat achter in 
het boek een terugblik "Twintig jaar historische vereniging Oud Wageningen (1973-1993) is 
opgenomen, met het portret van Jan J.de Goede, één van de oprichters van Oud Wageningen!

Openingshandeling
Op uitnodiging van de voorzitter verrichtte vervolgens mevrouw L.G.van Apeldoorn-Wessels, 
voorheen woonachtig inde Boterstraat waar de familie een kruidenierswinkel had deopening. De 
handeling bestond uit het losmaken van een strik rond een doek, waaronder de fraaie Gaper van 
de vroegere drogisterij van Blijkshof zichtbaar werd. Deze was hiertoe en voorde tentoonstelling 
beschikbaar gesteld door de heer T.SIijkerman. Hierna konden de genodigden ruim aandacht 
besteden aan het tentoongestelde: foto's, zeldzame menukaarten van bakker Boerstoel en in 
enkele vitrines bakkersgereedschap, een asbak met de naam van Mortier, een ijzerhandelaar in 
de Hoogstraat, enz. Mortier woonde nog enige jaren in villa Vada!
De schitterende bloemversiering werd verzorgd door de Bloemschikvereniging Ridderspoor.

Opening van de tentoonstelling door mevrouw Van Apeldoorn.

Hartekreet
Tot slot een persoonlijke opmerking. "De Wereld" blijft een pracht punt om de op de historie van 
Wageningen toegespitste exposities te houden. Toch blijf ik het jammer vinden dat ze niet in het 
Historisch Museum "De Casteelse Poort" gehouden kunnen worden. Ook ditmaal hadden 
meer dan 800 geïnteresseerden een bezoek aan Bowlespark 1a kunnen brengen, van wie een 
groot aantal zeker voor de eerste maal!
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HET DAGBOEK VAN ETTY HILLESUM IN WAGENINGEN VERBORGEN

Q.J.Munters

Op 30 november a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat er in Auschwitz een einde werd gemaakt aan 
het leven van EttyHillesum. Het dagboek en de brieven die van deze heel bijzondere joodse vrouw 
in de loop van de jaren tachtig werden gepubliceerd<1), maakten op velen een diepe indruk en het 
verbaast dan ook niet dat er van verschillende van deze uitgaven vele herdrukken verschenen. 
Voorzover mij bekend, heeft het nooit veel aandacht getrokken dat het dagboek dan Etty Hillesum 
vanaf maart 1941 bijhield totdat zij naar het kamp Westerbork afreisde en vandaar naar Auschwitz, 
tot na de bevrijding in Wageningen ondergebracht is geweest.
Het is mijn bedoeling hier nader op het hoe en waarom van een en ander in te gaan en dan vooral 
stil te staan bij de rol die enkele Wageningers daarbij hebben gespeeld. De gegevens waarvan 
ik gebruik zal maken zijn voor een deel ontleend aan de geschriften van Etty Hillesum, voor een 
ander deel aan gesprekken met nabestaanden en andere informanten die deze Wageningers 
goed hebben gekend(2).

Maria Tuinzing
Het verhaal begint bij Maria Tuinzing, geboren in Wageningen in 1906, dochter van de 
scheikundige R.W .Tuinzing, die werkte op het R ijkslandbouw proefsta tion voor 
Veevoederonderzoek. Het gezin Tuinzing woonde op het adres Lawickse Allee 43b, later 
hernummerd tot nr.8. Marietje, zoals ze vaak werd genoemd, was verpleegster in de Valeriuskliniek 
in Amsterdam en werd in 1942 huisgenote van Etty Hillesum, toen ze een kamer huurde op het 
adres Gabriël Metsustraat 6, waar Etty toen al vijfjaar woonde.
Etty en Marietje werden spoedig heel intieme vriendinnen. Dat blijkt zowel uit dagboekfragmenten 
als uit de bewaard gebleven brieven die Etty aan haar schreef. Op 5 juni 1943 schreef ze dat ze 
tot haar spijt vanuit Amsterdam geen telefonisch contact met haar had kunnen krijgen; Marietje 
hield zich toen blijkbaar in Wageningen op. De laatste bewaard gebleven brief van haar aan 
Marietje, is van 2 september 1943. Ze schreef die vanuit het doorgangskamp Westerbork, vlak 
voor haar deportatie naar Polen.
Etty kreeg per 30 juli 1942 in Westerbork een baantje bij de afdeling "Sociale verzorging 
doortrekkenden" en genoot aanvankelijk nog een zekere bewegingsvrijheid. Ze reisde bv. nog 
regelmatig op en neer naar Amsterdam. Voordat ze op 6 juni 1943 definitief naar Westerbork 
vertrok, gaf ze het dagboek dat ze sinds begin maart 1941 bijhield, aan Marietje Tuinzing in 
bewaring. Die vond het na verloop van tijd te riskant om het pakje in Amsterdam te houden en 
besloot het mee te nemen naar haar ouderlijk huis in Wageningen. Maar in de roerige 
septemberdagen van 1944 vond ze ook het huis aan de Lawickse Allee niet meer helemaal safe. 
Ze zocht daarom een veiliger plek en bracht het pakje toen naar Rafael Sabarte Belacortu. Dat 
was een vriend van haar vader. Sabarte woonde met zijn vrouw aan de Dijkgraafseweg, nogal 
achteraf in die dagen, en was voor honderd procentte vertrouwen. Marietje kon niet weten dat Etty, 
toen ze het pakje aan Sabarte gaf, allang omgekomen was.

Rafael en Co Sabarte Belacortu
Rafael Sabarte was afkomstig uit Spaans Baskenland. Hij had in 1930 op een fietstocht door 
Nederland ook Wageningen bezochten bij die gelegenheid toevallig ook R.W.Tuinzing ontmoet, 
Marietjes vader dus. Tuinzing, die het Spaans onder de knie wilde krijgen, werd een 
correspondentievriend van hem. Hij kwam nog diverse keren in ons land terug en leerde op een 
gegeven moment in Aalsmeer de kwekersdochter Co Harmsen kennen, met wie hij in 1943 in het 
huwelijk trad. Door bemiddeling van Tuinzing en diens chef prof.Sprenger kreeg hij een betrekking 
in Wageningen, waar hij zich in datzelfde jaar definitief vestigde, midden in de oorlog dus. Hij werd 
bedrijfsleider bij Tuinbouwplantenteelt, dat toen laboratoria, kassen en proefvelden had aan de 
Dijkgraafseweg. Aan de rand van dit complex kreeg het jonge paar de fraaie dienstwoning
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toegewezen die er nog steeds staat(3).
Naar dit adres bracht Marietje Tuinzing in september 1944 het dagboek van Etty Hillesum. Wat 
er precies in het pakje zat, dat Marietje hem overhandigde, besefte Rafael Sabarte waarschijnlijk 
nauwelijks, wèl dat het om iets belangrijks ging en dat hij en zijn vrouw er met niemand over 
mochten praten. Hij borg het pakje zorgvuldig op in zijn kantoortje. Zelfs aan zijn vrouw vertelde 
hij niet, waar precies.
Op 22 oktober 1944, ruim drie weken nadat Wageningen als zodanig op last van de bezetter was 
ontruimd, evacueerde ook het gezin Sabarte. Naar Aalsmeer. Men liet alles achter, ook het 
geheimzinnige pakje.
Begin juni 1945 keerde het gezin terug naar de Dijkgraafseweg. Het huis en het bedrijfsgebouw 
stonden er nog. In het huis hadden Duitsers gewoond. Het dagboek werd ongeschonden 
teruggevonden. Nog diezelfde maand kwam Marietje Tuinzing het weer ophalen.

Vraagtekens
Er zijn een paar details in dit relaas die vragen oproepen. Ik noem details, en dat zijn het ook, maar 
ze zijn daarom nog niet onbelangrijk. Het is de moeite waard, hier op twee daarvan nader in te 
gaan.
In De nagelaten geschriften is voorin een foto opgenomen van de dagboekcahiers van Etty 
Hillesum. Dat is bepaald geen klein stapeltje. Er zijn in totaal 11 van deze cahiers bewaard 
gebleven en het is helemaal niet onaannemelijk dat het stapeltje dat op de foto te zien is, deze 11 
cahiers voorstelt. Deze veronderstelling is echter absoluut strijdig met de observatie van mevr. Co 
Sabarte Belacortu-Harmsen, de weduwe van Rafael, die tegenover mij uitdrukkelijk verklaard 
heeft dat het pakje dat Marietje Tuinzing aan haar man in bewaring gaf, hooguit 3 centimeter dik 
was. Dit wettigt het vermoeden dat het dagboek van Etty Hillesum gedurende de laatste maanden 
van de oorlog niet in zijn geheel bij de familie Sabarte Belacortu in bewaring is gegeven.
Op p.XVI van de inleiding van Klaas A.D.Smelik bij De nagelaten geschriften lezen we iets wat dit 
vermoeden lijkt te bevestigen, deze veronderstelling in ieder geval versterkt. Daar staat namelijk 
dat Maria Tuinzing na de oorlog, toen zij wist dat Etty niet meer zou terugkeren, "de cahiers met 
een bundel brieven" gaf aan de familie Smelik. Dat kan onmogelijk een pakje van drie centimeter 
dik zijn geweest. Ook uit deze passage valt af te leiden dat Marietje niet alle documenten van Etty 
Hillesum bij de familie Sabarte Belacortu onderbracht.
Er is nog een tweede kwestie die vragen oproept. Wanneer precies haalde Maria Tuinzing het 
dagboek weer in Wageningen op? De inleidingen bij de uitgegeven geschriften van Etty Hillesum 
zijn daar onduidelijk over of spreken elkaar zelfs tegen.
De rol van Marietje Tuinzing was uitgever J.G.Gaarlandt van Het verstoorde leven in 1981 nog 
geheel onbekend. Een jaar later maakte hij er bij de uitgave van Het denkende hart van de barak 
voor het eerst melding van. Toen werd echter weer niet vermeld, dat Marietje het dagboek (of op 
zijn minst een gedeelte daarvan) bij de familie Sabarte Belacortu in veiligheid had gebracht. 
Misschien was dat Gaarlandt toen nog door niemand meegedeeld. Marietje was toen al een paar 
jaar eerder overleden, en kon hem er niet over ingelicht hebben. Maar de familie Smelik had dat 
wel gekund, en heeft dat misschien ook wel gedaan; in dat geval is het mogelijk dat Gaarlandt de 
vermelding ervan niet nodig vond.
Echt opmerkelijk is echter, dat Klaas A.D.Smelik in zijn al genoemde Inleiding bij De nagelaten 
geschriften in 1986 op p.XVI schrijft dat Marietje de dagboeken "in 1946 of 1947" aan zijn vader 
Klaas Smelik gaf (uiteraard na deze eerst in Wageningen te hebben opgehaald), terwijl in noot 581 
op p.784 staat te lezen dat Marietje de dagboeken "vlak na de oorlog" ophaalde en naar Smelik 
bracht.
Er is, dunkt mij, maar één uitleg mogelijk die deze twee uitspraken met elkaar verzoent. Vast staat 
dat Marietje het dagboek van Etty in juni 1945, inderdaad dus 'vlak na de oorlog', in Wageningen 
ophaalde. Niet zeker is het, of ze het toen meteen ook weer afstond aan de familie Smelik. Het is 
denkbaar dat ze het een tijdje onder zich hield, misschien om ook van elders soortgelijke pakjes 
op te halen, om al deze documenten pas later aan de familie Smelik door te geven(4).
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Gera Bongers en Henny Tideman
Een enkel woord tenslotte nog over twee hartsvriendinnen van Etty die allebei ook in Wageningen 
hebben gewoond, maar die verder niets met de lotgevallen van haar dagboek te maken hebben. 
Wie de nagelaten geschriften leest en ook kennisneemt van de biografische en historische 
bijzonderheden die er door een team van onderzoekers aan werden toegevoegd, komt tussen de 
namen van vele honderden Nederlanders ook hun namen tegen: die van Gera Bongers en van 
Henny Tideman.
De Bloemendaalse lerares Gera Bongers was in 1914 in Wageningen geboren en had gewoond 
op het adres Dijkstraatö. Etty en Gera leerden elkaar in 1941 kennen via de zgn. "Spier-club". Dat 
was een kring in Amsterdam rond de praktiserend handlijnkundige Julius Spier. Gera Bongers had 
nog een broer - de latere expediteur Jaap Bongers - en vijf zusjes. Twee daarvan, Loes en Riet, 
heeft Etty ook gekend; ze verwijst er in haar dagboek een enkele keer naar. Voor zover bekend 
heeft Etty nooit het huis aan de Dijkstraat bezocht. Spier is er op uitnodiging van Gera wèl geweest, 
in juli of augustus 1941, en moet het toen heerlijk hebben gevonden te kunnen 'steigen' op de 
Wageningse Berg(5).
Henny Tideman (Soerabaja, 1907) kende Gera Bongers via de kweekschoolopleiding in Zetten. 
Ook zij was lerares. Julius Spier kende ze al sinds 1939. Via de "Spier-club" ontmoette ze Etty. 
Etty en "Tide", zoals ze werd genoemd, hadden ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen, maar 
voelden zich niettemin erg tot elkaar aangetrokken. Tide was een heel gelovig christen en destijds 
sterk beïnvloed door de Oxford-beweging. De manier waarop ze haar geloof beleefde en 
praktiseerde, riep zowel bij Etty als bij Gera soms enige irritatie op, maar dwong anderzijds ook 
veel respect af.
Het is mij niet bekend, waarom Etty niet aan haar, maar aan Maria Tuinzing haar dagboek in 
bewaring gaf. Misschien eenvoudig omdat Marietje bij haar in huis woonde en ze het dagboek 
anders, midden in de oorlog, helemaal naar de Euterpestraat had moeten brengen, als ze het aan 
Tide had willen geven, want daar woonde die.
Na de oorlog trad Tide in Zwitserland nog in het huwelijk. Als mevrouw H.M.Neitzel-Tideman 
woonde ze van medio 1955 tot december 1967 in Wageningen op het adres Hamelakkerlaan 20 
(inmiddels hernummerd tot nummer 46). Verschillende Wageningers zeiden mij zich haar kordate 
verschijning nog goed te herinneren. Enkele jaren geleden overleed ze te Zeist.

Noten

1. Ik noem hier: Het verstoorde leven. Dagboek 1941-1943 (Haarlem: De Haan, 1981); Het 
denkende hart van de barak. Brieven (Haarlem: De Haan, 1982); In duizend zoete armen; 
nieuwe dagboekaantekeningen van Etty Hillesum (Weesp: De Haan, 1984) en Etty. De 
nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943 (Amsterdam: Balans, 1986).

2. Met dank aan mevr.J.Sabarte Belacortu-Harmsen te Borculo, mevr.A.Wellensiekte Bennekom 
en de dames C.C.Bongers-van Bleek, M.Hendriksen en D.A.S.de Boer-van der Schans te 
Wageningen.

3. Toen de familie Sabarte het pand betrok, was het adres nog Dijkstraafseweg 117. Korte tijd later 
veranderde dat in Dijkgraaf 1 en tegenwoordig is het Pomona 1. Binnenkort zal op de 
aangrenzende terreinen begonnen worden met de bouw van een nieuwe woonwijk.

4. Ik heb deze veronderstellingen in mei '93 schriftelijk gemeld aan de in Amstelveen domicilie 
houdende Etty Hillesum Stichting, maar daarop geen enkele reactie ontvangen.

5. Vgl. De nagelaten geschriften, p.83, 731 n, 769n.
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A.G.Steenbergen
Uitbreiding collectie
De collectie werd in 1938 door enkele aankopen en geschenken uitgebreid, voornamelijk 
bestaande uit tekeningen en schetsen. Ze zijn interessant genoeg om er over te schrijven.

1. Een copie van een gekleurde tekening uit 1851 van de Nudepoort door G.Goossen Jz., 
nagetekend door eerder genoemde E.van Oeveren te Wageningen. Dus een copie van een copie! 
De tekening van Goossen was eigendom van Mej.De Vries, wonende in de Lawickse Allee. In 
1937 woonden op nr.36 de dames A.G. en E.G.de Vries, pensionhoudsters. Over Gerrit Goossen 
Jz., schilder-tekenaar en geschiedschrijver, schreef zijn achterkleinzoon, Joh.Goossen uit Zeist, 
in Oud-Wageningen van 1981 een drietal artikelen, voorzien van een aantal tekeningen.

2. De Arnhemse architect G.J.Veenstra tekende en kleurde in een silhouet van "Wageningen in 
de stadsgracht liggende", gezien vanuit het westen in 1634. Het betreft een copie van een detail 
van een kaart van Van Geelkercken waarop de bezittingen van het Arnhemse St.Catharina- 
gasthuis staan aangegeven. Veenstra was ook de schenker. Als gevolg van de verdeling van de 
collectie van de OK onder de leden, toen men in 1941 het Landbouwmuseum moest verlaten was 
de tekening bij bestuurslid Van der Heijden terechtgekomen. In 1989 kreeg Oud Wageningen van 
zijn zoons en dochter deze tekening!

DE OUDHEIDKAMER VAN WAGENINGEN (3)

Afb.1: Kleurkrijttekening (foto) van de Eng, H.Ramaer ca.1930 
(collectie A. G. Steenbergen)

3. H.Ramaer uit Wageningen schonk een kleurenschets van de Westberg. Het is niet onmogelijk 
dat dit de kleurkrijttekening is die schrijver dezes eind jaren vijftig voor een rijksdaalder kocht bij 
opköper Onderstal in de Boterstraat. Deze woonde vlakbij Huize Torck waar in 1957 Dirk Klay, 
oud-secretaris van de O.K. overleed!
Herman Ramaer, geboren in 1874 op Curagao en overleden in Rheden in 1958, woonde en werkte 
in Wageningen vanaf ca. 1903 en vanaf 1946 te Rheden. Hij was van 1903 docenten lectortot 1939 
aan de Landbouwhogeschool.
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Scheens kunstenaars lexicon noemt hem 'amateurschilder'.
Op een tentoonstelling in Amsterdam was van hem te zien 'Aan de Heelsumse beek' 
(kleurkrijttekening?). In mijn bezit zijn foto's van krijttekeningen van de Eng (zie afb.1) en het 
Binnenveld met vermoedelijk de boerderij Kruiponder en een tekening van een walkoepel in 
Wageningen. De verblijfplaats van deze tekeningen is mij niet bekend.
Deze nieuwe aanwinsten waren begin februari 1938 in de O.K. te bezichtigen.

4. In juni 1938 volgde een schenking van Dr.G.M.Slothouwer, oud-directeur van de RHBS te 
Wageningen, die vóór 1922 tegenover Belmonte 'Op den Eekwal" woonde, waarschijnlijk in één 
van de nog bestaande oudste villa's tussen de Boes- en de Belmontelaan. Slothouwer kreeg in 
juni 1921 eervol ontslag vanwege zijn gezondheid.
Het schilderij stelde voor een uitzicht vanuit zijn studeerkamer over de Eng op Bennekom. De wijk 
Sahara bestond nog niet en er was vanaf Belmonte vrij zicht over de golvende korenvelden.

5. Curieus was het geschenk van J.van Baak, destijds koster van de doopsgezinde kerk. Hij 
schonk een stuk hout van de boerderij De Wildekamp met de tekst "K.B.M. anno 1806". Ik weet 
niet of dit stuk de lotgevallen van de collectie van O.K. in 1940/45 en daarna overleefd heeft.

Tentoonstellingen
In de jaren 1936, '37 en '38 werden onder auspiciën van de O.K. in haar lokalen exposities van 
schilderijen enz. gehouden. In 1936 waren in juli en augustus werken van Veluwse schilders te 
bezichtigen. 20 schilders hadden zo'n 60 doeken ingestuurd. De naam "Veluwse schilders" was 
meer een geografisch begrip dan een school. Kunstschilder Barend Ferwerda gaf bij de opening 
een toelichting op het tentoongestelde. In de Arnhemse Courant schreef de destijds bekende 
kunstrecensent, Joh.Wesselink, met enige waardering over het initiatief van de O.K. en met de 
nodige deskundigheid over de werken van de Veluwse schilders. Over de expositieruimte schreef 
hij: "Dat er, nu Pictura Veluvensis in liquidatie is, voor de schilders der Veluwe een andere 
tentoonstellingsgelegenheid geschapen is, moet gewaardeerd worden. Deze gelegenheid te 
Wageningen is evenwel niet bijzonder gunstig omdat enige schilderijen geen goede belichting 
krijgen en de meeste niet op een behoorlijke afstand beschouwd kunnen worden. Wij zullen ten 
opzichte daarvan het dan ook laten bij een appreciatie van de goede bedoeling". De onderwerpen 
waren divers: portretten, bloemen, landschappen en de kwaliteit verschillend. Schilders als 
Ferwerda en Münninghoff waren wel de bekendsten.
Pictura Veluvensis was een vereniging van uitvoerende kunstenaars, in 1902 door Theophil de 
Bock in het leven geroepen. Tot in de jaren twintig was kunstschilder Barend Ferwerda uit Heelsum 
de bezielende organisator van de jaarlijkse exposities in een bewaarschool in Renkum. Als ik het 
wel heb, is in de laatste jaren Pictura Veluvensis nieuw leven ingeblazen.
Opvallende tentoonstellingen waren in december 1936 en oktober 1938 die van de schilderskring 
Gérard Dou. Hiervan waren lid amateur-schilders uit Wageningen, Bennekkom en Ede. Ik noem 
hier enkele namen: Anthony Beek, afkomstig uit Apeldoorn en in 1908 al werkzaam in Bennekom; 
de Wageningers A.G.Eimers en E.van Oeveren; De Rooy; vader en zoon De Groot; Rohn, 
mw.Kervel en Jac.Grosman. Eimers was amanuensis bij de afdeling landbouwplantenteelt. Van 
hem zijn enkele aquarellen bewaard, met name het exterieur (zie afb.2) en interieur van een 
tabaksschuur in Eist achter Rhenen uit 1932 en Huize Torck (particulier bezit). Waar de andere 
leden van Gérard Dou vandaan kwamen, weet ik niet.
In mei 1938 kon men in de O.K. van de schilder Fokke Kamstra uit Bergen (N.H.) bloemstukken, 
landschappen en kerkinterieurs bekijken. Door het bestuur was voor deze tentoonstelling een 
loterij georganiseerd waarvoor Kamstra een schilderij van maar liefst ƒ 100,- beschikbaar stelde. 
De opbrengst was uiteraard voor de O.K. zelf.

Van de exposities in 1937 en 1938 van krijttekeningen van de Westberg en de stad door Barend 
Ferwerda wil ik een volgende maal vertellen.
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Het bestuur
Een groot verlies leed de O.K. door het aftreden in 1938 van zijn voorzitter, Jhr.ir.W.Laman Trip, 
die om gezondheidsredenen moest bedanken. Voorzitter werd nu M.A.E.H.van der Heijden, die

in 1933 al gewoon bestuurslid geworden was als opvolger 
van P.H.van Rijn. In 1938 kwam Ir.Roghair van Rijn het 
bestuur versterken. De nieuwe burgemeester IJzerman, 
werd ere-voorzitter. D.Klay (zie afb.3) en Van der Heijden 
verzorgden op gezette tijden dia-lezingen over de historie 
van Wageningen o.a. voor de donateurs en leden van de 
Vrijwillige Burgerwacht en tijdens een ledenvergadering 
van de V.V.V. Op de laatst genoemde bijeenkomst werden 
glas-dia's van Giltay! vertoond. Fotoafdrukken van deze 
dia's kunt u al enige tijd in het historisch museum De 
Casteelse Poort bekijken. Wellicht is het nog eens goed te 
vermelden dat deze glas-dia's eigendom zijn van de 
historische vereniging Oud-Wageningen! Nietalle kranten 
die over deze mini-expositie schreven, maakten hiervan 
melding.

Afb. 3. Dirk Klay (metpet) in gesprek 
met ds Kouwenhoven op de hoek 
van de Kapelstraat (1952). 
(Collectie fam. Kouwenhoven)

De Oudheidkamer in 1940-1945
Door het oorlogsgeweld in de meidagen van 1940 werd de 
collectie van de O.K. eveneens getroffen. De muurkasten 
met glazen deuren werden vernield. Door tijdig ingrijpen 
van dr.ir.W.A.J.Oosting werd evenwel verdere vernieling 
voorkomen. De pre-h istorica werden door hem 
ondergebracht in het geologisch laboratorium. Op herhaald 
en reeds vóór 10 mei gedaan verzoek door het bestuur van 
het Landbouwmuseum werd de zaal, waar de O.K. 
onderdak genoot, verlaten. Andere ruimte bezat men niet. 
De pre-historica werden toen in vitrines overgebracht naar 
het Hotel De Wageningse Berg, waar het publiek ze kon 
bezichtigen. In november 1942 werd dit hotel gevorderd
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ten behoeve van de geëvacueerde oud-zeelieden van de Prins Hendrikstichting te Egmond aan 
Zee. Een tweede verhuizing volgde. De urnen kwamen op twee schappen op de zolder van het 
koetshuis van villa Vada te staan en de vitrines met kleinere voorwerpen in een broeikas. Ook de 
muntenverzameling kwam bij voorzitter Van der Heijden. De andere voorwerpen (gedenkstenen, 
schilderijen enz.) werden voor het grootste deel opgeborgen op de zolder van het politiebureau, 
waarschijnlijk het tijdelijk bureau naast het ziekenhuis en later wellicht het bureau aan de 
Wilhelminaweg. De bibliotheek schijnt enige tijd ten huize van de secretaris, D.Klay, geweest te 
zijn.
In 1950 kwam er een Gemeentelijk Historisch Museum tot stand door samenwerking van de 
Gemeente en de vroegere Oudheidkamer. Het bestuur van de O.K. bestond toen uit D.Klay, 
R.Crommelin en D.Beek Schouten. De O.K. stond haar verzameling (of wat er van over was) in 
bruikleen af aan de Gemeente. De lijst waarin de voorwerpen omschreven moeten staan, is echter 
niet meer aanwezig. De vraag is of de Oudheidkamer later officieel wel opgeheven is?

OPROEP

Gezocht: een deskundig persoon die leiding kan geven aan het organiseren van een in 1994 te 
houden tentoonstelling in "De Casteelse Poort" over "de waarde van de uiterwaarden". Men kan 
zich opgeven bij het bestuur van Oud Wageningen (o.a. bij de heer A.Rietveld). Een en ander 
geschiedt in samenwerking met het bestuur van ons historisch museum.

EEN WOORD VAN DANK

Ons mededelingenblad is voor mij de beste plaats om de vele mensen te bedanken voor hun 
sympathieke reacties en complimenten, die ik mocht ontvangen na het maken en verschijnen van 
het boekje "Wageningen in pen en inkt".

Ad Rietveld.

DE "PRINS HENDRIK STICHTING" IN BALLINGSCHAP

Verkort verslag J.Langendoen

Van het begin af aan was het duidelijk, dat ook de bewoners van de "Prins Hendrik Stichting" het 
dorp Egmond aan Zee zouden moeten verlaten. Door de directie van de stichting werden tijdig alle 
voorzorgsmaatregelen getroffen die nodig waren om zo'n massale verhuizing tot een goed einde 
te brengen.
Allereerst kregen de bewoners de keus om bij kinderen of familie een onderdak te zoeken en in 
ieder geval zoveel mogelijke bezittingen daarheen te brengen zodat men zo weinig mogelijk last 
zou hebben van de bagage.
Aanvankelijk werd ons als toekomstig verblijf een voormalig doorgangskamp voor geïnterneerde 
Joodse landgenoten aangewezen in deZuid-Oosthoekvan Friesland nabij het dorp Fochtelo. Dit 
onderkomen bleek bij een inspectie door de directeur in een dermate vervallen toestand te 
verkeren dat hij moest weigeren daar met de bewoners heen te gaan. De weigering werd 
wonderlijk genoeg geaccepteerd en daarop werd ons hotel "De Bilderberg" bij Oosterbeek in de 
provincie Gelderland aangeboden. Dit gebouw bleek groot genoeg te zijn voor ons allen en voor 
het personeel was een ruime dependance beschikbaar.
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Het meubilair werd met vrachtauto's en verhuiswagens naar Alkmaar gebracht en in schuiten 
geladen die alles naar Arnhem zouden brengen.
Op 9 december 1942 reden de bussen ons naar het station van Alkmaar.
Slechts elf personen hadden verkozen bij kinderen of familie ondergebracht te worden. Om negen 
uur 's morgens vertrokken we met ruim honderdvijftig personen naar het station van Alkmaar en 
vandaar gingen we met een gereserveerde trein naar Arnhem.
Ons hotel lag in een prachtige bosrijke omgeving, ongeveertwintig minuten gaans van Oosterbeek. 
Maar het riante onderkomen zou slechts van korte duur zijn.
Begin april ging het gerucht dat de directeur van het hotel de zeelieden niet gunstig gezind zou zijn 
en liever Duitse militairen zou huisvesten. Maar hoe het ook zij, op 23 april 1943 verhuisden we 
naar Wageningen, waarbij ca. tachtig personen in hotel 'De Wageningse Berg' en ca. zeventig 
personen in hotel 'Belvedère' werden ondergebracht. Ook hier vonden we een prachtig onderkomen, 
want vanaf het terras had men een onbelemmerd uitzicht over de Betuwe. De sfeer onder elkaar 
bleef uitstekend.
Ruim acht maanden zouden we in deze prachtige omgeving blijven toen ons opnieuw een 
verhuizing werd aangezegd.
Het bleek dat toen alleen de bewoners van hotel 'De Wageningse Berg' het veld moesten ruimen 
voor de huisvesting van Duitse militairen en dat de verpleegden in 'Belvedère' zouden kunnen 
blijven. Op zaterdag 20 januari 1944 vond de verhuizing plaats en de groep van ca. tachtig 
personen werd met bussen overgebracht naar hotel 'De Wereld' in Wageningen. Nooit hadden we 
kunnen vermoeden dat we werden ondergebracht op een plaats waar ruim een jaar later ten 
overstaan van Prins Bernhard en luitenant-generaal Charles Foulkes van het 1e Canadese 
legerkorps door de Duitse generaal Blaskowitz de algehele capitulatie getekend zou worden, die 
aan de strijd in Nederland voor goed een einde zou maken.
Begin maart werd hier onze direkteur, de heer Dollekamp, ziek en hoewel het zich aanvankelijk 
niet ernstig liet aanzien, overleed hij op 16 maart. Groot was de verslagenheid onder de 
verpleegden en het personeel. We verloren iemand die op meer dan voorbeeldige wijze de aan 
zijn leiding toevertrouwde zeelieden met de grootste zorg omringde.
Op 1 april 1944 deed een nieuwe direkteur zijn intrede maar al heel spoedig gaf hij blijk van NSB- 
sympathieën zodat hij zich bij weinigen geliefd maakte. Niemand kon vermoeden dat hij, na dertien 
maanden aan het hoofd te hebben gestaan, in gevangenschap zou overlijden.
Er brak een heel slechte tijd aan! Op zondag 17 september 1944trokken honderden bommenwerpers 
die elk een zweefvliegtuig op sleeptouw hadden over Wageningen richting Arnhem en het was 
duidelijk dat de geallieerden een luchtlanding waren begonnen. Al spoedig bleek, dat deze 
operatie waarmee we eindelijk onze vrijheid zouden herwinnen tot mislukken was gedoemd. 
Dagelijks zagen we grote groepen Engelse krijgsgevangenen onder zware bewaking voorbij 
trekken, richting Rhenen.
De gevechtshandelingen werden steeds heviger en de toestand in ons tehuis werd kritiek want 
op kamers en in gangen drongen kogels en scherven binnen. Als dooreen wonder werd iedereen 
gespaard. Vanuit 'Belvedère' werd ons gemeld dat het daar niet langer uit te houden was omdat 
het gebouw herhaaldelijk door granaten werd getroffen. In de vroege morgen van 28 september 
werd besloten dit gebouw te verlaten en de bewoners kwamen, door de slager, de bakker en 
enkele andere vrijwilligers op bakfietsen en handkarren vervoerd onder een regen van kogels en 
geheel van streek in hotel 'De Wereld' aan.
In de omgeving stonden meerdere gebouwen in brand en hoewel 'De Wageningse Berg' enkele 
malen werd getroffen, was het steeds mogelijk beginnende branden te blussen. Maar de 
beschietingen van Wageningen namen steeds in hevigheid toe en in de verschrikkelijke nacht van 
29 oTd 30 september verzochten we het Rode Kruis in Zeist ons te evacueren. Midden in de nacht, 
onder de stromende regen, vertrokken de zieken, de invaliden en de vrouwen, gevolgd door de 
gezonden, onder het gejank van overvliegende projectielen in de richting van Zeist. Daar zouden 
we in het blindeninstituut 'Bartimeüs' een tijdelijk onderkomen vinden. Wordt vervolgd.
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Interessante Briefwisseling tussen Amerongen en Den Haag tijdens WO II. enz. 

Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 15 oktober 1993.
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BRIEVEN UIT DE LAATSTE OORLOGSWINTER
een correspondentie tussen Kasteel Amerongen en Den Haag.

Spreekster: G.J.van Dam-Schuylenburg.

Bij toeval zijn mij in 1989 twee pakjes brieven in handen gevallen, beide geschreven tussen 
september 1944 en mei 1945, de laatste oorlogswinter dus. Het ene stapeltje is gestuurd vanuit 
kasteel Amerongen naar Den Haag, het andere in omgekeerde richting.
Ik heb een inleiding geschreven waarin ik vertel hoe ik aan de brieven ben gekomen en wat de 
relatie is tussen de kasteelbewoners en de briefschrijvers. Daarna lees ik uit de brieven stukjes 
voor die een beeld geven van de steeds slechter wordende toestand in Den Haag en de situatie 
op het kasteel.

VAN DE BESTUURSTAFEL (AUGUSTUS T/M HALF OKTOBER) 

1. Molenmarkt/Open Monumentendag
De verenigingsaktiviteiten begonnen in de verslagperiode met de deelname aan de jaarlijkse 
molenmarkt (11 september).
Onze kraam met foto’s, publikaties en ander propagandamateriaal werd op uitnemende wijze 
bemand/bevrouwd door Ad Rietveld, Piet Holleman en Coby Hofman. Voor f.400,-- wisselde een 
aantal artikelen van eigenaar. Bovendien konden enkele nieuwe leden worden ingeschreven. 
Tegelijkertijd verzorgde een ander bestuurslid de noodzakelijke p.r. tijdens de Open 
Monumentendag, die dit jaar vooral gewijd was aan het 75-jarig jubileum van de LU.

2. Lezingen
De lezing, die de oud-Renkumer drs J. Tersteeg uit Winsum (Gr) op 13 september voor ons kwam 
houden, bleek voor geïnteresseerden een schot in de roos. Ondanks het slechte weer volgden nog 
ca. 60 mensen met veel aandacht het verhaal over de geschiedenis van het Renkumse O.L.V. 
klooster en zijn bewoonsters. Het klooster, gesticht in 1405, werd omstreeks 1580 als gevolg van 
de ‘beroerten’ van de Hervorming, verwoest. De Renkumse kloosterzusters weken toen uit naar 
Wageningen, waar zij tot ca. 1635 een huis bewoonden aan de Herenstraat (tussen de Eerste en 
Tweede Kloostersteeg). Ongetwijfeld zal nu ook zijn boek, datspr. onder de titel ‘Cartularium van 
het O.L.V. klooster te Renkum 1383-1609, onlangs samen met zijn Leidse collega Scheepsma 
samenstelde, in onze kring een goede ingang vinden.

Andere lezingen voor dit verenigingsjaar zijn:
22 nov. Mw. G.J. Van Dam-Schuylenburg: Brieven uit de laatste oorlogswinter (zie ook elders in 
dit blad).
21 febr. J. Lagerwey: Boerderijenbouw in de Gelderse Vallei.
18 apr. Jaarvergadering met K.J. Hoeksema; Uiterwaarde-klei, toepassingen en steenfabrieken 
(mede in verband met tentoonstelling de Rijn III).

3. Excursie
Vermeldenswaard is verder de excursie naar Delft op 2 oktober.
Dank zij het voor dit jaar gunstige weer (droog, en zelfs zon!), het record aantal deelnemers (38), 
het gevarieerde programma, de deskundige begeleiding (vooral de ontvangende Delftenaren 
droegen hieraan bij) en de gezellige sfeer, kunnen we terugzien op een geslaagde tocht. Veel dank 
zijn wij ook verschuldigd aan het Delftse Gemeentebestuur, dat ons bij aankomst de eerste koffie 
en cake aanbood.
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4. Vacatures
Zoals uit het vorige verslag duidelijk zal zijn geworden, bestond de eerste opgave waarvoor het 
bestuur zich geplaatst zag uit het vinden van een nieuwe voorzitter (voor direkt) en twee nieuwe 
bestuursleden (voor april volgend jaar).
Tot op heden konden evenwel nog maar 2 aspirant-bestuursleden worden genoteerd. Hopelijk 
volgen er nog meer.

5. Tentoonstelling de Rijn III
Gelukkiger was het bestuur bij het zoeken naar een persoon die leiding wil geven aan de 
organisatie van een tentoonstelling over de “Waarde van de Uiterwaarden” (de Rijn III). Spontaan 
meldde zich daarvoor de Heer H.F. Smit te Bennekom, een bij uitstek deskundige op dat terrein. 
Maar ook hij kan het werk niet alleen. Graag dus uw medewerking.
De tentoonstelling zal waarschijnlijk in de tweede helft van 1994 van start gaan.

6. Molen “de Eendracht”
Ondermeer gelet op de historische betekenis en het landschappelijk beeldbepalend karakter van 
de molen “de Eendracht”, adviseerde de Monumentencommissie enkele jaren geleden dit object 
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Omdat er reeds bouwplannen voor het 
molenterrein bestonden, werd dit advies door de gemeenteraad terzijde gelegd.
Om de molen toch te behouden, werd o.a. uit de kring van onze werkgroep Molens een stichting 
in het leven geroepen met als hoofddoel dit behoud mogelijk te maken.
Eén van de eerste aktiviteiten van deze stichting in oprichting was het verzoek aan de Rijksdienst 
Monumentenzorg om de molen op de beschermende Rijksmonumentenlijst te plaatsen. Uit het 
inmiddels hierop ontvangen antwoord blijkt, dat uiterlijk juli 1994 een besluit daarover kan worden 
verwacht.
Vervolgens richtte de stichting i.o. zich tot onze vereniging met het verzoek haar initiatief tot het 
behoud van de molen over te nemen en de gevoerde correspondentie als door de vereniging 
geschreven te beschouwen. De Vereniging Oud Wageningen met haar ruim 800 leden zou 
wellicht meer gewicht in de schaal leggen dan de stichting i.o. zelf met slechts een beperkt aantal 
leden.
Dit verzoek werd op 8 sept. j.l. door het bestuur overgenomen en op de ledenvergadering van 13 
sept,, aan de leden meegedeeld. Het besluit is inmiddels aan belanghebbenden ter kennis 
gebracht.

7. Plan Herenstraat; gevolgen
Behalve voor de gemeente en de uitvoerders van het vernieuwingsplan Herenstraat, brengt dit 
plan ook problemen mee voor onze vereniging.
De vereniging stuit namelijk steeds meer op een groeiend onbehagen tuseen enerzijds haar 
archeologische werkgroep en anderzijds de gemeente.
Naar ons inzien is dit onbehagen grotendeels een gevolg van de zeer gebrekkige communicatie 
tussen beide organisaties, waardoor er met betrekking tot het archeologische veldwerk steeds 
weer iets mis gaat; zo mis, dat de archeologische werkgroep momenteel overweegt haar 
werkzaamheden te beëindigen. Langer doorgaan heeft geen zin.
Het zou te ver voeren hier op deze missers nader in te gaan.
Een aantal voorbeelden is onlangs reeds beschreven in een artikel in de Veluwepost.
Het bestuur is dan ook naarstig doende met beide organisaties in contact te komen, teneinde 
daartussen te bemiddelen.
Niet alleen wegens het gebrek aan communicatie tussen onze werkgroep en de gemeente, gaat 
er veel mis. Maar ook blijken er talloze communicatiestoringen op te treden in het gecompliceerde 
net van verbindingslijnen tussen de Monumentencommissie, gemeenteraad, bouwer en aanne
mer, met als gevolg talloze fouten, niet alleen archeologische, maar ook bouwkundige.
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Dat in verband met deze toestanden de heer Sombroek de voor zijn archeologische werk 
ontvangen erepenning van de stad Wageningen aan B&W terugstuurde, en ook onze vertegen
woordiger in de Monumentencommissie, de heer Halbertsma zijn lidmaatschap van deze 
commissie opzegde, spreekt onzes inziens boekdelen. Zeker wanneer de laatste Oud Wageningen 
adviseert geen opvolger voor hem te zoeken.
Bevreemdend is overigens dat wij dergelijke berichten uit de krant moeten lezen. Is communicatie 
met de vereniging echt zo moeilijk?

T. Kouwenhoven

DE NAAMGEVING VAN DE NIEUWE EN OUDE STRATEN IN WAGENINGEN IN DE
PERIODE 1875-1880

A.C. Zeven

Inleiding
Aan velen is bekend dat de Herenstraat vroeger Achterstraat heette en dat de Junusstraat eerder 
Broekstraat werd genoemd.
Nu zijn er nog oudere Wageningers die over de Achterstraat praten, omdat zij dat zo van hun 
ouders hebben geleerd.
Wanneer en op welke gronden werden de namen aan straten gegeven of werden straatnamen 
gewijzigd?

Nieuw-Wageningen
In de notulen van het Gemeentebestuur van 7 september 1875 staat ‘omtrent namen van straten 
voorstel te doen. De voorzitter stelt voor in de volgende vergadering aan den nieuwe straten 
namen te geven'. Uit de notulen van deze volgende vergadering (op 28 september 1875) blijkt, 
dat de nieuwe straten de straten van Nieuw-Wageningen betreffen. Nieuw-Wageningen is het 
gebied ten westen van de stad buiten de stadsgracht gelegen. Tijdens deze vergadering werd 
genotuleerd (1): ‘Bepaling der namen voor nieuwe straten. De voorzitter zegt naar aanleiding der 
aan Burgemeester en Wethouders in de vorige vergadering gedane opdragt tot het voorstellen 
van namen aan de nieuwe straten, dat thans wordt voorgedragen tot het geven van namen aan:
a. de straat van de Markt tot den Notaris Hondius, de Marktstraat,
b. de straat tusschen Ds Kooy en de Heer van Heuren tot den Dijk, de Dijkstraat,
c. de straat tusschen de nieuwe brug en het logement van Van Heelsum, de Parkstraat.
Deze voordragt wordt eenparig goedgekeurd.’
De Marktstraat is dan het gedeelte Waagstraat - brug bij huidige Emmapark. Vanaf deze brug tot 
aan het logement, dat is ‘Hof van Gelderland’ bij de Nudestraat, heette de straat Parkstraat. De 
naam Parkstraat, die naar een park (2) in Nieuw-Wageningen achter het logement werd genoemd, 
verdween weer en werd de gehele straat lopende van de Waagstraat tot aan de Nudestraat, 
Marktstraat. De reden hiervan zal geweest zijn dat het park opgeofferd werd voor huizenbouw (3). 
Maar deze huizenbouw begon al in 1874 (3) en een jaar later gaf men de naam Parkstraat. Wellicht 
werd deze straat al zo genoemd. Nu heet de Marktstraat Dokter Niemeijerstraat. Vanuit de Nude 
komende kwam men via de nieuwe Marktstraat bij de markt.
De Dijkstraat is een aardige naam. Deze straat ligt op de plaats waar de Grebbedijk lag, voordat 
deze in ca. 1860 werd recht getrokken en Nieuw-Wageningen binnendijks kwam te liggen (4).

Heerestraat
In dezelfde vergadering komt spontaan naar voren om ook de Achterstraat te herdopen. We lezen 
‘De Heer van Stalborch wenscht dat nog andere Straten van naam veranderd worden als de
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Achterstraat. De Voorzitter zegt juist te willen voorstellen om de naam van de Achterstraat te 
veranderen in Heerestraat.
De Heer Hynekamp zou wenschen het gedeelte van het Telegraafkantoor tot de Kapelstraat die 
naam niette geven om de nietzoo schoone huizen, als in het andere gedeelte. De Voorzitter meent 
de naam van Heerestraat aan de geheele straat te geveri en wordt dit voorstel goedgekeurd.’ 
Klaarblijkelijk wordt een eeuwenoude naam achteloos gewijzigd in een naam die beter bij de 
herenhuizen, die in ca. 1740 door Torck werden gebouwd, past. Dit zijn dus de vier woningen 
onder-één-dak van het Bassecour, het daarnaast gelegen blok van vijf woningen onder-één-dak, 
ook bekend als de Rozendaalse huizen (het gebouw heette ook wel Vijfhuizen) en het dubbelhuis 
dat ca. 1900 Huize Torck ging heten. Het gedeelte Telegraafkantoor, dat gevestigd was in de 
vroegere Latijnsche School, tot Kapelstraat loopt dus van de Molenstraat tot aan de Kapelstraat 
(nu Salverdaplein). Als Hynekamp zijn zin had gekregen, dan bleef het adres van de Bassecour 
onveranderd: Achterstraat, terwijl de aankoop van de bassecour door de gemeente om er de 
Rijkslandbouwschool in te vestigen al een discussiepunt was en in 1876 plaats vond.
Met de huidige spellingsregels zouden wij voor de schrijfwijze Herenstraat kiezen, omdat aan deze 
straat meer dan één heer woonde/woont.

De Wageningsche Courant van 4 juni 1874
Uit de notulen blijkt niet dat het geven van namen aan de nieuwe straten en een andere naam aan 
de Achterstraat al enige tijd een punt van discussie was. Wij lezen in de Wageningsche Courant 
van 4 juni 1874 (5) ‘Naar wij vernemen bestaat bij eenige ingezetenen het voornemen, om te 
bewerkstelligen, dat de Achterstraat herdoopt worde, ten einde daardoor de in hoofdzaak voor een 
vreemdeling min klinkende naam meer in overeenstemming te brengen met de waardigheid die 
haar toekomt. Onderscheidene namen worden genoemd, die haar konden gegeven worden o.a. 
Rosendaalsche -, Pastoor Taabe-, Heeren- en Koningsstraat. De eerste naam zou n.a.v. den 
stichterderz.g.n. Vijfhuizen, de tweede naar die van den humanen thans nog in die straat wonende 
pastoor, de derde naar het uiterlijke dat de straat thans heeft en de vierde ter herinnering aan het 
gehouden koningsfeest gekozen wezen.’ Dat het bassecour, waarin over enkele jaren de 
RijksLandbouwschool gevestigd zal worden, ook aan deze straat ligt wordt niet genoemd. De 
journalist denkt echter wel aan het Bassecour, want hij gaat door met ‘Wij zouden er nog een vijfde 
naam bij kunnen voegen en wel ‘Basse-Cour’straat daar het Basse-Cour in die straat gelegen is. 
Een vrije stemming door de bewoners van die straat zou, onder goedkeuring van de gemeente
raad, in deze het beste beslissen kunnen.’ Na een jaar lezen wij in de notulen van de 
bestuursvergadering niets over het feit dat ingezetenen al bezig waren geweest met de 
naamgeving. En over de voorgestelde vrije stemming wordt evenmin gerept. Het werd dus 
Heerestraat.

Nog meer nieuwe namen
In dezelfde bovengenoemde notulen voert de Heer van Stalborch opnieuw het woord ‘De Heer 
van Stalborch stelt voor het straatje aan de opgang der wal bij M. Viets te noemen Schoolstraat, 
terwijl de Voorzitter nog voorstelt de opgang der wal bij de sigarenfabriek te noemen Walstraat. 
De voorstellen worden goedgekeurd.’
De Schoolstraat heet naar een school, die op het bolwerk was gebouwd. M. Viets woonde waar 
later de kruidenier Looijen zat, en nu de herenkledingzaak Max Droste.
De Walstraat is de huidige Walstraat, alhoewel het beeld er volkomen is gewijzigd door het 
verdwijnen van de sigarenfabriek van Lonkhuizen, de Doopsgezinde kerk en de Synagoge, en de 
aanleg van het Nudebolwerk en de parkeerplaats en aan de overzijde de bouw van de 
Studentenflat.

Straatnaambordjes? Bespottelijk
In dezelfde vergadering vraagt ‘De Heer Hynekamp (--) of het niet goed is de namen der Straten
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bij het publiek bekend te maken door plaatsing van bordjes. De Voorzitter meent dat zulks voor 
een kleine stad bespottelijk zoude zijn.’ Zie echter beneden.

Nog meer nieuwe namen
Aan de naamgeving van nieuwe en oude straten is nog geen einde gekomen, want op 25 oktober 
1875 wordt er genotuleerd ‘Voorstel tot het geven van een naam aan straten. De Heer Koker geeft 
in overweging om nog eenige andere namen aan straten of wegen te geven, als buiten de 
Nudebrug Nudestraat en buiten de Bergbrug Buurtstraat, Veerstraat en Bergstraat. Is besloten dit 
voorstel aan te houden.’
Ik heb de notulen tot 1880 nagezien, maar kennelijk had men even de buik vol van nieuwe 
straatnamen. Men zal dus later op deze voorgestelde namen teruggekomen zijn.

Toch straatnaambordjes
Maar de naamgeving blijft het Gemeentebestuur bezig houden en, ofschoon in 1875 de voorzitter 
het nog bespottelijk vindt om straatnaambordjes aan te brengen, hierover in 1879 anders wordt 
gedacht. Men notuleert dan op 24 september 1879 ‘Aanbesteding van het hernummeren van alle 
huizen en thans voorstellen om aan de hoeken der straten naambordjes te plaatsen, hetgeen 
nuttig is te achten voor vreemdelingen en voor ingezetenen die de namen der straten niet kennen, 
alsmede voor de policie.’ De kosten worden begroot op f. 60,--, maar dan moeten ook in Nieuw- 
Wageningen bordjes komen. Elders zijn naambordjes nog niet nodig. Dat velen de leeskunst niet 
machtig zijn en de bordjes dus niet kunnen lezen wordt niet als belemmering aangevoerd. Het ging 
allemaal niet zo vlotjes, want in de notulen van de vergadering van 7 augustus 1870 lezen wij nog 
‘De heer van Rooijen herinnert dat de naambordjes waartoe reeds voor eenigen tijd besloten is, 
nog niet geplaatst zijn.’

Junusstraat
Het houdt nog niet op, want men wil ook nog de naam Broekstraat kwijt. Op 7 augustus 1880 
vergadert het Gemeentebestuur over ‘Verandering van de naam Broekstraat in Junusstraat en 
omtrent de naambordjes der straten’. Dit voorstel wordt door de Burgemeester en Wethouders 
aan de orde gesteld, ‘De Heer De Hartog weet niet de reden waarom de naam de Broekstraat moet 
veranderd worden, de meeste menschen weten nu reeds de namen van straten niet wanneer de 
naam niet goed was van broek zoude men Waterstraat kunnen noemen.’ (Dit is een kromme zin 
in de notulen.) Eindelijk toch nog een reactie van de voorzitter: ‘De voorzitter zegt dat de naam niet 
naar het gebouw (d.w.z. het Junushoff, ACZ) veranderd wordt maar dat reeds bij Sligtenhorst 
Junushoff bekend was.’ De voorzitter refereert hier naar de vogelvluchtkaart, gepubliceerd door 
Slichtenhorst in 1653. De notulist schrijft nog ‘De heer De Hartog had liever de naam der straat 
behouden. ‘Daarom wordt het voorstel van B en W in stemming gebracht. Negen aanwezigen zijn 
voor Junusstraat en twee zijn tegen. De voorstemmers zijn de Voorzitter Van Rechteren, De 
Constant Rebecque, Van Gijtenbeek, Koker, Vreede, Van Rijn, Van Stalborch, Van Rooijen en 
Plantinga. Tegenstemmers zijn reeds genoemde De Hartog en Van Dam van Snelrewaard. De 
laatste licht zijn tegenstem niet toe. Dat is jammer. Het is ook jammer, dat deze naam verdwenen 
is, want de Broekstraat was de straat die oorspronkelijk naar het Wageningsche Broek (=moeras) 
liep. Boze tongen beweren dat men in 1880 teveel dacht aan het kledingstuk broek en in die 
preutse tijd had men daar kennelijk wat moeite mee. Uit de notulen blijkt niet of De Hartog dit wel 
of niet begrepen had. Was zijn voorstel om de straat de naam Waterstraat te geven onbenullig of 
een grapje?

Een deel van de Nude wordt Lawickse Allee
Maar laten wij niet te vlug oordelen. Iets soortgelijks speelde in de jaren zestig van deze eeuw. 
Toen werd de naam Nude in het Wageningse gedeelte van deze straat gewijzigd in Lawickse 
Allee. Ook hier de verkeerde associatie. Want nude betekent nat gebied en niet naakt, zoals,
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ongetwijfeld, gniffelend, Frans- en Engelssprekende bezoekers dachten. Met deze straatnaam 
zou het internationaal bekend staande Instituut voor (nu vakgroep) Plantenveredeling ongelukkig 
zijn geweest.

Samenvatting
De vroede vaderen waren zeer actief. Kijkt men de notulen uit de periode 1875-1880 door dan ziet 
men dat men zich het meest bezig hield met Onderwijs (de vestiging van de Rijkslandbouwschool 
was aan de orde). Daartussen speelden talloze andere zaken, die hun aandacht vergden. Zo ook 
de benoeming van nieuwe straten (Marktstraat, Parkstraat, Dijkstraat) en van oude straten die nog 
geen naam hadden (Schoolstraat en Walstraat) en de omdoping van de Achterstraat in 
Heerestraat en de Broekstraat in Junusstraat.
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DE NAAMGEVING VAN DE NIEUWSTRAAT/JODESTRAAT IN DE LOOP VAN DE 17DE,
18DE EN 19DE EEUW

A.C. Zeven

Inleiding
Steenbergen (1) heeft er reeds opgewezen dat de Nieuwstraat in de 18e en 19e eeuw vaak 
Jodestraat werd genoemd. Deze straat zou deze (bij)naam hebben gekregen vanwege Joden die 
in deze straat woonden. Wie waren deze Joden dan wel, en hoe lang wordt de Nieuwstraat ook 
Jeudestraat/Joodestraat/Jodestraat genoemd?

Een nieuwe straat
De naam Nieuwstraat verwijst naar een straat die ten opzichte van andere straten een nieuwe 
straat was. Wanneer wij een kaart van voor 1960 bekijken dan lijkt de straat in twee delen verdeeld 
te kunnen worden. Het eerste gedeelte staat loodrecht op de Hoogstraat. Dit gedeelte is wellicht 
de in 1476 genoemde steeg (2). Het tweede gedeelte maakt ten opzichte van het eerste gedeelte 
een bocht. En ligt in het verlengde van de Vijzelstraat. Misschien werd na 1476 het tweede 
gedeelte aangelegd en het eerste gedeelte, de steeg, sterk verbeterd om een toegangsstraat naar 
de nieuwe (=huidige) plaats van de markt te krijgen. Het marktverkeer, komende uit de richting van 
de Bergpoort en gaande naar de nieuwe markt moest of door de Molenstraat en Achterstraat/
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Herenstraat, of door de Kapelstraat of langs de kerk gaan. Er zullen opstoppingen geweest zijn, 
die door het verbeteren van de steeg tot een nieuwe straat (d.w.z. met een (gedeeltelijk) verhard 
wegdek = stratum) opgeheven konden worden. De kaart gemaakt door Van Deventer uit ca. 1570 
geeft aan dat dit voor dat jaar gebeurd moet zijn. Ook nu leggen wij nieuwe straten en wegen aan 
om een file van stilstaand en langzaam rijdend verkeer op te lossen.

Volgens de kaart van Nicolaes van Geelkercken (3) uit 1653 heet deze straat Nieu Straet. In 1617 
(4) wordt de straat Nijstraet genoemd. Deze zelfde spelling vinden wij in 1655. Maar de dominee 
of koster die in 1707 de lidmaten van de Nederlandse Hervormde kerk noteerde, vermeldde 
Jodestraat. Ook in andere jaren vinden wij afwisselend Nieuwstraat en Jeudestraat/Joodestraat/ 
Jodestraat. In het vervolg zal ik alleen de schrijfwijze Jodestraat gebruiken.

Nijstraat werd natuurlijk als Nie(uw)straat uitgesproken, terwijl de schrijfwijze Jeudestraat wel zal 
verwijzen naar het plaatselijke dialect.

Naamgeving
In mijn collectie gegevens over de binnenstad van Wageningen (5) en gebaseerd op officiële 
documenten, vind ik 126 keer een vermelding van Nieuwstraat en Jodestraat. De verdeling van 
deze vermeldingen over de west- en oostzijde van de straat en over de 17e, 18e en 19e eeuw wordt 
in Tabel 1 gegeven.

Tabel 1. De aantallen vermeldingen van Nieuwstraat en Jodestraat in de 17e, 18e en 19e eeuw 
en verdeeld naar straatzijde.

Periode
Eeuw

17e 18e 19e Subtot. Totaal

Straatzijde W 0 W 0 W 0 W 0

Nieuwstraat 7 12 5 11 9 7 21 30 51
Jodestraat 0 1 18 15 13 28 31 44 75

Totaal 7 13 23 26 22 35 52 74 126

W = westzijde, 0 = oostzijde

Wat leert ons deze tabel? Ten eerste zien wij dat de eerste vermelding van Jodestraat al in de 17e 
eeuw plaats vindt. Deze vermelding dateert uit 1691. Een klerk schrijft dan ‘Nieuwstraat nu ook 
Jodestraat geheten’. Vanaf dat jaar begint in de officiële documenten, de verdringing van de naam 
Nieuwstraat door de naam Jodestraat. Meestal verwijst men naar de Nieuwstraat of naar de 
Jodestraat, maar in 1780, 1866 en 1868 wordt geschreven: 'Jeudestraat of Nieuwstraat’. Ten 
tweede zien wij dat in de officiële documenten, vooral in de 18e en 19e eeuw Jodestraat zo’n 11/2 
keer meer gebruikt wordt dan Nieuwstraat.
Dit geldt, ten derde, zowel voor de westzijde als de oostzijde van de Nieuwstraat.

Isack de Joden en Simon Isaacs
Volgens het ‘Quoiervan de huysen binnen de stadt van Wageningen --’ (6) woonde in 1647 in de
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Nieuwstraat ‘Isack de Jooden in desseifs Secretaris van Straelen huysken’. Ik heb dit ‘huysken’ 
gelocaliseerd als nr 373 van de kadastrale kaart van 1832 (7). Momenteel oefenen Wim en Trees 
Meurs hun postzegelhandel in dit verbouwde huis, Nieuwstraat 5, uit. Isacks zoon Simon Isaac(s) 
(8) koopt dit huis en erf op 15 december 1679 van burge(r)meester Johan Noorman en Juffr. Marie 
de Ruijter E.L. (=echtelieden) ‘zoals tegenw. bij Isaack Adolph bew. (=bewoond) wort’.
In 1960 wordt vermeld ‘Isaac Adolphs doodt verdeelt en vervoert’. Deze wat wreed lijkende 
aanduiding houdt in dat na het overlijden van Isaac Adolph zijn nalatenschap verdeeld en zijn 
laatste wil uitgevoerd is. Het huis is dan eigendom van zijn zoon Simon Isaacs, die het geërfd zal 
hebben. Deze Simon bezit ookeen huis aan de markt, dat nu in gebruik is door het advocatenkantoor 
Mr J.H. Slot (Markt 21) en Café Carré (Vijzelstraat 2) is. Simon Isaacs bezit beide huizen nog in 
1690. Op 18 september 1694 worden zij als ‘geaboneerde boedel’ verkocht. Simon Isaacs kon zijn 
schulden niet meer betalen en vertrok met de noorderzon (9).
Isack en Simon hebben pand Nieuwstraat 5 meer dan 47 jaar bewoond en ongetwijfeld zal hun 
aanwezigheid en het feit dat Isaack Adolphs in het huis een Bank van Lening had een stempel op 
deze straat hebben gezet. Zodanig zelfs dat de straat zeker 200 jaar lang naar hen is genoemd.

Slot
In de zestiger jaren van de 19e eeuw woont in de Nieuwstraat opnieuw een Joodse familie. Het 
is de vleeshouwer Wolf Samuel van Creveld, die oorspronkelijk uit Veenendaal was gekomen om 
in Wageningen een slagerij te beginnen (7). In 1861 plaatste hij een advertentie in de 
Wageningsche Courant, waarin hij ‘zijnen geachten Stadgenooten’ van zijn vestiging in de 
Nieuwstraat op de hoogte brengt. Hij komt dan van de Hoogstraat.
Zijn aanwezigheid heeft geen invloed op de naamgeving van de Nieuwstraat gehad, want in 1868 
wordt voor het laatst in de officiële stukken de naam Jodestraat vermeld. Kennelijk is vanaf 1869 
de officiële naam Nieuwstraat, zoals het ook in de 17e eeuw was en wellicht ook daarvoor. Het 
is mij niet duidelijk waarom in de officiële stukken de naam Jodestraat verdwijnt? In de notulen ve n 
de Gemeenteraadsvergaderingen over de periode 1860-1880 wordt niets over de naamgeving 
van de Nieuwstraat gezegd. (9). De bevolking zal nog wel lange tijd over de Jeudestraat gesproken 
hebben. Immers een dergelijke vasthoudendheid vinden wij ook voor de Achterstraat, die nog door 
ouderen zo genoemd wordt, omdat hun ouders de straat zo noemden (10).

Bronnen:
1. A.G. Steenbergen. 1984. De Jeude- of Joodestraat. Oud-Wageningen 12: 51-52.
2. A.C. Zeven. 1991. De plaats van de oude markt en de oude waag in Wageningen. Oud- 

Wageningen 19: 5-9
3. Vogelvluchtkaart van de stadt Wageningen door Nicolaes van Geelkercken. 1653. RA 

Gelderland ol. nr. 88. Aanwinst 88.
4. Gemeente-Archief Wageningen, Recht. Archief inv. nr. 171 d.d. 3 juni 1617.
5. A.C. Zeven, in voorbereiding. Historisch Kadaster Binnenstadt van Wageningen.
6. Gemeente-Archief Wageningen, Oud-Archief inv. nr. 913 ‘t Quoier van de huysen binnen de 

stadt van Wageningen gelegen, voorts der t’samptlicker landeriën onder ‘t schependom 
gelegen’. 1647.

7. Gemeente-Archief Wageningen, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren en 
der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen inv. nr. 16. Zie ook gedrukte uitgave 
Kadastrale Atlas Gelderland: Wageningen. Arnhem. 1991

8. Gemeente-Archief, recht. Archief inv. nr. 173, d.d. 15 december 1679.
9. Zie noot 1, en Gemeente-Archief Wageningen, Recht. Archief inv. nr. 176, d.d. 18 september 

1694.
10. Mondelinge mededeling van A.G. Steenbergen, 22 december 1993.

73



BOEKBESPREKING

Hier heerst de Engelse ziekte - F. van der Have

Dit is het opschrift van een boek dat handelt over het studentenverzet in Wageningen. De Engelse 
zender zond enkele malen per dag uit in het Nederlands. Later kregen we Radio Oranje. Een 
aantal Wageningers had zijn radio niet ingeleverd en op vaste uren werd er geluisterd. Vrienden 
waren ook welkom. N.S.B.-ers hadden dit soms in de gaten en zo gebeurde het wel eens dat een 
bewoner ‘s morgens op zijn voormuur zag staan: Hier heerst de Engelse ziekte. Je had dan de 
neiging er bij te schrijven: Beter dan de Duitse pest!. Dat dacht je wel, maar je deed het niet.
Ir S. Maso schreef dit boekje. Hij heeft nog al eens wat gegevens uit ‘De kleine Kroniek’ gehaald 
maar gaf dit zorgvuldig aan. Een groot gedeelte gaat over de hogeschool in oorlogstijd maar er 
wordt ook veel aandacht geschonken aan de naoorlogse periode. Het verzet onder de studenten 
groeit geleidelijk.
Van belang zijn de contacten onder de universiteiten onderling. Er bestaat een vast overleg. 
Masco was hierbij betrokken. Victor Lagerwerf was niet alleen in onze woonplaats bekend maar 
hij werkte in groter verband ook mee. De problemen rondom de loyaliteitsverklaring worden 
behandeld. Van de meeste hoogleraren ondervindt men vrijwel geen hulp. Veel studenten duiken 
onder maar er wordt ook een vrij belangrijk aantal gedeporteerd, dat men via een opgerichte 
organisatie weer probeert terug te halen. De studenten bereiden zich voor op de toekomst. Verder 
worden behandeld: de kraak van het bevolkingsregister. Twee studenten waren hier actief bij 
betrokken. Het eind van de oorlog. De bevrijding. Dan komt de zuivering aan de orde van 
hoogleraren en studenten. Het militair gezag stelt daartoe commissies in. Hoogleraren die moed 
toonden, zich verzetten in woord of daad kon je op de vingers van één hand tellen. Uitvoerig wordt 
er aandacht geschonken aan de zuivering. Feiten worden genoemd, achtergronden worden 
belicht. Mansholt houdt een toespraak die bij de slappelingen niet in goede aarde valt.
Zou één grote studentenorganisatie mogelijk zijn? Kan Unitas hierin meedoen?
Wat kan men wél bereiken als die ene organisatie er niet komt?
Het was noodzakelijk dat al deze gegevens werden vastgelegd. Ik heb ze nog in stencilvorm. Nu 
is het een afgerond geheel. Lezenswaard!
Helaas vond ik meer dan honderd! taal-,stijl- en tik- of zetfouten.
Of heeft Veenman geen corrector meer? De prijs is f. 29,90. Het is o.a. in het museum ‘De 
Casteelse Poort’ verkrijgbaar.

BOEKBESPREKING 

Langs oude kerkpaden... - F. van der Have

Ton Steenbergen schrijft in zijn inleiding dat hij een stripverhaal heeft geschreven.
Het boekje telt 48 pagina’s en daarop vind je 67 illustraties. De tekst is goed en duidelijk. In dit 
boekje vind je nu allerlei gegevens, die in diverse bladen en publikaties voorkomen, in één 
overzichtelijk geheel gebundeld.
We staan op de schouders van vorige generaties, schrijft pastoor Böhmer in zijn voorwoord. En: 
in dit boekje kunnen we lezen over duurzame liefde en trouw in goede en kwade dagen van een 
plaatselijke geloofsgemeenschap door de eeuwen heen. Aan de orde komen: opgravingen langs 
de Geertjesweg en op de Hooge Akker aan het einde van de Veerweg. Waarom de naam 
Johannes de Doper in Wageningen? Het kerkje op de Berg en de oude kerk op de Markt. De 
bedevaarten tot aan het eind van de 16e eeuw Ten Heijligen Cruys’. Er is een afbeelding van een 
zandstenen epitaaf uit de Johannes de Doperkerk op de Markt die in bruikleen is afgestaan aan
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het Rijksmuseum.
De reformatie wordt bevorderd door de stadhouder Jan van Nassau, de oudste broer van Willem 
van Oranje. De Zusters uit Renkum moeten dit dorp verlaten en vinden een thuis in de Achterstraat. 
Schuilkerkentijd.
Grunsfoort wordt tijdelijk middelpunt van de katholieke zielszorg. Wageningen krijgt een eigen 
kerk die uiterlijk op een tabaksschuur moet lijken.
In de gemeentelijke resolutie van 1771 vond je een aantal beperkende voorwaarden, die nu de 
lach- of spotlust oproepen. In de kerk mocht in ‘t geheel niet worden gezongen. De moeite waard 
om deze resolutie in zijn geheel te lezen.
Dan wordt er in de Heerenstraat een kerk gebouwd. In 1925 wordt de kerk in de Bergstraat in 
gebruik genomen. In 1945 blazen de Duitsers 3 torens op, waaronder ook de kerk aan de 
Bergstraat. Terecht wordt er aandacht geschonken aan pastoor Taabe. Naast Van Schelven en 
Gerdes die werden vernoemd is het zinvol om pastoor Taabe en de joodse rebbe te vernoemen. 
Alleen de zorgvuldig verzamelde illustraties met verhelderende bijschriften zijn al de moeite 
waard, maar nu doe ik Ton Steenbergen tekort die zo’n goede tekst schreef. In alle boekhandels 
is het boekje verkrijgbaar.

VERBODEN OM BEBLOEDE KOPPEN UIT TE HANGEN
A.C. Zeven

‘Het is verboden bloed en de koppen en ingewanden op de stoepen te doen uithangen, alsmede 
het bloed van geslagt vee door de goten te doen vloeijen.’
Aldus de Notulen van de Vergadering van het Gemeentebestuur van 28 september 1875. Na het 
slachten van vee zullen particulieren en anderen het bloed, de koppen en de ingewanden hebben 
willen verkopen. Bij gebrek van andere mogelijkheden om de te koop aangeboden waren aan te 
prijzen was kennelijk de enige mogelijkheid alles voor het huis te etaleren. Een overduidelijke 
manier, die misschien overal sinds de oudheid gebruikelijk was. Aan het eind van de 19de eeuw 
werd door verbeterde kennis van verspreiding van ziekten en plagen deze manier niet meer 
toegelaten.
Bron: Nieuw Archief inv. nr. 18: Notulen van de Raad, 1874-1878.

ONS BLAD WORDT OOK NOG HERLEZEN.
v.d. Have.

Een lezeres merkte op dat in nr. 3 van september 1988 op blz. 47 de indruk gewekt werd dat het 
Kerskamppad in de buurt van de Sporthal lag. Het liep van kapper Nilwik-sleperij De Jong naar 
het emplacement van de spoorweg en het Dammetje lag aan de andere zijde en liep naar de 
‘Buurt” - richting bakker Horde.

BOEKENLIJST

Veel boeken over Wageningen in 1993 - A.G. Steenbergen

En het houdt maar niet opü
De volgende publikaties verschenen reeds:
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1. Hoe was het ook weer? Zicht op de Wageningse binnenstadt, 1873-1973; onder red. van J.W. 
van Bennekom-Eikhoudt, A.E.Th. Boerstoel-Elings, J. Hofman-Sterken e.a.
Wageningen, uitgave hist.ver.Oud-Wageningen, 1993. 60 blz.

2. Rietveld, Ad. Wageningen in pen en inkt.
(Wageningen, uitgave hist.ver.Oud-Wageningen, 1993. 32 blz. Tekeningen met tekst.

3. Maso, Ir. S. Hier heerscht de Engelsche ziekte; studentenverzet in Wageningen. 
Wageningen, Uitg. H.Veenman en Zn, 1993. 206 blz.

4. Olinga, G.L. en W.J.P. Steenbergen. Van schout tot unit-chef;150 jaar gemeentepolitie 
Wageningen.
Wageningen, 1993. 103 blz.

5. 75 jaar scouting in Wageningen; onder red. van T.J.H. Dillissen en C.A. Volker-Gosselaar. 
Wageningen, 1993, 101 blz.

6. Gast, C.D. en M.E. de Ruiter. In moderne(n) stijl opgetrokken; een greep uit meer dan 100 jaar 
bouwen voor het rijkslandbouwonderwijs in Wageningen.
Wageningen, Gemeentearchief 1993. 62 blz.

7. Pas verschenen:
Langs oude kerkepaden; korte historie van r.k. Wageningen; geschreven en samengesteld 
door Ton Steenbergen.
Wageningen, uitgegeven door het parochiebestuur, 1993. 48 blz. 67 foto’s en tekeningen. 
Verkrijgbaar bij de Wageningse boekhandelaren en de r.k. pastorie, Bergstraat 17.

8. Steenbergen, A.G. Muzieken kerk in Wageningen; deel 2 van het project Muziek in Wageningen. 
Wageningse, werkgroep Muziek in Wageningen, 1993.

HET VERHAAL VAN DE KEUJESRINGER
J. van Oeveren

Het verhaal dat ik u ga vertellen komt uit de mond van mijn vader. Het is een gebeurtenis, die zich 
afgespeeld heeft rond het jaar 1915.

In Wageningen woonde een zekere Wien. van beroep varkensringer. Op z’n Wagenings: 
keujesringer. Deze keujesringer werd geroepen als men wat jonge keutjes, die men had 
aangeschaft, wilde laten ringen. Er werden dan ringen (krammen) in een tang gelegd en door de 
bovenlip van het varken gekramd om wroeten in het hok of varkensstal tegen te gaan.
Deze Wien had zelf ook wat varkens. Deze man heb ik zelf nog gekend, toen ik een jongen was 
van een jaar of zes. Ik zie hem in de geest nog voor me als een man, klein van stuk, hoge klompen 
aan, kromme benen en een klein ringetje in het oor. Als er ergens geringd werd, dan schreeuwde 
dat varken zo, datje het op een afstand van wel meer dan honderd meter kon horen. En dan was 
ik er als de kippen bij. Want wij woonden toendertijd tussen de boeren en verschillende 
buurtbewoners in, die ook varkens hielden. Vaak was dit geen weelde, maar uit armoede.
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Eén varken werd dan verkocht aan de slager als het zo’n 300 pond woog. Het andere werd 
gehouden voor eigen gebruik. Voor het geld van het verkochte varken werden dan weer twee 
jonge keutjes gekocht.
Het verhaal wil dan, dat Wien op een morgen de kruiwagen bij zich had met een oude melkbus 
er op, waarin gier en mest van het varken zaten. Deze wilde hij wegbrengen naar het land. 
Waar Wien woonde en waar hij zijn land had weet ik niet meer. Hij werd toen ‘s morgens vroeg, 
na zonsopgang, staande gehouden door de politieagent Maste die hem toebeet: “ In naam der wet, 
wat zit er in die melkbus?” Je kon natuurlijk wel ruiken wat erin zat. Waarop Wien hem weer 
toebeet: “Stront!”. Het was toen al bij de wet verboden om op de openbare weg het bovenge
noemde te vervoeren. Wel mocht dat vóór zonsopgang. “Ja, Wien, dan zal ik je moeten bekeuren 
voor deze overtreding!” “Je bekeurt maar”, zei Wien.
Na de gegevens op de bon te hebben gezet, gingen beiden huns weegs, totdat Wien de kruiwagen 
plotseling neerzette, achterom keek en riep: “Ik laat het er niet bij zitten! Ik laat het voorkomen.” 
En Maste liep met een stalen gezicht door.
De dagvaarding kwam op zekere dag en Wien moest voorkomen.
Wien op z’n best gekleed ging naar het kanton-gerecht. Daar zat hij nu, wat had hij nog te vertellen? 
Hij had toch schuld?
Hij wist toch ook wel, dat hij na zonsopgang op de openbare weg geen gier mocht rijden! Maar hij 
had nog wat in petto om Maste een hak te zetten.
Het gerecht komt binnen en verzoekt de gedagvaarde op te staan. Maste, die ook in de rechtszaal 
zit, lacht al in zijn vuistje. “Zie”, zo denkt hij, “Ze zullen dat mannetje eens even de waarheid 
vertellen.”
De dagvaarding wordt voorgelezen en het hem ten laste gelegde wordt hem dan ook haarfijn uit 
de doeken gedaan. De rechter vraagt of Wien daar nog wat op te zeggen heeft en geeft hem het 
laatste woord.
“Edelachtbare", zegt Wien, “er klopt niets van. U leest, dat er gier in die bus zat, maar dat is 
helemaal niet waar. Er zat melk in!”
Maste, die een beetje in elkaar gedoken was bij het horen van deze leugen van Wien, krijgt van 
de president gelegenheid om getuigenis af te leggen van het proces-verbaal. De rechter vraagt 
aan Maste: “Wat zat er in die melkbus?”
“Gier, edelachtbare”. “Hoort u het, Wien?”, zegt de rechter, “getuige geeft aan, dat er gier in zat. 
Wat heeft verdachte Wien daarop te zeggen?” “Edelachtbare, wat ik vervoer?” Dan zegt de rechter 
tegen de politieagent: “Getuige Maste, u zegt, dat in die bus gier zat, maar hebt u er wel in 
gekeken?” Helaas moest Maste het antwoord schuldig blijven. Hij had dus niet in de bus gekeken 
en Wien werd vrijgesproken.
Maar Wien zinde op wraak om Maste een flinke hak te zetten.
Beiden waren geen geheelonthouders en lustten op z’n tijd wel een stevige borrel, die voor vijf cent 
te koop was in het “Schepertje”. “ ‘t Schepertje” was een klein kroegje, dat gelegen was aan de 
Kampweg, hoek Eerste Buurtseweg. Vele stamgasten kwamen daar, waaronder ook Wien en 
Maste.
Op een keer gebeurt het, dat Wien Maste binnen ziet glippen.
“En nou zal ik hèm te pakken nemen”, denkt Wien. Hij wacht even en gluurt door de ruit van het 
café om te zien wat Maste doet.En ja hoor; daar staat Maste, nota bene in uniform, met een borrel 
in de hand achter de tapkast, wat “ten strengste verboden was bij de wet” te drinken. Wien gooit 
met veel lawaai de deur open en wijst op vier personen die er zaten: “Jullie zijn mijn getuigen. Jullie 
zien, dat Maste hier in uniform een borrel drinkt. Jullie weten toch allemaal, dat het een overtreding 
is, wanneer een agent van politie in uniform drinkt?” Wien keert zich subiet om en gaat naar buiten. 
Maste zit geweldig in de piepzak en denkt: “Wat moet ik doen, wat moet ik toch gaan doen om dit 
ongedaan te maken.” Hij besluit naar buiten te gaan achter Wien aan. “Wien, luister toch even. 
Geef het alsjeblieft niet aan, want dat kan mij m’n baan kosten. Alsjeblieft Wien, doe het niet.” 
Wien zou dat natuurlijk ook nooit gedaan hebben, maar hij zegt: “Ik zal je niet verraden, maar je
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gaat naar huis, je doetje burgerkleren aan en dan drinken we samen een borrel, uiteraard op jouw 
kosten.”
Later zijn het dikke vrienden van elkkaar geworden. Wien heeft nooit meer last van Maste gehad.

KOPIJ VOOR ONS BLAD

We hebben mensen nodig die bereid zijn zo af en toe iets voor ons blad te schrijven. Nu zijn het 
hoofdzakelijk 3 mensen die voor copij zorgen. Stellig zijn er lezers die ons willen helpen. De inhoud 
wordt dan meer gevarieerd.
Adres voor copij: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen.

DE "PRINS HENDRIK STICHTING" IN BALLINGSCHAP (deel 2)

J.Langendoen

We bleken door het Rode Kruis en met vrachtauto's van het circus Boltini te zijn geëvacueerd, 
maar door een overhaast vertrek uit het inferno van de oorlog hadden we vrijwel niets mee kunnen 
nemen dan alleen wat lijfgoed.
Ook hier konden we maar kort blijven. Voor zo'n grote groep was er te weinig plaats en de 
oorlogsdreiging kwam steeds nader.

Zaterdag 7 oktober vertrokken we in een grote overdekte vrachtauto richting Baarn waar we in een 
riant buitenverblijf met de naam "Drakenburgh" onze intrek namen. Hier viel van oorlogshandelingen 
niets te bespeuren, zodat we hier, midden in de bossen, na de vele doorstane emoties allen 
spoedig weer op verhaal kwamen.
De honger eist zijn eerste slachtoffers.
Vanaf februari vielen de eerste slachtoffers. Op 24 februari overleden gelijktijdig de heren A.Krab 
en Zwemmer. Op 28 februari viel er weer een slachtoffer en in maart zouden we zelfs negen 
personen ten grave dragen. De nood was tot ongekende hoogte gestegen en er zou spoedig hulp 
moeten komen, wilden we niet allen van honger omkomen.

Op 8 maart werden ik en nog enkele redelijk gezonde verpleegden bij de direktie ontboden waar 
we de opdracht ontvingen de volgende morgen vroeg met paard en wagen naar Zaandam te gaan 
om daar een partij levensmiddelen te halen.
In Zaandam werd ik welwillend door de chef van de Noodorganisatie ontvangen en samen 
bezochten we enkele levensmiddelenfabrieken. Het werd een uitputtende tocht maar het resultaat 
was schitterend. Ik vroeg niets cadeau want ik had voldoende geld bij me. Albert Heyn verstrekte 
200 kg. havermout, Verkade 100 ontbijtkoeken, de firma KEG 20 kg. voedzame soeppoeder en 
de firma Tel zegde een partij aardappelen toe alsmede wat rogge- en tarwemeel en witte bonen. 
Vanuit Hilversum werd een auto gestuurd die mij en de kostbare vracht kwamen afhalen en in de 
avond kwamen we behouden op "Drakenburgh" aan, waar we met blijdschap werden ontvangen. 
Enkele dagen tevoren was via het Zweedse Rode Kruis voor ieder een wittebrood en 125 gram 
boter ontvangen en de dankbaarheid was groot jegens het nobele Zweedse volk.

Op woensdag na Pasen kregen we bezoek van een paar Duitse officieren, die ons gebouw
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kwamen bezichtigen en het gevolg was, dat we nog voor zondag moesten vertrekken. De 
voglende dag arriveerde een troep soldaten en werden we, omdat er nog geen ander onderkomen 
was gevonden, van onze kamers verdreven en we moesten in de zalen op de grond slapen. De 
soldaten bleken vanaf Zutphen voor de oprukkende geallieerde legers op de vlucht te zijn.
Na lang zoeken kwamen we terecht in twee villa's in Baarn.

Met een grote nederlaag in het vooruitzicht werd de groep soldaten een rauwe vrijbuitersbende. 
7 april verhuisden we met boerenwagens, waarbij we enkel matrassen en dekens mochten 
meenemen. Eet- en keukengerei, ledikanten enz. moesten worden achtergelaten.
We moesten ons erg behelpen maar met eten uit de centrale keuken en ons eigen voorraadje 
redden we het wel.
Onze NSB-direkteur wilde alle mensen naar familie of kennissen sturen, maar wij wilden bij elkaar 
blijven.
Het was duidelijk dat onze bevrijders niet ver waren want het schieten over en weer nam toe. Zelfs 
in onze omgeving werden huizen geraakt. Dagelijks trokken groepen Duitse soldaten, maar nu 
ook met vee dat ze voortdreven, langs onze villa's. Het verstrekken van voedsel was opgehouden 
en ons enige eten bestond uit wat muffe erwtensoep, gemaakt van erwtenafval en voor de avond 
een dun sneetje brood.

Eindelijk leek de bevrijding een feit want op zaterdag kwam onze huisarts vertellen dat de Duitse 
troepen zouden capituleren. Nog steeds was het verboden buiten te komen maar niemand trok 
zich hier iets van aan.
Straten werden versierd met groen, vlaggen werden uitgestoken. We kregen tranen in de ogen 
toen de nationale driekleur van de toren werd gestoken.
Enkele dagen later begon de voedselvoorziening weer op gang te komen. Er kwamen aardappels 
en de broodrantsoenen werden groter. Onze krachten namen weer toe en we wilden zo gauw 
mogelijk naar Egmond terugkeren.

Eindelijk, op zaterdag 1 juli om vier uur in de morgen reden we met Engelse vrachtwagens naar 
het station van Hilversum.
De trein vertrok pas om half negen en we reden over Naarden en Weesp naar Amsterdam en 
vervolgens via Zaandam naar Alkmaar. Voor het station stonden weer Engelse vrachtwagens 
klaar om ons met onze schaarse bezittingen naar Egmond te brengen. Na een afwezigheid van 
twee jaar en zeven maanden en zeven keer verhuizen waren we eindelijk thuis.

Opmerking: Bij de capitulatie zaten de onderhandelaars op de stoelen van de stichting aan tafels 
van dezelfde stichting.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
vakature 
T.Kouwenhoven* 
AA.van Loenen 
mw.J.Hofman

A. Hofman 
P.Holleman

A.L.N.Rietveld

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledensecretaresse

lid
lid

lid

REDACTIE “OUD-WAGENINGEN”
F.v.d.Have hoofd-redacteur 
A.C.Zeven
A.L.N.Rietveld
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G.Steenbergen*
FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N.Rietveld
WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Mw. Ellen Burger
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
G.Voncken
WERKGROEP MOLENS
H.Dobbe
MONUMENTENCOMMISSIE 
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
“DE CASTEELSE POORT”*
A.L.N.Rietveld contactpersoon
VERENIGING “VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM DE CASTEELSE POORT”

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

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

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477

Niemeijerstraat 10', 6701 CR, tel.20038

Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, tel.13169

Harnjesweg 56, 6706 AT, tel. 18120 
Postbus 1, 6700 AA, tel.92911

Bowlespark 1a, 6701 DN, tel.21436 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477 
Secr.: Mw.C.Vos-Harpman,
Ritzema Bosweg 28, 6703 AX, tel. 14258

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad “Oud-Wageningen” zijn, voorzover voorradig 
verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, mw.Hofman te Renkum, prijs ƒ 2,50.

BOEKEN EN PLATEN: Uitgaven van de Vereniging zijn verkrijgbaar bij de met * gemerkte 
adressen.

Girorekening 29 46 125 ten name van Hist. Ver. Oud-Wageningen, te Wageningen 
Contributie: minimaal ƒ 22,50 per kalenderjaar.

De eerstvolgende vergadering op MAANDAG 21 FEBRUAR11994 
is weer in “De Wereld” om 20.00 uur.
Spreeker is de heer J.Lagerwey over: 

Boerderijenbouw in de Gelderse Vallei.
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 22 januari 1994.
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