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350 JAAR BOERDERIJENBOUW 
IN DE GELDERSE VALLEI

Zo luidt de titel van het onderwerp waarnaar we met elkaar willen kijken, over spreken 
en nadenken, wandelend naar de oudste boerenhofstee en naar een moderne nieuwe 
ligboxenstal. Zo dwalend door de tijd valt het ons op hoe snel het verandert rond een 
boerenerf. Gebouwen worden gewijzigd door de nieuwe grootschalige moderniseringen 
van de laatste tijd. Waar bleef de potstal, de hooiberg of schaapskooi? Waar zien we 
nog een paard voor de wagen? Omdat we de laatste 50 jaar zo veel zagen veranderen 
in de Gelderse Vallei hebben we het een en ander vastgelegd in een diaserie om door 
te geven voordat dit alles uit het gezichtsveld is verdwenen. De streekeigen bouwcultuur 
veroudert, neemt af en is na enkele generaties geheel verdwenen. Gedurende eeuwen 
bouwde men traditiegetrouw de hallehuizen van deze streek op dezelfde wijze en de 
ambachtslieden gaven de constructies door aan de volgende generaties. De dek-en 
ankerbalkgebinten maakten plaats voor staalconstructies en de rietgedekte daken zijn 
vervangen door golfplaten. De komende jaren zullen nog vele oude boerderijen van 
functie en aanzien veranderen maar vanavond kijken we even achterom voordat de 
hoeve is verdwenen in de nevel van de tijd.

Joh. Lagerweij.

VAN DE BESTUURSTAFEL
(Half oktober t/m half januari)

Allereerst, dankt het bestuur u allen voor de vele goede wensen die het rond de 
afgelopen feestdagen van u ontving. Hoewel op het moment, dat u dit leest het nieuwe 
jaar zeker al weer 6 weken oud is, wenst het bestuur van zijn kant u ook nog een 
voorspoedig en interessant verenigingsjaar toe.

Bestu u rsvacatu res
Reeds meerdere malen deed het bestuur een oproep ter vervulling van de vacatures 
van een voorzitter (voor direkt) en van twee nieuwe bestuursleden (voor a.s. april). 
Vooral de voorziening in de voorzittersvacature was moeilijk. Door de bereidheid van mr. 
R.H.M. Vlemmix, kandidaat-notaris op het kantoor van mr. L. de la Rambelje, deze 
funktie te willen vervullen, meent het bestuur thans het voorzittersprobleem te hebben 
opgelost. Voor de twee andere vacatures kon nog pas één kandidaat gevonden worden, 
n.l. de heer E.J. Jansen van de cadeau-shop aan de Hoogstraat. Beide kandidaten 
stellen zich elders in het blad kort voor. Naar een derde kandidaat-bij voorkeur een 
vrouwelijke-wordt nog gezocht. De eventuele verkiezing en installatie van de nieuwe 
bestuursleden zal plaats hebben tijdens de algemene jaarvergadering op 18 april a.s. 
Voor de daarbij te volgen procedure wordt verwezen naar het aprilnummer van dit blad.

Lezingen, tentoonstelling
De lezing, die op 22 november door mw. Van Dam uit Rhenen werd gehouden, had 
betrekking op een briefwisseling uit de winter van 1944/45 tussen enerzijds een bewoonster 
van Kasteel Amerongen en anderzijds de vader van de spreekster, woonachtig in den 
Haag. De lezing werd bijgewoond door ca 70 belangstellenden.
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Voorlezend uit de brieven, schetste mw. Van Dam de aanwezigen een betrouwbaar en 
aangrijpend beeld van de vele problemen en zorgen waarmee bijna iedereen -of hij nu 
in een stad woonde of in een kasteel- in die laatste oorlogswinter bijna dagelijks werd 
geconfronteerd: geestelijke onvrijheid, schaarste aan bijna alles, honger, koude enz. 
Andere lezingen voor dit verenigingsjaar zijn:
21 feb. J. Lagerweij: Boerderijenbouw in de Gelderse Vallei (zie elders in dit blad).
18 apr. Jaarvergadering met K.J. Hoeksema: Uiterwaardeklei, toepassingen en 
steenfabrieken (mede in verband met de tentoonstelling “Rijn III”).
Ten aanzien van deze tentoonstelling kan worden meegedeeld, dat de voorbereidingen 
daartoe goede vorderingen maken. Als er niet teveel tegenslag komt zal ze zeer 
waarschijnlijk komende herfst gehouden worden van 30 september tot 11 december.

Archiefruimte
Zoals bekend verzorgde de heer A.G. Steenbergen reeds jaren de opslag en admini
stratie van het tijdschriften- en boekenbezit van de vereniging. Aan deze situatie zou een 
einde komen wanneer hij te eniger tijd zijn woning zou gaan verlaten. Dat het bestuur 
het opslaan van tijdschriften en boeken bij partikulieren thuis in het algemeen als 
belemmerend voor een goed gebruik van het archief beschouwt, drong het reeds 
herhaaldelijk bij de gemeente aan om hulp bij het vinden van een meer geschikte ruimte 
voor zo’n archief. Ook zou daar dan eventueel het verenigingsbezit aan foto’s, prenten 
en kaarten kunnen worden ondergebracht. Het laatste overleg hierover had plaats 
tijdens het periodieke overleg van het DB met de Heren Blankestijn en Bik op 25 
november 1993. De situatie werd urgent, toen eind december de Heer Steenbergen liet 
weten per 1 februari 1994 een andere woning te gaan betrekken. Gelukkig kon met de 
Heer C. Gast van het gemeentearchief worden afgesproken, dat het boeken en 
tijdschriftenbezit voorlopig voor een jaar een plaats zal krijgen in ruimten van het 
gemeentearchief. Een adequate overeenkomst dienaangaande is in voorbereiding.

Vacature Halbertsma in M.C.
In het vorige verslag meldden we reeds, dat de Heer Halbertsma zijn lidmaatschap van 
de Monumentencommissie opgezegd had. Tijdens het reeds aangehaalde overleg op 
25 november werd dienaangaande duidelijk, dat het geen automatisme is om Halbertsma’s 
plaats in de M.C. weer door een vertegenwoordiger van Oud Wageningen te doen 
bezetten. Veeleer zal voor het vervullen van deze vacature de deskundigheid een 
voorwaarde zijn; namelijk de deskundigheid waaraan, gelet op de samenstelling van de 
commissie, op dat moment behoefte bestaat.

Straatnamen
Ook was tijdens dat gesprek duidelijk geworden, dat ons verzoek om een korte verkla
rende toelichting aan te brengen op bepaalde straatnaamborden, door de gemeenteraad 
positief is ontvangen, en dat daarmee in de toekomst zo mogelijk rekening zal worden 
gehouden.

Molen de “Eendracht”
Uit de verslagperiode kan tevens worden gemeld, dat met betrekking tot het door ons 
ingediende verzoek tot plaatsing van het molenstuk de “Eendracht” op de 
Rijksmonumentenlijst, het bestuur uitgenodigd werd om zijn verzoek ten behoeve van
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B&W mondeling toe te lichten. Nadat de Rijksmonumentendienst ten deze heeft beslist, 
zullen wij ons opnieuw beraden.

Vertegenwoordiging en p.r.
Ook in de verslagperiode was het bestuur vertegenwoordigd bij de opening van de 
tentoonstelling “Wie toen leefde, die toen zorgde” in “de Casteelse Poort” en bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomsten van de Gemeente en het Museum. Ter bevordering van de 
bekendheid van de vereniging, werd besloten voortaan het blad gratis toe te zenden 
aan de WOS (radio) en aan de Wegener TV-Kabelkrant.

Geschenk
Tenslotte kunnen wij nog tot ons genoegen meedelen, dat het College van Bestuur van 
LU ons als geschenk een exemplaar toezond van de uit drie delen bestaande 
jubileumuitgave “De Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen”. Onge
twijfeld is dit geschenk voor de vereniging van grote blijvende waarde. Ook ontving het 
bestuur het jaarverslag 1993 van de werkgroep stadswandelingen.

We zochten lang en vonden een candidaat voor de voorzittersfunctie:
Mijn naam is R(ob) Vlemmix en gaarne wil ik u als leden van de HISTORISCHE 
VERENIGING “OUD-WAGENINGEN” wat meer over mezelf vertellen. Ik ben als kan- 
didaat-notaris werkzaam op het kantoor van notaris Mr. L. de la Rambelje en heb mijn 
juridische studie voltooid in Leiden, in welke stad mijn interesse voor monumenten en 
de geschiedenis van steden is gewekt. Deze interesse heb ik in het bijzonder voor de 
stad Wageningen met betrekking tot haar rol in de Tweede Wereldoorlog, o.a. de 
capitulatie en de beruchte operatie ‘Market Garden”. Momenteel ben ik nog woonachtig 
in Heesch maar ik hoop dat binnen afzienbare tijd te wijzigen in Wageningen, mits de 
mogelijkheden zich daarvoor aandienen. Verder ben ik ongehuwd en de vrije tijd die ik 
heb te wijden aan de ‘bewaking’ van het cultuurgoed van de stad Wageningen en haar 
omgeving.

De tweede candidaat stelt zich voor als toekomstig bestuurslid:
Mijn naam is Jan Jansen. Ik ben geboren en getogen in Wageningen sedert 1937. Ik 
ben thans winkelier en woon Hoogstraat 209. ‘k Ben een verwoed verzamelaar van 
oude ansichten van Wageningen, waarvan er ruim 1500 in mijn bezit zijn. Ik heb heel 
veel interesse voor de geschiedenis van de laatste 100 jaar.

MEDEDELINGEN 
VAN DE PENNINGMEESTER:

Vooraan in dit blad treft u de acceptgiro aan voor de betaling van het lidmaatschap 1994. 
De contributie bedraagt minimaal f. 22,50 per jaar en geldt voor één persoon zowel als 
voor iemand met een partner. Het zou fijn zijn als u de acceptgirokaart direct invult en 
aan uw bank doet toekomen.

A.A. van Loenen, Penningmeester.
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ONZE BIBLIOTHEEK IS VERHUISD.

De beheerder van de bibliotheek van onze vereniging is verhuisd naar Otto van 
Gelreweg 28. Door ruimtegebrek kon hij de bibliotheek niet thuis onder brengen. 
Jarenlang heeft hij in zijn vorige woning onze boekenschat verzorgd. De bibliotheek is 
nu voorlopig ondergebracht in het depót van het gemeentearchief. Een woord van dank 
aan de Heer Gast, de gemeente-archivaris is hier wel op zijn plaats. Het is wel belangrijk 
dat de bibliotheek weer zo spoedig mogelijk toegankelijk is. In een volgend nummer 
volgen hierover nadere mededelingen. De leeskoffers worden weer op dezelfde wijze 
rondgezonden. Het telefoonnummer van de bibliothecaris, de Heer A.G. Steenbergen 
blijft: 16675.
Als vereniging zijn we hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij steeds zijn 
taak vervulde.

F. v.d. Have.

WAGENINGSE KRIJTTEKENINGEN 
VAN BAREND FERWERDA

In het artikel “De oudheidkamer van Wageningen (3)” - zie Oud-Wageningen, septem
ber 1993 - vermeldde ik de door de Oudheid-kamer (O.K.) georganiseerde expositie in 
1937 en 1938 van krijttekeningen van de Westberg en de stad, getekend door Barend

Ferwerda.
Deze kunstschilder, in 1880 in 
Amsterdam geboren, woonde 
en werkte zijn leven lang in 
Renkum en Heelsum, waar hij 
met z’n eveneens kunstzinnige 
vrouw een voorname rol 
speelde in het plaatselijke cul
turele leven.
Vele jaren was hij een bezie
lend organisator van de jaar
lijkse exposities in Renkum van 
Pictura Veluvensis, een vereni
ging van uitvoerende kunste
naars.
Pictura V. was in 1902 door 
Théophile de Bock in het leven 
geroepen. Van diens werken 
werd van 25 sept. tot 1 nov. j.l. 
in het museum Veluwezoom in 
kasteel Doorwerth een tentoon

stelling gehouden.
Daar waren 3 Wageningen-schilderijen van hem te zien! Blijkbaar heeft Ferwerda De 
Bock gekend en wellicht les van hem gehad. Dit blijkt uit het artikel van A.G. van Erven 
Dorens: ‘Het schilder- en het beeldhouwwerk en de musea in Gelderland’, gepubliceerd

Het kunstzinnige echtpaar Ferweda
(uit: Wes Beekhuizen. Groen was mijn dorp, biz.
147)
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in het verzamelwerk ‘Gelderland”, 1926. Ik citeer hieruit: “B. Ferwerda (geb.1880) blijft 
de Bocks invloed getrouw, bij zijn veelal met zon doorschenen boschgezichten aan de 
beekoevers bij Wolfheze”. In verband met de in het najaar van 1937 plaats vindende 
vergraving van de Westberg voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de toen
malige Rijksstraatweg en het Lexkesveer, waarbij veel natuurschoon onherstelbaar zou 
verdwijnen, gaf het bestuur van de O.K. juist aan Barend Ferwerda opdracht een zestal 
kleurschetsen te maken. Plekjes en vergezichten die bij deze vergraving verloren dreig
den te gaan werden door Ferwerda met vaardige hand in kleuren vastgelegd. In de 
Oudheidkamer, ondergebracht in het Landbouwmuseum, werd een expositie van deze 
schetsen ingericht en deze waren te bezichtigen van 1 5 - 2 7  juni 1937.

Behalve deze kleurschetsen was er ook ander werk van Ferwerda te zien o.a. een litho 
van de kerktoren van Dodewaard en tekeningen uit Luxemburg. Na het openingswoord 
op 15 juni door voorzitter Laman Trip, gaf Ferwerda een toelichting op zijn tekeningen. 
Hij had ze vervaardigd “op de tijd waarin de natuur het meest teekenachtig was “ n.l. 
in april!!
De leuze boven de schetsen door het bestuur aangebracht: “Verdwijnend natuurschoon, 
foei Wageningen!” was hem uit het hart gegrepen. Hij vreesde dat na de vergraving 
van de berg en de huizenbouw op het overgebleven gebied, het karakteristieke van de 
Westberg verdwenen zou zijn.

Gezicht op de Rijn en de Betuwe vanaf het terras 
bij het (vroegere) Hotel De Wageningsche Berg 
(Foto W. Angenent, Bennekom).

In de Nieuwe Wageningsche Courant van zaterdag 26 juni 1937 vond ik onderstaande 
bespreking: ‘Tentoonstelling van Schilderijen en Kleurschetsen van den schilder B. 
Ferwerda uit Renkum in de Oudheidkamer, Gebouw Landbouwmuseum te Wageningen.
- Weinig is dit werk te Wageningen bekend.
Als landschapschilder van den Veluwezoom laat de Heer Ferwerda zich hier kennen, 
zwervende over den Noordberg bij Heelsum met een geelgloeiend korenveld, wegschie
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tend in de verten van den Wageningschen Berg; of een waterpartij op den Hemelschen 
Berg te Oosterbeek, waar de boomen zich droomend spiegelen in het vijvertje en waar 
alles spreekt van zon en leven; of een vochtige herfststemming in het bosch met dat 
bezonken groen, dat de dennen kenmerkte, het roodbruine gloeien van afgevallen 
Amerikaansche eikebladeren of een felle schittering van bloeistruiken in ‘t Arboretum of 
langs de Dunolaan; of een warmhelder stilleven met O.l.kers. Maar het is te veel om 
alles te noemen.
Ook de kleurschetsen zijn van een warmte en gevoeligheid, waaruit blijkt hoe zeer de 
schilder het gegeven in zich opneemt om het daarna met vaste hand in lijn en kleur neer 
te zetten.

In het zestal van den Westberg heeft hij tot uitdrukking gebracht de geheimzinnigheid 
van het voorjaar, het afwachten door de natuur van het komende gebeuren bij de 
boomen en op de velden. Goed gedetailleerd zijn de verten gegeven waardoor de ijle 
voorjaarsluchten trillen. Beklemmend is de expressie van den Bergrand en de “Dikke 
Boom”, die daaruit oprijst.
De andere boomen zijn als opgestuwd uit den bodem door verbeeldingsdrift en in het 
verschiet daarachter komt nog even de punt van den Wageningschen toren boven het

bouwland kijken. Goed 
doorwrocht is “De Hooge 
Akker” aan den voet van den 
Holleweg, waarop het kleine 
boerderijtje, met een blik uit
schietend over uiterwaard 
naar den Grebbeberg. Goed 
van toon en lijn, evenals de 
overige schetsen”. Tot zover 
de bespreking. De expositie 
trok veel bezoekers. Eén van 
hen, een onbekend gebleven 
dame, roemde zó zeer deze 
tekeningen en pogingen van 
de Oudheidkamer om schil
derachtige punten van de 
stad en omgeving vast te 
leggen, dat zij f. 25,— schonk 

om hiermede door te gaan. Zij hoopte dat andere inwoners van Wageningen haar 
voorbeeld zouden volgen, zodat het mogelijk zou zijn nog zes schetsen te laten maken.

In september 1937 was een nieuwe aanwinst klaar: “Een uitzicht van het terras van het 
(toenmalige) hotel De Wageningsche Berg op de Betuwe”, geschilderd door Ferwerda. 
Uit de krant van zaterdag 11 september 1937 licht ik het volgende: “Gezien van de 
hoogte met een wijkend laantje ligt voor ons de Betuwe, gescheiden door den Rijn
stroom, weide achter weide, boomgaard achter boomgaard.
Er is rythme in het wijken der verten tot aan de hoogten waar we weten dat Nijmegen 
schuilgaat. Even piekt daaruit te voorschijn het torentje van Randwijk. Een zeldzame 
fijnheid van atmosfeer is er in deze “causerie”, zooals de schilder een dergelijke kleur-

Gezicht op de uiterwaarden en Rijn vanuit het
landgoed Belmonte
(Foto W. Angenent, Bennekom).
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schets betitelt:. Uiteraard zorgde het bestuur van de O.K. dat het gironummer van de 
vereniging in de krant kwam. Het resultaat was dat met de opbrengst nog eens vier 
schetsen gemaakt konden worden. En wel “Gezichten op de Betuwe vanaf het landgoed 
Belmonte”; “De oude stadsmuur in de tuin achter het vroegere hoofdgebouw van de 
LU”; “De nog overgebleven koepel op de Wal” en “Het fragment van de oude Nudepoort”, 
toen nog verborgen achter de vroegere Sociëteit De Harmonie aan de Nudepoortbrug. 
De Oudheidkamer bezat dus 11 schetsen van Wageningen en omgeving. De vraag is 
nu: waar zijn ze gebleven?
Na de ontruiming van de O.K. uit het landbouwmuseum in 1940 kwamen de bezittingen, 
zoals we reeds schreven, her en der terecht, ook op de zolder van het stadhuis. Daar 
vond tussen allerlei rommel de vroegere conservator van het Gem. Historisch Museum, 
Elzinga, een aantal platen van Ferwerda (brief 14 aug. 1952 aan Dr. M. de Waal, zijn 
opvolger). Ze waren beschadigd. Er moest gekeken worden of ze hersteld konden 
worden.
Ik herinner me de aanwezigheid van enkele (hoeveel?) van Ferwerda’s schetsen in het 
toenmalig Museum in de Stationsstraat. Na de opheffing van dit Museum in 1962 
kwamen de schilderijen in de kluis onder het stadhuis, waar het archief was, te staan. 
Als fervent bezoeker van dit archief heb ik er diverse gezien. Waar nu? Niet verbrand 
bij de brand van de zolder van het stadhuis in 1972? Misschien kom ik het nog te weten 
voor dit verhaal af is. Eerst nog het volgende: Ferwerda kreeg niet alleen van het 
bestuur van de O.K. opdracht de natuur en enkele historische plekjes in Wageningen 
op doek en tekenpapier of carton vast te leggen, ook voorzitter Laman Trip (privé) vroeg 
hem een aantal schetsen te maken, bestemd voor zijn kinderen.
Deze zijn nog in bezit van zijn zoons en dochters Het was mw. C.M. Laman Trip in onze 
stad die mij dit vertelde. Haar twee kleurkrijttekeningen, ingelijst en achter glas, werden 
door W. Angenent uit Bennekom gefotografeerd.

Ik hoop dat de kleurenfoto’s goed overkomen bij dit verhaal. Beide schetsen geven zicht 
op de uiterwaarden, de Rijn en Betuwe. De schets, gemaakt vlakbij Huize Belmonte, 
geeft nog een stukje van de inrichting van de tuin van het landgoed te zien: kuipen met 
grote planten en rechts nog net te ontdekken de ingang van de berceau of loofgang. 
Men zou de schetsen werkelijk moeten zien; ze zijn bijzonder mooi. In de familie zijn nog 
meer tekeningen, onder ander van het boerderijtje op De Hooge Akker in de Veerweg 
en een Gezicht op de dijk en de stad, getekend vanuit de bovenverdieping van huize 
Laman Trip.

A.G. Steenbergen

POLITIEBUREAU AAN DE GRINDWEG

In het bijzonder aardige boekje “Van schout tot unit-chef; 150 jaar ge-meentepolitie 
Wageningen” staat op bladzijde 47 dat in de gemeenteraad van 31 mei 1940 werd 
gesproken over het huren van perceel Grindweg 36, villa ‘De Hul’, ten behoeve van de 
tijdelijke huisvesting van het politiebureau. Van mijn naamgenoot-schrijver vernam ik dat 
de toevoeging villa ‘De Hul” (terecht) niet juist was. De tekst kon echter niet meer 
gecorrigeerd worden. De foto van ‘De Hul’, een verenigingsgebouw van de r.k. parochie, 
kon nog teruggenomen worden. Hierbij de juiste foto van het juiste pand dat het
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gemeentebestuur van de 
Heer J. Kirpestein kon hu
ren tegen f. 50,—  per 
maand. Dit pand stond leeg.
Tot 1 november 1940 was 
hier het bureau onderge
bracht. Na genoemde da
tum verhuisde men naar het 
perceel Rijksstraatweg nr.
15, gehuurd van de Pieter 
Pauwstichting “Ziekenzorg”
(G em eenteverslag over 
1940). In het pand Grind
weg 36 woonde tot 1937 
dokter Auer, die het huurde 
(?) van de oude Mevrouw 
Zomer. Op de foto ziet u links het tijdelijk politiebureau en rechts achter de boom villa 
‘De Hul’.

Tot slot een interessante aanvulling op het politieverhaal 1940/45. Tijdens de eerste 
verjaardag van Prins Bernhard onder Duitse bezetting had, volgens Seyss-lnquart, in 
Gelderland een groot deel van de bevolking zich met witte en oranje bloemen getooid; 
in Wageningen kwamen politiefunctionarissen op straat die met oranjesjerpen om, 
dienst deden.
(Bron: Dr. L. de Jong. Het Koninkrijk..., deel 4, Hoofdstuk 7. Anjerdag en zijn nasleep; blz. 282).

A.G. Steenbergen

HET LANDGOED DE DORSCHKAMP

In 1906 kocht de Heer Brink, directeur van de Twentse bank in Londen, het 121 ha 
grote landgoed, noordelijk van Oranje-Nassau’s Oord gelegen, van J.T.M. le Maître uit 
Bennekom. In het koopcontract staat: “onroerend goed, genaamd de Rot in Dorschkamp”. 
Eén der getuigen was boswachter Maas Rozenboom Sr. Op het terrein aan de 
Dorskampweg (voorheen Harnjesweg), waar nog het vroegere koetshuis staat, bevond 
zich omstreeks de eeuwwisseling ‘t Jagershuis De Dorschkamp. Volgens mededelingen 
van de huidige bewoners van het koetshuis bevinden zich nog funderingsresten van ‘t 
Jagershuis in de grond van het weiland vóór het huis. In 1906 liet Brink op de plaats 
waar zich thans het complex van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (voorheen 
bosbouwproefstation De Dorschkamp) bevindt, een grote villa en koetshuis bouwen, 
oorspronkelijk bedoeld als jachthuis. Architect was Hendrik Petrus Berlage (1856-1934). 
Omstreeks 1917 werd de villa vergroot. De keuze van de plaats was bijzonder. Vandaar 
had de familie een fraai uitzicht over de Eng en de Gelderse Vallei. In dezelfde neriode 
kreeg de firma H. Copijn en Zoon van de nieuwe eigenaar, C.F. Pabst, opdracht tot het 
maken van een plan voor een tuinaanleg (?) rond de villa. De tekening is helaas niet 
bewaard gebleven.
Bij de bouw in 1906 was aan F. van Zetten, ‘aanlegger van electrische geleidingen’, 
opgedragen de plaatsing van een windmotor voor het opvoeren van water uit een eigen
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Het oude Jagershuis de Dorskamp op een prentbriefkaart.
Bij de put Bart Rozenboom, wiens vader in dienst was van de familie Pabst.

te boren put. C.F. Pabst, luitenant ter zee 1e klasse, was gehuwd met Elisabeth Brink 
(geb. 1872). Vanaf 1916 bewoonde dit echtpaar De Dorschkamp.

Pabst had bijzonder veel belangstelling voor de ontwikkeling van het landgoed en wat 
ermee samenhing. Door aankoop wist hij het bezit uit te breiden tot 155 ha. Vanaf de 
jaren twintig gaf hij de Stichting bosbouwproefstation, toen nog gevestigd in een heren
huis naast sociëteit Ceres, gelegenheid op zijn kwekerij proefmateriaal te kweken. In 
1923/24 bracht de tuinarchitect L.A. Springer verschillende wijzigingen aan in de opzet 
van het landgoed. Huis en bossen werden in 1944/45 zwaar beschadigd. Het gevolg 
was dat de eigenaar geen kans zag het landgoed in zijn oude vorm terug te brengen. 
Na 1945 vestigde het Bosbouwproefstation zich in het landhuis; in 1947 volgde de 
aankoop van het huis, kwekerij en omliggende grond, groot 6 ha. Het bosgebied werd 
verkocht aan Staatsbosbeheer, d.w.z. het gedeelte tussen de Geertjesweg en Oranje- 
Nassau’s Oord.
In 1965 volgde nieuwbouw van het oudste deel van het huidige complex. Architect was 
J.B. van Grunsven. De villa, die op verschillende plaatsen aan het verzakken was, zodat 
ze op diverse plaatsen gestut moest worden, werd omstreeks 1964 gesloopt. Wageningen 
had kennelijk niet in de gaten dat een goed stuk architectuur van Berlage geruisloos 
verdween. Het koetshuis bleef gelukkig gespaard en werd in de loop der jaren verbouwd 
tot woonruimte. Het uiterlijk bleef daarbij zo goed als onaangetast.

De rest van het landgoed, gelegen ten noorden van de Geertjesweg, bestaat (na 1947) 
uit 60 ha. bos en 11 ha. landbouwgrond. Tot 1960 is het beheer ervan in handen
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geweest van de Wageningse rent
meester De Jong. Vanaf 1960 is het 
dan in handen van Jonkheer Feith, 
die getrouwd is met een nichtje van 
het echtpaar Pabst-Brink. De 
Dorschkamp bezit een goede variatie 
aan loof- en naaldhout, er is verder 
een aantal van oudsher aanwezige 
lanen, onder andere van beuk en 
Amerikaanse eik. Uit cultuurhistorisch 
en landschappelijk oogpunt vormen 
lanen, houtwallen en kleinschalige 
bosopbouw en de akkers een inte
ressant gebied waar wandelaars 
graag vertoeven.

Bij een nieuwe uitbreiding begin ja
ren tachtig van het gebouw uit 1965 

Het echtpaar Pabst-Brink omstreeks 1937 sneuvelde de oude inrit naar de 
(Orginele foto mw J.C. Feith-Pabst) plaats van de verdwenen villa, be

staande uit stenen hekpalen met een 
dubbel openslaand hek. De naam De Dorschkamp was boven op deze hekpalen 
aangebracht. Niet ver van de oude inrit kwamen nieuwe stenen hekpalen met de oude 
naam.

Villa De Dorschkamp na de vergroting omstreeks 1937 
(Orginele foto mw J.C. Feith-Pabst)
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Vóór de doortrekking van de Ritzema Bosweg was het adres van villa De Dorschkamp 
en de familie Pabst en later het proefstation, Domeinweg. In 1922 was dat nr 1. 
Boswachter Rozenboom woonde op nr 3. De rest van het personeel was woonachtig 
aan de Zoomweg, thans Dorskampweg.

Op de bijgevoegde foto uit 1932 vindt u het personeel van de familie Pabst terug. 
Groepsfoto van het personeel, werkzaam bij de familie Pabst-Brink, gemaakt op 1 
november 1932. Tuinbaas Johan Romijn was toen 25 jaar in dienst.
Zittend van links naar rechts oud-bosopzichter Maas Rozenboom Sr. met zijn 
vrouw; vervolgens de jubilaris Romijn met dochter en echtgenote.
Staande van links naar rechts: Mw. Meuleman, M. Rozenboom, 
bosopzichter; Tinus Zilfhout/Silfhout; Henk van Holland, koetsier; Jan van Wijk, 
koetsier/chauffeur; huisknecht H. Meuleman en stalknecht Jan Jansen.
(Foto uit Kent u ze nog... de Wageningers).

Bronnen:
1. Mededelingen van Mevrouw J.C. Feith-Pabst in een brief van 28 februari 1988.
2. Informatie over de inrichting van het landgoed van Mevrouw Drs. C.S. Oldenburger- 

Ebbers, beheerder van het Documentatie-centrum Tuinarchitectuur Nederland, 
gevestigd in de universiteitsbibliotheek te Wageningen, 1988.

3. Beheersplan van het landgoed De Dorschkamp, 1982.
4. Wageningsche Courant 24 october 1906. Stadsnieuws.
5. Veluwepost 27 october 1965 en 22 juli 1968.

A.G. Steenbergen
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PATER HOLLEMAN

Zijn ouders hadden in Noord Brabant een tuindersbedrijf. Hun zoon wilde graag in de 
missie gaan werken. Hij liet zich inschrijven als student in Wageningen. Hij studeerde 
vlot en behaalde de ingenieurstitel. Hij besloot te promoveren. In 1942 ontmoette hij Piet 
en Frits. Holleman had op eigen houtje enkele Joodse kinderen ondergebracht in 
gezinnen in Brabant. Holleman maakte een afspraak met deze illegale werkers. In die 
tijd genoot hij gastvrijheid in het Cunerahuis. In ruil voor die gastvrijheid moest hij ‘s 
morgens om 6 uur de klok van de kapel luiden en meewerken in de dagelijkse 
morgendienst.

Holleman had de nonnetjes ingelicht dat er twee heren op bezoek kwamen. Toen Piet 
en Frits aanbelden bij het Cunerahuis verzocht de zuster die open deed de fietsen in 
de ruime hal te zetten. Een paar herenfietsen voor de deur leek niet zo gepast. Holleman 
had heel goede relaties in Nijmegen. De illegaliteit in Brabant en Limburg opereerde nog 
zelfstandig. Het voorstel was nu Nijmegen in te schakelen bij het noordelijk verzet en 
vandaar uit het zuiden te bewerken. In Nijmegen werd een vergadering belegd van 
geschikte personen, die wel zouden willen meewerken.

De beide Wageningers gingen naar het adres van pater Holleman. Gewoonlijk had hij 
een zwart pak aan maar nu droeg hij een sierlijke lange ‘rok’. ‘Wat heb jij vandaag een 
mooie jurk aan!’ ‘Frits, jij moest je melden als militair maar je hebt het niet gedaan. Ik 
zag dat je een goede blauwe Ausweis hebt. Maar ik heb nu het goede vogeltje’. Het 
vogeltje was het stempel met een Duitse adelaar. Er waren tientallen verschillende 
stempels. Pater Holleman rolde een paar zwarte zijden kousen op en daar kwam het 
goede stempeltje te voorschijn. Frits mocht het meenemen om zijn eigen Ausweis te 
stempelen.

Een tiental mensen bezocht de vergadering. Piet sprak over het principiële deel van het 
verzet en Frits behandelde de praktijk. Vijf mensen zegden toe mee te werken, anderen 
aarzelden nog. Piet Oosterlee, zoon van de directeur van de vermaarde ‘Klokkenberg’ 
onderhield het contact met het district Arnhem. In hun enthousiasme gingen de mensen 
in op het voorstel van iemand, die beweerde dat hij wapens kom leveren. Men volgde 
hem en hij bracht herhaaldelijk een bezoek aan het bureau van de Sicherheitsdienst in 
Arnhem. Hij was dus levensgevaarlijk. Een week later wordt er bij Frits in Wageningen 
gebeld. Pater Holleman staat voor de deur in een burgerpakje. Hij draagt een grote 
koffer. ‘Je lijkt wel een koopman in motteballen en muizevallen, maar kom binnen’. 
Daarop volgde het relaas. Holleman was druk met zijn studie bezig en toen kreeg hij 
een dringende uitnodiging voor een bespreking in Nijmegen. Hij was naar een contact
persoon gegaan en ‘s middags was er een bijeenkomst in het huis van een leraar, die 
met vakantie was. De provocateur was ook uitgenodigd. In korte bondige bewoordingen 
werd hem verteld dat hij meermalen gevolgd was op zijn reizen naar de S.D. Het 
voorwendsel wapens te kunnen leveren had hem toegang tot de groep verschaft maar 
hij was van plan alles te verraden. Dit ontkende hij niet. Toen haalde een van de 
aanwezigen zijn pistool te voorschijn en schoot de verrader neer.
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Allen stormden nu haastig weg. Toen bleek dat de verrader nog leefde. Hij opende een 
raam en riep om hulp. Dat had men gehoord van bewoners uit de buurt. ‘Maar wat 
moest jij daar nu bij doen?’ ‘Ik wilde hem de absolutie verlenen’. ‘Ik snap zo iets niet. 
Maar wat zijn nu je plannen? Die verrader heeft natuurlijk namen genoemd en nu moet 
je onderduiken’. Holleman had een paar dagen gehad om na te denken. Hij had 
besloten naar Leuven in België te gaan om daar zijn studie voort te zetten. Hij verdween 
en ging inderdaad in België aan de studie. Maar als je eenmaal in het verzet zit is het 
moeilijk geheel te stoppen. Pater Holleman kwam in aanraking met mensen van de 
‘Witte Brigade’ in België. Zij brachten hem in contact met ‘King Kong’ de provocateur 
Van der Waals die zich ingedrongen had in de omgeving van Prins Bernhard. Hij was 
zelfs een keer in Engeland geweest. Meerder slachtoffers waren door zijn toedoen in 
handen van de S.D. gevallen. Holleman gelooft zijn mooie verhalen en hij wil graag van 
zijn aanbod wapens te leveren gebruik maken. Holleman krijgt dan de opdracht naar 
Rotterdam te gaan op een zondagmorgen om 11 uur. Hij krijgt een codewoord voor zijn 
contact mee. King Kong had het uiterlijk van Holleman duidelijk omschreven. Een man 
in het burger spreekt hem aan. Holleman noemt het codewoord. Dan grijpen een paar 
mannen hem vast. Hij is verraden.

Het is druk en hij probeert te ontsnappen in de menigte. Er wordt geschoten. Holleman 
aarzelt en weer grijpt men hem en geboeid wordt hij naar de gevangenis gebracht. Het 
wordt een kort proces en hij wordt naar een concentratiekamp gestuurd. Dat hoorden 
we via zijn familie. Toen bleef het heel lang stil. Dan is het eind mei 1945. Frits woont 
weer in zijn eigen huis in Wageningen. Het is weer bewoonbaar, al zit er noodglas in 
de kozijnen. Er wordt gebeld. Daar staat pater Holleman. Het wordt een lang verhaal. 
De commandant van het concentratiekamp had naar zijn beroep gevraagd. Hij had goed 
begrepen dat hij niet moest vertellen dat hij een geestelijke was. Neen, hij was 
landbouwingenieur! De commandant had dan een goede baan voor hem. Daar lag een 
hele lap grond bij het kamp. ‘Je kiest een stel medewerkers uit en je gaat met hen de 
grond bewerken. Er moeten aardappels en groenten verbouwd worden. Die hebben we 
nodig voor de staf.’ Holleman kon zijn vaardigheden als tuinderszoon en als 
landbouwingenieur nu in de praktijk toetsen. Hij had allerlei soorten groente verbouwd.

Een groot deel ging naar de Duitse staf maar er werd nog genoeg achtergehouden voor 
ons als bijvoeding. Zo vertelde hij. ‘Ik had zelfs wat tarwe verbouwd en van het meel 
maakte ik hosties voor de eucharistie die we in stilte vierden.’ Pater V.d. Salm, een 
collega, die ook wel meewerkte in de illegaliteit had interesse voor de wederopbouw van 
Wageningen. Hij deed mee aan de adviescommissie, die de leden voor de nood- 
gemeenteraad ging benoemen. Pater Holleman studeerde snel af en als Dr. Ir. Holleman 
ging hij naar Flores. Dit eiland van de kleine Soenda-eilanden werd door de R.K. missie 
bewerkt. Ongelooflijk veel deed Holleman hier. Hij stichtte land- en tuinbouwscholen. Hij 
bewerkte de leerboekjes dat ze leesbaar werden voor de jongelui. Hij kocht een machine 
waarmee hij dakpannen kon maken voor scholen en kerken. De katholieke bewoners 
van het eiland waren boos toen hij ook dakpannen maakte voor een moskee. Hij haalde 
vruchten uit de Filippijnen om ze op Flores te verbouwen. Hij kreeg een geigerteller te 
pakken en wilde onderzoeken of er uranium te vinden was. Zijn energie was onuitput
telijk. Hij kende een van de belangrijkste medewerkers van Soekarno, een Nederlander, 
die overgelopen was. Van hem en via hem wist hij veel gedaan te krijgen.
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Hij was de zestig al gepasseerd toen hij met verlof naar Nederland kwam. Onverwachts 
kreeg hij een infarct. Gelukkig herstelde hij vrijwel geheel. Maar het hoofd van zijn orde 
verbood hem weer terug te gaan (in zijn eigen belang). Hij heeft zijn gouden priesterfeest 
gevierd en nu kan hij echt uitrusten van dat vele werk. Maar dat lukt niet zo best.

F. van der Have

ENKELE NOTITIES

Mw. G.J. van Dam-Schuylenburg behandelde voor ons het onderwerp: Brieven uit de 
laatste oorlogswinter. Bij haar inleiding gaf ze ons enkele interessante détails over de 
bewoners van kasteel Amerongen. Wilhelm II kwam op 10 november 1918 met 9 auto’s 
bij Eysden over onze grens. Hij, noch zijn metgezellen hadden passen. Ze wachtten op 
de keizerlijke trein. De geallieerden wilden Wilhelm II gevangen nemen maar koningin 
Wilhelmina en haar kabinet lieten Wilhelm met gezelschap (zij het niet van harte) toe. 
Wilhelm zond toen een bericht naar graaf Bentinck in Amerongen en vroeg om gast
vrijheid voor zichzelf en zijn gezelschap. Wilhelm en de graaf behoorden tot de 
Johanniterorde. Zo nodig moesten de leden elkaar bijstaan en onderdak verlenen. Het 
gezelschap van Wilhelm omvatte 14 tot 30 personen. Graaf Bentinck vond dit te veel. 
Bentinck bezat de Nederlandse, Engelse en Duitse nationaliteit.

Eén van de voorouders van de graaf wordt de opofferingsgezinde vriend van 
stadhouderkoning Willem III genoemd. Hij maakte de strijd in Engeland en de slag aan 
de Boyne ook mee en kreeg in die tijd de Engelse nationaliteit. Wilhelm en een deel 
van zijn gezelschap kregen een tijdelijk onderdak in Rhenen. Toen vroeg onze regering 
of graaf Bentinck de keizer enkele dagen wilde ontvangen.
Die enkel dagen werden 1 1/2 jaar. Wilhelm was erg krenterig. In het geheim had hij 
huize Doorn gekocht. De geallieerden vroegen om zijn uitlevering. Zolang deze kwestie 
niet officieel geregeld was kon Wilhelm zich hier niet vestigen, hij kon geen huis kopen 
en inrichten. Vanaf het begin had Wilhelm twee vleugel-adjudanten bij zich. De oudste 
was Von Moltke. Deze genoot een karig pensioen. Gelukkig had hij een rijke schoon
moeder die af en toe bijsprong. Hij had 3 dochters, waarvan er een met een Nederlander 
huwde. Von Moltke had in de loop van de jaren nog al wat zilveren guldens over 
gehouden. Daarmee kon de dochter nog al wat kopen in Duitsland. Daar nam de inflatie 
toe. Tenslotte kreeg je voor één gulden 4,2 biljoen mark.

De andere vleugel-adjudant Von llsemann trouwde met een meisje Bentinck. Hij bleef 
in Amerongen op het kasteel wonen en ging dagelijks heen en weer naar Doorn. Daar 
had de keizerlijke familie zich definitief gevestigd.

De oudste zoon werd verplicht zich op het toenmalige eiland Wieringen te vestigen. Bij 
zijn verhuizing naar Doorn schonk Wilhelm Amerongen een klein Johanniter ziekenhuis.

F. van der Have
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
vakature 
T.Kouwenhoven* 
A.A.van Loenen 
mwJ.Hofman

A. Hofman 
P.Holleman

A.L.N. Rietveld

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledensecretariaat

lid
lid

lid

Nudestraat 14,6701 CE, tel.12553
Englaan 19,6703 EV, tel.25517
Schaapsdrift30,6871 XBRenkum,
tel.08373-12025
adres en tel. zie hierboven
Molenbeekstraat33,6871 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
MONUMENTENCOMMISSIE 
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
“DE CASTEELSE POORT”*
A.L.N.Rietveld contactpersoon
VERENIGING “VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM DE CASTEELSE POORT”

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

Otto van Gelreweg28, 
6703AEWageningen

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.

18 april 1994 houden we onze jaarvergadering in 'De Wereld',
's avonds om 8 uur. Na de agenda van de jaarvergadering houdt 

de heer K.J. Hoeksema een lezing (met dia's) over:

DE UITERWAARDENKLEI, TOEPASSINGEN EN STEENFABRIEKEN
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OUD 
WAGENINGEN

22e jaargang - nr.2 - april 1994

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst -  -

(JAARVERGADERING) OP 

Maandag 18 APRIL 1994 

Aanvang 20.00 UUR 

in ‘DE WERELD’, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen 

Lezing met dia's door de heer K.J. Hoeksema:

OVER UITERWAARDENKLEI, TOEPASSINGEN EN STEENFABRIEKEN



Lezing Dr. K.J. Hoeksema:

Uiterwaarden klei, toepassingen en steenfabrieken op 18 april 1994 in “De Wereld”

Mede in verband met de tentoonstelling “de Rijn III” zullen we proberen een antwoord
te vinden op de volgende vragen:

- Waarom kon in het rivierklei-gebied de fabricage van baksteen in het groot pas 
omstreeks 150 jaar geleden een aanvang nemen?

- Waarom konden de Romeinen in ons rivierkleigebied geen bakstenen castella bou
wen, maar moesten ze voor die castella tufsteen importeren uit de Eiffel?

- Waarom zijn vele romaanse tufstenen kerkjes vergroot met een bakstenen gothisch 
koor?

- Waarom was vanaf de middeleeuwen de rode baksteen gebakken van de kalkarme 
zeeklei superieur in kwaliteit vergeleken met de baksteen van de kalkarme rivierklei?

VAN DE BESTUURSTAFEL (HALF JANUARI T/M HALF MAART 1994) 

Lezing 350 jaar boerderijenbouw in de Gelderse Vallei

Mede door de vele interessante en goede dia’s (overvloeiers!) bleek de keuze van deze 
lezing een schot in de roos. Ondanks kou en gladheid waren toch nog zo’n 75 
belangstellenden naar “de Wereld gekomen” en o.i. niet voor niets. Zij, die thuis bleven 
en de wandeling door de 350 jaar geschiedenis van de boerderijenbouw niet meemaak
ten, hebben naar de mening van het bestuur veel gemist.

Bestu u rsvacatu res

In de vorige aflevering van deze rubriek deelden het bestuur mee dat voor de drie 
bestu u rsvacatu res er inmiddels twee kandidaten gevonden waren, n.l. de heren R.VIemmix 
en E.J. Jansen. Naar een derde kandidaat -bij voorkeur een vrouwelijke- werd nog 
gezocht. Tot zijn genoegen kan het bestuur thans meedelen, dat ook voor deze derde 
vacature een kandidaat is gevonden, een vrouwelijke, die door haar werk bij de LH vrij 
veel administratieve ervaring heeft en die daarom bereid is het secretariaat te behar
tigen. Het betreft hier Mw. G. Woudenberg-Vos, Louis Davidsstraat 20, 6708 NN Alhier. 
Zij is huisvrouw, geboren in Dwingeloo (1931) en sinds ca 1952 Wageningse. Ze heeft 
veel belangstelling voor schilder- en bouwkunst en andere culturele uitingen. Het is de 
bedoeling de drie bestuurskandidaten te doen verkiezen en te installeren tijdens de 
komende jaarvergadering.

Overeenkomst met gemeentelijk archief

Uit de verslagperiode is ook vermeldenswaard dat de reeds in het vorige verslag 
aangekondigde verhuizing van onze bibliotheek naar het gemeentearchief inmiddels 
heeft plaats gevonden. In verband daarmee sloot de vereniging met het gemeentearchief 
ten aanzien van het bibliotheekbestand een overeenkomst van bewaargeving/-neming. 
Op grond daarvan geschiedt de bewaargeving voorlopig voor één jaar en zal -tenzij één 
der partijen deze opzegt- na dat jaar stilzwijgend worden verlengd. Het beheer van de 
bibliotheek, de uitleen en alle andere daarmee samenhangende activiteiten blijven
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ongewijzigd onder supervisie van onze bibliothecaris A.G. Steenbergen.

Vacature in de Monumentencommissie

Ter vervulling van de vacature in de Monumentencommissie, ontstaan door het zich 
terugtrekken van onze vertegenwoordiger, de heer J. Halbertsma, plaatste de Ge
meente een advertentie in de Veluwepost. Hierin riepen B&W sollicitanten op, die 
belangstelling hebben voor die functie. Het bestuur reageerde daarop door B&W’s 
aandacht te vestigen op één onzer leden, die naar ons oordeel aan de gewenste criteria 
voldoet. Eind maart zal ten aanzien van deze vacature een beslissing worden genomen.

Agenda Jaarvergadering van 18 april 1994.

1. Opening + bestuursmededelingen door A.A. van Loenen
2. Terugblik door Q.J. Munsters (voorz. College van Advies)
3. Notulen jaarvergadering van 19 april 1993 (los bijgevoegd)
4. Jaarverslag secretaris (opgenomen)
5. Jaarverslag penningmeester (los bijgevoegd)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing en -wisseling
9. Vooruitblik (R. Vlemmix, kandidaat-voorzitter)

10. Rondvraag

PAUZE

11. Lezing met dia’s over Uiterwaardenklei; toepassingen en steenfabrieken (mede in 
verband met de tentoonstelling de Rijn III) door K.J. Hoeksema

12. Sluiting.

Bestuursverkiezing

Zoals bekend is bestaat er in het bestuur sinds mei 1993 een vacature voor voorzitter. 
Bovendien zijn op de jaarvergadering van april a.s. de heren T. Kouwenhoven en P. 
Holleman reglementair gehouden af te treden.

Om in deze 3 vacatures te voorzien stelt het bestuur u thans voor te benoemen de leden
1. De heer R.H.M. Vlemmix als voorzitter
2. De heer E.J. Jansen als lid en
3. Mevrouw G. Woudenberg-Vos als secretaris.

De eerste twee bestuurskandidaten hebben zich in het vorige nummer van dit blad 
reeds kort voorgesteld. De derde kandidate wordt voorgesteld in dit nummer.

Indien tegenover deze kandidaten door de vereniging geen andere kandidaten worden 
voorgesteld, zal de verkiezing en installatie van deze nieuwe bestuurders plaats vinden 
tijdens de jaarvergadering. Volgens ons huishoudelijk reglement art. 4.3. kunnen tot één 
week voor die vergadering tegenkandidaten worden gesteld, mits schriftelijk gedaan en 
ondertekend door tenminste 10 leden en voorzien van een verklaring van de kandidaat, 
dat hij/zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.
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JAARVERSLAG 1993

Viering vierde lustrum

Op 19 april 1993 werd het vorige verslagjaar afgesloten met de viering van ons vierde 
lustrum en het nieuwe begonnen. Na het gebruikelijke huishoudelijke gedeelte (Zie 
daarover de notulen van die dag) was het woord aan A. Rietveld voor zijn lezing over 
de geschiedenis van de Wageningse haven, vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp 
voor ons, Wageningers. Een andere belangrijke activiteit ter gelegenheid van het 
lustrum was de fotoëxpositie “Zicht op de Wageningse Binnenstadt” die van 6 t/m 23 
april in de hal van “de Wereld” werd gehouden. De tentoonstelling werd naar schatting 
door een kleine 1000 bezoekers bekeken. Het bij die gelegenheid uitgegeven fotoboek 
“Hoe was het ook weer?” genoot een redelijke afzet. Veel belangstelling genoot het 
door A. Rietveld getekende boekje “Wageningen in pen en inkt” , dat aan de leden werd 
toegezonden. Een gebaar, dat door velen zeer gewaardeerd werd en de vereniging een 
aantal nieuwe leden opleverde. (Momenteel is het aantal leden 834).

Andere lezingen-excursies

Andere lezingen waren in dit verslagjaar:
13 febr.: A.C. Zeven: De Hoogstraat en haar zijstraten
13 sept.: J. Tersteeg: Geschiedenis van het O.L.V. klooster te Renkum.
22 nov.: Mw G.J. van Dam-Schuylenburg: Brieven uit de laatste oorlogswinter 
In het algemeen bestond er voor de lezingen een goede tot zeer goede beiangstelling. 
Soms zelfs een zo goede, dat wel eens gevreesd wordt, dat de Capitulatiezaal van “de 
Wereld” te klein is voor een vereniging als de onze.

Tentoonstelling de Rijn III

In het verslagjaar is reeds een aantal voorbereidingen getroffen voor de inrichting van 
de derde tentoonstelling over de Rijn, die in de tweede helft van 1994 zal worden 
gehouden. Bij die tentoonstelling zal het hoofdaccent vooral liggen op de uiterwaarden
- zalmvisserij - de haven - houtvlotten op de Rijn. Voor het organiseren van dit project 
meldde zich spontaan de heer H.F. Smit uit Bennekom, die zich spoedig daarna 
verzekerde van een aantal medewerkers en ook vorm gaf aan een samenwerking met 
het Museum “de Casteelse Poort” .

Andere activiteiten

Vermeldenswaard is verder, dat een aantal leden van de vereniging van 20-23 mei 
samen met een groot aantal andere Wageningers een interessant bezoek bracht aan 
onze partnergemeente Gödöllö in Hongarije, en daar onder meer iets van onze culturele 
activiteiten aan het licht bracht, een gedetailleerd verslag is verschenen.

Op verzoek van de Oranjevereniging heeft onze vereniging - in de persoon van de heer
G. Voncken- weer op 30 april de puzzelwandeltocht georganiseerd. Bijna 100 deelne
mers brachten de route die onder meer langs LU-gebouwen liep, tot een goed einde. 
Op 2 oktober is de zeer geslaagde verenigingsexcursie naar Delft gehouden. Liefst 38 
personen namen daaraan deel.
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Als gebruikelijk nam de vereniging ook deel aan de jaarlijkse Molenmarkt en gaf ze acte 
de présence bij een aantal landelijke en gemeentelijke activiteiten (5 Mei-viering, Open 
Monumentendag, Lustrumviering LU). Tevens was als regel de vereniging vertegen
woordigd bij de openingsbijeenkomsten van de diverse tentoonstellingen, georganiseerd 
door het Museum “de Casteelse Poort”.

Het verenigingsorgaan

Ook t.a.v. het verenigingsorgaan kan de vereniging terugzien op een goed jaar. Zoals 
gebruikelijk verscheen het blad 4 maal, waarvan slechts twee maal met de normale 
omvang van 16 pagina’s, en de andere twee keer met een omvang van resp. 20 en 
24 pagina’s.

Bestu u rs vacatu res

Teleurgesteld was het bestuur over het onverwachte terugtreden van onze voorzitter, 
de heer G.P. Termohlen op 26 mei. Ofschoon het bestuur dit terugtreden node accep
teerde, had het weinig moeite zijn dank te betuigen voor de diensten, die de heer 
Termohlen tijdens zijn voorzitterschap aan de vereniging had bewezen. Gezien de 
urgentie van het opvullen van deze vacature, werd in het verslagjaar intensief, doch 
voorlopig tevergeefs gezocht naar een nieuwe voorzitter. De penningmeester en de 
secretaris waren daarom bereid tijdens deze vacaturetijd het voorzitterschap waar te 
nemen. Hopelijk zal toch tijdens de jaarvergadering van april 1994 de verkiezing en 
installatie van de nieuwe bestuursleden kunnen plaats vinden. Gelijktijdig met het 
zoeken naar een voorzitter, werd ook uitgezien naar opvolgers voor de in april 1994 
vrijkomende functie van de secretaris en van een lid. Op de lezingenavond van 13 
september werden de in begin 1990 gekozen bestuursleden A. Hofman en J. Hofman- 
Sterken herbenoemd tot april 1996 en het in november 1990 gekozen bestuurslid A. 
Rietveld, tot april 1997.

Molen de Eendracht

Op verzoek van de stichting tot behoud van de molen “de Eendracht” i.o. nam onze 
vereniging het initiatief van deze stichting over, in de hoop en de verwachting, dat de 
vereniging met zijn meer dan 800 leden meer gewicht in de schaal zou leggen dan de 
stichting i.o. zelf met slechts een beperkt aantal leden. Tevoren had de stichting de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg reeds verzocht de molen op de beschermende 
Rijksmonumentenlijst te plaatsen. Dit verzoek is nu ook door Oud-Wageningen onder
steund en toegelicht tijdens een daarop betrekking hebbende hoorzitting op 15 novem
ber. Uiterlijk juli 1994 kan daarover een besluit tegemoet worden gezien.

Problemen in relatie tot het stadsvernieuwingsplan

Voor de leden van de archeologische werkgroep blijkt het momenteel praktisch onmo
gelijk zinvol te werken. Voor een deel zijn de problemen te wijten aan een aantal 
communicatiestoornissen tussen enerzijds de gemeente, de bouwers en/of de aanne
mers, en anderzijds de werkgroep. Dit wordt versterkt doordat goede afspraken tussen 
de gemeente en de werkgroep grotendeels ontbreken. De werkgroep overweegt daarom 
haar werkzaamheden te beëindigen. En voor onze vertegenwoordiger in de
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Monumentencommissie, de heer J. Halbertsma, was e.e.a. reden om zijn lidmaatschap 
van die commissie op te zeggen. Pogingen vanuit het bestuur, de archeologische 
werkgroep zelf alsmede vanuit de kring van de Monumentencommissie om weer tot 
goede verhoudingen te komen, leiden hopelijk tot succes.

Periodiek overleg met de gemeente

Tweemaal gedurende het verslagjaar had een gesprek plaats tussen vertegenwoordi
gers van het bestuur en van de gemeente (in casu wethouder Blankenstijn en ambtelijk 
secretaris Bik). De gesprekken hadden plaats op 16 april en 25 november. Tijdens het 
overleg in april kwamen vooral de ruimteproblemen van de vereniging aan de orde (t.w. 
ruimte ten behoeve een informatiecentrum en een ruimte t.b.v. grotere verenigingsbijeen- 
komsten). Helaas zonder tastbaar resultaat. Aangeraden werd voor dat soort zaken ons 
te verstaan met de gemeentelijke accomodatiecommissie. Tijdens het overleg in novem
ber werd bovendien aandacht besteed aan de, na het vertrek van de heer Halbertsma 
open gevallen plaats in de monumentencommissie. Omdat in de toekomst steeds meer 
gerekend gaat worden met deskundigheid van de leden, is het niet vanzelfsprekend, dat 
daar door B&W automatisch weer een vertegenwoordiger van Oud-Wageningen in 
benoemd wordt. Wel kan de vereniging de aandacht vestigen op personen, die zij zelf 
voor de commissie geschikt acht. Behalve een grote betrokkenheid bij het historische 
erfgoed van Wageningen moet de voorgedragen persoon ook beschikken over de 
specifieke deskundigheid die in de commissie noodzakelijk is. Tijdens dit gesprek kwam 
ook ons verzoek om op een aantal straatnaambordjes een korte toelichting bij de 
gekozen naam aan te doen brengen, aan de orde. Het onderwerp heeft ook de 
belangstelling van de gemeente. Op korte termijn kan bij de reeds bestaande bordjes 
daar weinig aan worden gedaan. Bij te vernieuwen bordjes en bij nieuwe straatnamen 
mogelijk wel.

Jaarverslag Commissie Stadswandelingen

Tenslotte meldt ons het jaarverslag van de Commissie Stadswandelingen (in goede 
samenwerking met de Stichting Gilde Wageningen), dat in het verslagjaar 457 personen 
aan een stadswandeling hebben deelgenomen, waarvan bijna 1/4 deel Engelssprekend 
was. Het aantal gidsen bedraagt momenteel 11. Indien te slechte weersomstandigheden 
een wandeling verhinderen, kan als vervanging een diapresentatie over de objecten van 
de wandeling worden georganiseerd, alsmede een rondleiding door het museum.

T.Kouwenhoven.
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OPROEP TOT MEDEWERKING AAN EEN HISTORISCH ONDERZOEK

Wageningen is een Middeleeuwse stad; ook haar kasteel is oud. Hoe oud eigenlijk? 
Sommige leden van Oud-Wageningen en hun aantal neemt toe, vermoeden dat het 
kasteel zoals we dat uit de afbeeldingen kennen één of meerdere voorgangers gehad 
heeft. Ondermeer mevrouw G.A. Valk heeft hiernaar al eens een historisch onderzoek 
gedaan. Namen en mogelijkheden kwamen hieruit naar voren. Zo noemt prof. Dr. 
W.Jappe Alberts, vlak voor zijn dood, het Renkumse Grunsfort een jachtslot (annotatie
1 (1984): De Graven en Hertogen van Gelre op reis). Er is al voor de WO II veronder
steld dat Grunsfort twee-huizig was. (annotatie 2-Gelre 1938). Het is trouwens als 
Grensfort door Hertog Eduard in 1364 gesticht, (maar in de Gelderse uitspraak wordt 
de e een u). Huis is net zoals steen een uitdrukking voor kasteel of burcht. En waar 
komen toch die mergelblokken vandaan in de kasteelmuur, die iedereen zo intrigeren 
dat er steeds stukjes vanafgeknabbeld worden? Het was Prof. Vervloet, historische 
geografie LU, die de richting wees: Het nazoeken van oude rekeningen van Hertog 
Karei. Deze stichtte immers het kasteel, liet de gracht weer (!) op diepte brengen en 
de kapotgeschoten toren (die er dus al eerder was) repareren. De weerslag van deze 
activiteiten moet in rekeningen bewaard zijn. Wel, het blijken er niet een paar, maar een 
paar honderd te zijn en dan ook nog eens elkaar niet volledig dekkende copieën, die 
op de Veluwe betrekking hebben tussen 1499 en 1528. Een gigantische klus, die alleen 
in teamverband geklaard kan worden.

Wie doet er mee?

Weest u niet bang voor het schrift; even gewend, valt het renaissance-schrift goed te 
lezen en vooraf krijgt u wat voorbeelden om te wennen. Uit uitgegeven oude hertogelijke 
rekeningen blijkt (uittreksel in 1825 uitgegeven) dat het een voorburcht (?) had, waar 
tenten en touwen gehaald werden voor de strijd tegen Utrecht in 1422-1423 en er waren 
kerkers met gevangenen.

.........................in Renkum????????????????

Maar waarom liepen de veroveraars van Grunsfort dan daar naar toe, na eerst hun 
paarden (3) in Wageningen gestald te hebben? (annotatie 3: De tocht van Jan van Blois 
naar Gelre door van Doornik (rekeningen)).

Opmerking

Ruiters hebben een vervorming van het bekken die hen tot slechte lopers maakt. 
Wageningen dient daarna een rekening in bij Hertogin Meghtelt voor het herstel van de 
deur van haar Huis te Wageningen (annotatie 4: Brieven en rekeningen aan Hertogin 
Meghtelt-archief Meghtelt Rijksarchief te Arnhem (fotocopie in archief te Wageningen).

Aanmelden:
Bij het bestuur van Oud-Wageningen.
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KORT VERSLAG BIBLIOTHEEK-DOCUMENTATIE APRIL 1993 - APRIL 1994

1. 4 leeskoffers maakten bijna 2 maal de ronde langs 29 leden-lezers, te weten het 
bestuur 6 (later door aftreden voorzitter 5), redaktie 3 en 20 leden van de vereniging.

2. In de koffers zaten 91 tijdschriftafleveringen, 8 boeken en 9 knipselmappen.
3. 8 leden en niet-leden leenden 31 publikaties.
4. Aangeschaft werden 7 boeken Wageningen en 1 niet-Wageningen. Geschonken 

werden 5 boeken Wageningen en 8 niet Wageningen.
5. De boeken uit de schenking van wijlen de heer Verwoert moeten nog gecatalogi

seerd worden.
6. Met de Openbare Bibliotheek en ook met het Gemeentearchief waren goede con

tacten. In het kader van het Jaar van de Ouderen werkten we mede aan een kleine 
expositie in november 1993 in de Openbare Bibliotheek. Ook het gemeentearchief 
was daarbij.

7. 4 tijdschriften, totaal 7 banden, werden afgelopen jaar ingebonden.
8. Door verhuizing begin januari 1994 van de beheerder van de Abersonlaan naar de

O. van Gelreweg 28 konden de bibliotheek en documentatie niet langer bij hem 
opgesteld blijven staan. Door zijn bemiddeling kon, voorlopig voor één jaar, de 
bibliotheek geplaatst worden in het dêpot van het gemeentearchief. Minstens een
maal in de week is hij bezig met het herinrichten en met het catalogiseren enz. van 
de boeken. U kunt al voor uitleen contact met hem opnemen (tel. 16675) en in de 
toekomst kunt u eventueel ook lenen via de gemeentearchivaris. In de Overeenkomst 
van bewaargeving staat dit ook vermeld. Vanaf 1973 is de bibliotheek bij onder
staande thuis geweest. Bij verschillende verhuizingen is steeds gezorgd dat het 
materiaal goed bereikbaar was. De bedoeling was dat het tijdelijk zou zijn. Wanneer 
er een museum zou komen, konden wellicht de bibliotheek en ook het fotoarchief 
er ondergebracht worden. Helaas is dat niet zo. Het boeken, tijdschriften- en 
documentatiebezit is steeds verzekerd geweest, doordat het opgenomen was in de 
inboedelverzekering van ondergetekende! Tot slot: het gereedmaken van de koffers 
voor rondzending is tijdens de verhuizing gewoon doorgegaan. De bibliotheek staat 
thans weer grotendeels klaar voor gebruik.

A.G. Steenbergen 
beheerder.

VAN PUINHOOP TOT KERK A. HEDERIK 
JOHANNES DE DOPERKERK 22 DECEMBER 1943

Anthon van der Horst

In de meidagen van 1940 werd door oorlogshandelingen en de daarop gevolgde brand 
de Grote Kerk op de Markt tot een puinhoop. Woensdag 22 december 1943 werd de 
gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen. De restaurateur-architect ir. A.J. v.d. 
Steur schrijft op verzoek van de Monumenten Commissie van de provincie Gelderland 
in ‘t jaarverslag van 1943: “De staat waarin het gebouw na de verwoesting in mei 1940 
verkeerde is in ‘t kort zodanig te omschrijven, dat alleen de muren nog overeind stonden. 
De gewelven waren ingestort, met uitzondering van een gewelf in het Noordertransept 
en enige gewelfvelden van de Noorder-zijbeuk. De gehele kap en torenspits, benevens 
de gehele inventaris van het gebouw, waren totaal verbrand zonder een spoor achter
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te laten. In de gehele ruïne bevond zich slechts één stuk hout in de vorm van een 
halfverkoolden kozijnstijl ter lengte van 1,50 m”. “De op de Monumentenlijst voorko
mende voorwerpen zijn bij de verwoesting verloren gegaan, n.l. Doophek, Heerenbank, 
orgel, 2 stenen met opschrift in het koor, grafstenen, psalmbord en wijzerplaat met 
bellen. Het avondmaalszilver had door de brand aanzienlijk geleden. Dit werd keurig 
bijgewerkt en het werd in de kluis van het kerkelijk bureau opgeborgen”. De Kerkvoogdij 
van de Hervormde gemeente stond voor een zware opdracht. Allereerst moesten 
maatregelen genomen worden om voortgang van de eredienst mogelijk te maken. Ten 
tweede moest een nieuw kaartsysteem worden opgezet voor ‘t ledenregister. In ‘t 
notulenboek lees ik dat Junushoff voor f. 20,-- per dienst beschikbaar is. De gérant krijgt 
f. 2,50 per dienst, maar al spoedig vinden de kerkdiensten plaats in de aula van de L.H.. 
Een gebrandschilderd raam in het klein auditorium in de aula herinnert hier aan. In de 
kerkvoogdijvergadering van 14 juni 1940 komt een schrijven van het gemeentebestuur 
aan de orde, waarbij een rapport van Monumentenzorg. De kerk staat namelijk op de 
voorlopige lijst van beschermde monumenten. Het gemeentebestuur wil graag dit rap
port 18 juni bespreken. Het rapport gaat uit van de conclusie dat herbouw mogelijk is 
en geeft de kerkvoogdij de volgende opdracht:
1. muren stutten en te omramen;
2. puinhoop op te ruimen;
3. goede stenen zorgvuldig te verzamelen en opbergen enz.
Geraamde kosten f.7800,--.
De reactie van de kerkvoogdij is, dat ze er niet aan denkt kosten te maken voordat zij 
gegevens heeft of herbouw financieel mogelijk is. De secretaris, de heer W.Boerema 
merkt op dat in het rapport weinig nadruk gelegd wordt, dat het gebouw geschikt moet 
zijn voor de Protestantse eredienst. De kerkvoogdij ziet restauratie niet zitten. Ze wilde 
aanvankelijk een geheel nieuwe kerk bouwen. In de vergadering van 18 juni 1940 met
B. en W., de directeur van gemeentewerken en de deskundige van de kerkvoogdij, de 
heer Blitterswijk, wilde het gemeentebestuur alleen spreken over herbouw. De heer 
Brouwers (voorzitter kerkvoogdij) wil hierover alleen spreken als zij weet wat de finan
ciële consequenties zijn. De burgemeester benadrukt dat van nieuwbouw binnen 
afzienbare tijd geen sprake zal zijn. Herbouw met behulp van Rijk en Provincie zal zeker 
kans van slagen hebben. Geadviseerd wordt bij Monumentenzorg te informeren wat 
herbouw van de kerk gaat kosten. De kerkvoogdij kan dan beoordelen of dit voor haar 
financieel mogelijk is. In de maanden die volgen vinden vele kerkvoogdijvergaderingen 
plaats en besprekingen met o.a. de Algemeen Gevolmachtigde voor de wederopbouw, 
ir. Ringers en zijn ambtenaren, ‘t Wordt niet helemaal duidelijk op welke vergadering 
de beslissing van herbouw precies genomen werd, want op 23 november komt nog een 
plan op tafel voor de bouw van een nieuwe kerk van architect Jansen uit Renkum, 
begrote kosten f. 185.000,--. Op 11 december 1940 is er een bericht binnen van de 
Aigemeen Gemachtigde ir. Ringers dat hij zijn goedkeuring geeft aan het plan voor 
kerkrestauratie.
In de notulen van de kerkvoogdijvergadering van 22 maart 1941 komt onder punt 7 een 
schrijven van mr. Vos uit Bennekom aan de orde, dat de ondertekening van de 
formulieren van het Departement van Onderwijs betreffende de herbouw van het kerk
gebouw zonder bezwaar kan geschieden. Gewijzigde (wat is gewijzigd?) bouwplannen 
en financiële problemen houden de aanbesteding tegen. Op aandrang van de Algemeen 
Gemachtigde van de wederopbouw ir. Ringers wordt besloten de aanbesteding te
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houden, onder voorbehoud dat de kerkvoogdij geen verantwoordelijkheid op zich neemt. 
Dit houdt verband met het feit dat de kerkvoogdij nog steeds niet weet hoe de verschil
lende toegezegde subsidies de bouwkosten dekken. Uiteindelijk vindt op 30 juni 1941 
de aanbesteding plaats. Laagste inschrijver is het aannemingsbedrijf I.Woudenberg uit 
Utrecht voor de som van f. 156.200,--. In de gezamelijke vergadering van kerkvoogden 
en notabelen op 18 juli 1941 vraagt de voorzitter toestemming voor de restauratie van 
het Ned. Hervormd kerkgebouw te Wageningen, kadastraal bekend, gemeente 
Wageningen Sectie I no 268, de subsidie te aanvaarden onder de voorwaarden waarop 
Rijkssubsidies worden verleend voor de instandhouding van Monumenten van geschie
denis en kunst, zoals die zijn vastgesteld bij beschikking van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 Januari 1936 No 381, afdeling K.W. met dien 
verstande, dat het bedrag, bedoeld in artikel 24 eerste lid, van die voorwaarden, in dit 
geval is vastgesteld op tienduizend gulden (f. 10.000,--). Tevens werd bericht van de 
regering ontvangen dat zij genegen is de bouw van de kerk te financieren als zij de 
beschikking krijgt over het Molestrisico. Beide voorstellen worden met algemene stem
men goedgekeurd. De opdracht aan de laagste inschrijver kan nu uitgaan en er wordt 
in augustus met de restauratie begonnen. Bij de wederopbouw vinden wijzigingen van 
het oorspronkelijke interieur plaats, n.l.:
1. ‘t achterste deel van het koor wordt door een houten koorhek van de kerkruimte 

gescheiden;
2. in de beide eindtraveeën van het dwarsschip wordt een galerij aangebracht om ‘t 

aantal zitplaatsen uit te breiden;
3. de kansel wordt tegen de N.O. viering-pijler geplaatst;
4 in de kap van het dakprofiel van het schip komt een eikenhouten tongewelf met eiken 

trekbalken en karbeels;
5. de orgelgalerij kan nu door de grotere hoogte aan de W.-wand tegen de toren 

aangebracht worden.
In de periode van de restauratie werd ook contact gezocht met een orgelbouwer. De 
keus vier op de orgelbouwer Flentrop uit Zaandam. Bij de prijsopgaaf voor een nieuw 
orgel; aanvankelijk was gepoogd een gebruikt orgel aan te schaffen; er wordt gerekend 
dat 550 kg tin, 550 kg lood en 3 a 400 kg koper, nodig is. Op de vergadering van de 
kerkvoogdij van 2 augustus 1941 ligt er een concept-contract van f. 15.040,-- exclusief 
omzetbelasting, voor de bouw van een nieuw orgel. Als adviseur-deskundige is dr. 
Anthon v.d. Horst aanwezig. Hij stelt enige veranderingen voor. Tijdens deze vergade
ring verzoekt de kerkvoogdij hem toezicht uit te oefenen bij de bouw van het orgel. Het 
honorarium zal nader worden overlegd. Tevens werd overeengekomen dat hij de eerste 
bespeling mag verzorgen. Reeds op 22 augustus 1941 wordt het definitieve contract 
getekend, totale kosten f. 15.750,--.
Bij de inschrijving voor de bouw van het orgelfront is de laagste inschrijver de heer W. 
van Hattum met f. 2778,--. Hem wordt de opdracht gegund. Besprekingen met de 
architecten Kleinhout en Van der Steur vinden regelmatig plaats, mede om van de 
gemachtigde voor de wederopbouw toewijzingen voor de benodigde materialen te 
verkrijgen. Begrotingen worden gemaakt en opdrachten verstrekt voor de aanleg van 
de centrale verwarming, zitbanken, kansel, doopvont en koorhek. In juli 1942 krijgt de 
kerkvoogdij bericht dat voorlopig met de kerkbouw kan worden doorgegaan tot het 
gebouw water- en glasdicht is. De herbouw gaat door, hoewel het soms moeilijk is de 
benodigde materialen te bemachtigen, maar de kerk komt klaar. Woensdag 22 decem
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ber 1943 wordt het kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Onder de talrijke aanwe
zigen waren afgevaardigden van de synode van de N.H.Kerk, vertegenwoordigers van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, het gemeente
bestuur en de Landbouwhogeschool. De president kerkvoogd de heer Veenman dankt 
allen, die aan de herbouw en restauratie hadden meegewerkt. Ir. J.P. van Lonckhuyzen, 
voorzitter van de Vereniging van Kerkvoogdijen in Nederland, wenste het kerkbestuur 
geluk. Om drie uur volgde een kerkdienst. Ds. Van der Wal, nestor van de predikanten, 
ging in deze dienst voor. Als tekst voor de predikatie had hij gekozen Johannes 10: 22
en 23: “En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem...... ” . Na de
dienst spraken nog dr. Kromsigt uit Zeist, oud-predikant van Wageningen, namens de 
classis en ds. Kouwenhoven namens de zusterkerken in Wageningen. Het orgel was 
bij de officiële heropening nog niet gereed. Op 14 april 1944 mocht dr. Anthon van der 
Horst met een orgelconcert het orgel inwijden. In een kranteartikel schrijft hij o.a.: Ook 
in normalen tijd zou de bouw van dit orgel bijzondere aandacht verdienen. Bij dit 
driemanuele orgel met vrij pedaal namelijk is weder het zuiver-mechanische 
sleepladensysteem toegepast. Bij hen die enigermate ingewijd zijn in de geheimen van 
de orgelbouwkunst, zal dit feit zeker geen geringe verbazing verwekken. En zij kunnen 
zich ook verheugen, want het is een verrassend feit, dat de Nederlandsche orgelbouwer 
Flentrop erin is geslaagd, Wageningen en dus ook Nederland, met een subliem orgel 
te verrijken! Orgelspelend Nederland is U dankbaar, Heeren Predikanten en 
Kerkbestuurderen!

NB: In de maart-vergadering van de kerkvoodij meldt de voorzitter dat hij met de 
architecten de volledige kosten van de bouw der kerk heeft opgemaakt. Deze zijn f. 
341.853,89. Hiermede is de begroting met f. 64.000,-- overschreden. Bekend was reeds 
een tekort van f. 19.277,--, zodat het totale tekort is f. 84.000,--, d.w.z. indien Molest 
Risico volledig uitkeert. Bij de Algemeen Gemachtigde van de wederopbouw en Monu
mentenzorg zal opnieuw subsidie worden aangevraagd.

Bronnen:
1. Notulenboek van de Kerkvoogdij;
2. Jaarverslag v.d. Monum.Comm. der Prov. Gelderland over 1943
3. Enkele kranteartikelen.

ONZE OUDE BRANDWEER
A.L.N. Rietveld

Wie langs de brandweerkazerne aan de Marijkeweg loopt en daar al dat moderne 
brandweermateriaal ziet staan zal stellig wel eens bij zichzelf denken hoe dat brandblussen 
vroeger geregeld was. Er bestond toen nog geen waterleiding waar brandslangen op 
aangesloten konden worden. Men had vroeger, wanneer de brandweerlieden gewaar
schuwd moesten worden geen telefoon of semafoon tot zijn beschikking, zoals dit nu 
het geval is. Het bluswater kwam in de binnenstad uit de stadsgracht terwijl buiten de 
stad gebruik werd gemaakt van water uit putten, sloten of brandkolken waarvan er nog 
een aanwezig is bij De Keijzer en een tweede bij De Brink aan de Wildekamp. Dus moet 
het in onze ogen wel een primitieve bedoening geweest zijn. Nieuwsgierig geworden heb
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ik er een copij van de ‘Ordon
nantie waar na een ieder sig 
in tijde van BRAND binnen de 
stad WAGENINGEN sal heb
ben te reguleren’ van 23 no
vember 1759 op nageslagen.
Iedereen die in Wageningen 
verbleef diende de daarin voor
komende voorschriften na te le
ven. Bij het niet nakomen kon 
een fikse straf volgen. We zul
len eerst eens nagaan wat er in 
die ordonnantie stond om brand 
te voorkomen. Zo was het in die 
tijd een vast gebruik, later een 
wet, dat bij opkomend onweer 
of het nu dag of nacht was, dat 
alle opzichters en stadssup- 
poosten zich naar de markt 
moesten begeven en daar de 
wacht moesten houden tot het 
onweer voorbij was.

Wat niet mocht

Het was verboden brandbare 
daken van stro, riet of heide op de huizen te hebben. Takkenbossen, heide-, stro- of 
hooimijten zonder afdekking waren eveneens verboden. Immers, wanneer er ergens 
brand was kon bij een vonkenregen de brand overslaan. Op het niet nakomen hiervan 
stond een boete van 10 goud gulden. Een smidsvuur, smelt- of bakoven mocht alleen 
gestookt worden wanneer het vuur onder een schoorsteen of andere pijp stond die door 
het dak of door de muur naar buiten stak. Bakkers en bierbrouwers was het nadrukkelijk 
verboden op of in hun ovens heide, turf e.d. te drogen. Niemand mocht hete as uit 
stookplaatsen op straat of erf uitstrooien en niemand mocht op straat of erf stro, heide, 
hout, tuinafval e.d. verbranden. Wat nu onvoorstelbaar is, is het verbod voor kinderen, 
of ze klein of groot waren, op straten, in stegen of op pleinen geweren, pistolen of 
sleutelbussen af te schieten. Deden ze dit toch en werden ze hierbij betrapt dan volgde 
een boete van 2 goud gulden, door de ouders te betalen. Niet geoorloofd was het om 
meer dan één pond buskruit en dan nog opgeborgen in een leren zak, op de begane 
grond van het huis te bewaren. Had men meer dan 12 pond in huis dan diende dat 
opgeslagen te worden op zolder onder het dak. Bij overtreding kreeg men 2 goud 
gulden boete. Er werd in die tijd, net als nu, heel wat op zolder opgeslagen. De 
bewoners sloegen daar brandhout, turf, hennep, vlas, heide, hooi of stro op. Ze moesten 
hiermee minstens één Rijnlandse voet van de schoorsteen of pijp blijven. Daarbij moest 
de schoorsteen of pijp ook nog door een schot of rek worden afgeschermd. Niet goed: 
4 goud gulden boete. Steenkolen mochten daarentegen alleen maar en dan nog in een 
kleine hoeveelheid, in de kelder worden bewaard. Men was bang voor broei. Werd
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hieraan niet voldaan: eveneens 6 goud gulden boete. Net als nu moest toen de 
schoorsteen eenmaal per jaar geveegd worden en men diende deze regelmatig op 
gaten en scheuren te controleren. Moest de schoorsteen in een huurhuis gerepareerd 
worden, dan mocht de huurder de reparatiekosten van de huurpenningen afhouden. 
Niet onderhouden: 4 goud gulden boete.

Het roken van Tabak

Tegenwoordig ziet men het als een gevaar voor de gezondheid, toen was er gevaar 
voor brand. Ambachtslieden, of ze nu baas waren of knecht, mochten tijdens het werk 
of het nu in eigen huis was of in het huis van iemand anders, geen tabak roken. Daar 
stonden flinke straffen op. Werd een baas voor de eerste keer op die overtreding betrapt 
dan volgde een boete van 10 goud gulden. Werd hij voor de tweede keer betrapt, dan 
mocht hij gedurende zes weken zijn werk niet verrichten. Voor de knechts gold bij de 
eerste keer een boete van 2 goud gulden. Bij een tweede keer mocht geen enkele baas 
hem binnen zes weken werk geven. Was hij, wat het roken betreft, onverbeterlijk en 
werd hij voor de derde keer betrapt, dan mocht hij in Wageningen nooit meer werken 
en hij liep ook nog de kans uit de stad verwijderd te worden. Wanneer een baas een 
van zijn knechts op roken betrapte, moest hij dit aan de ‘Heer Praesident Burgemeester’ 
melden. Deed hij dit niet, dan riskeerde hij een boete van 10 goud gulden. Vrachtrijders, 
schippers of personen die hooi, stro, heide, hennep, vlas, turf e.d. vervoerden en daarbij 
tabak rookten, werden beboet met twee goud gulden. Werden ze voor de tweede keer 
betrapt, dan volgde een boete van tien goud gulden, binnen vierentwintig uur te betalen, 
of anders negen dagen op ‘water en brood!’ Bij een derde maal werd hun de toegang 
tot de stad ontzegd.

Wat te doen bij brand

Mensen in wier huis brand uitbrak moesten onmiddellijk hun buren op de hoogte stellen. 
Dan kon men samen zo spoedig mogelijk met blussen beginnen. Deed men dit niet, dan 
kwam de te betalen brandpremie (een premie die betaald werd aan diegene die het 
eerst met een brandton bij de brand aanwezig was) voor eigen rekening. Zodra iemand 
brand ontdekte, moest hij of zij dit zo snel mogelijk de koster van de kerk melden, zodat 
deze de brandklok kon luiden. Mocht de nachtwacht ‘s nachts een brand ontdekken dan 
moest hij zo luid mogelijk met zijn klepper gaan klepperen onder het roepen van ‘brand, 
brand!!’.Onderwijl liep hij dan zo snel mogelijk naar de burgemeester, secretaris en de 
gerigtsbode om hen te waarschuwen en te vertellen waar de brand was. Daarna moest 
hij eveneens de koster waarschuwen. Om ongelukken te voorkomen bij brand in de 
nacht moesten alle ingezetenen van Wageningen bij het uitbreken van brand een 
lantaarn met brandende kaars naast hun huisdeur hangen en deze, zolang de brand 
duurde, brandende houden. Eenmaal per jaar, op 2 augustus, werden deze lantaarns 
gecontroleerd. Niet in orde: 1 goud gulden boete, leder die bij een brand een taak kreeg 
toegewezen moest zo snel mogelijk de hem opgedragen taak gaan vervullen. De 
gerigts-dienaars moesten zo spoedig mogelijk naar de plek des onheils gaan om er op 
toe te zien dat er niets werd gestolen en dat er geen vrouwen of kinderen te dicht bij 
de brand kwamen. Ze mochten wel helpen water aan te dragen. Om een brand te 
blussen was men aangewezen op zoveel mogelijk helpers. Het bluswater moest met 
emmertjes aangevoerd worden en daar was een menselijke keten voor nodig om de
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emmertjes aan elkaar door te geven. De ‘stadsbedienden’ moesten zich zo snel moge
lijk naar de plaats van de brand begeven en de bij hen in de buurt aanwezige 
brandemmers meenemen. De bij de brand aanwezige burgers waren verplicht te helpen 
bij het blussen. Mocht iemand weigeren te helpen dan volgde een boete van 2 Heeren 
ponden. De oudste gerigts-bode moest in het raadhuis de daar aanwezige brandemmers, 
zeilen en het verder benodigde gereedschap helpen uitgeven. De jongste gerigts-bode 
moest zich bij de ‘Heer Praesident Burgemeester’ melden om orders over te brengen: 
ordonnansdiensten. Het water dat met emmertjes werd aangevoerd moest in brandtonnen 
worden gestort. Die brandtonnen, minimaal 8 stuks, stonden met het materiaal om ze 
te trekken in de huizen van: Margriet van Elden, Willemijn Weppelman, Helmt van Baak 
Tz., Willem Bosvogel, Jacob Mol, Anthony van Ryn, Willem van Veen, op ‘t Raadhuis 
en bij Everts in Oud Wageningen. Deze brandtonnen werden maandelijks gecontroleerd 
door de daartoe aangestelde verantwoordelijke Harmen Harmens. Hij moest erop toe
zien dat de tonnen schoon waren en met water gevuld. Voor het vervoer van de 
brandtonnen van en naar de plaats van de brand waren de ‘stadsvoerlieden’ en de 
voerman van de askar, vuilniswagen, aangewezen. Zij waren verplicht, evenals ieder die 
paarden bezat deze paarden bij brand beschikbaar te stellen. Mocht er geweigerd 
worden om tegen een behoorlijke vergoeding op de plaats van de brand werk te 
verrichten, dan kreeg men 5 goud gulden boete. Degenen, die met hun paarden bij de 
brand aanwezig waren mochten pas vertrekken als de brand was geblust. Vetrok men 
eerder dan volgde een boete van 2 Heeren ponden. De voerlieden of ieder die met een 
paard het eerst aanwezig was met een brandton kreeg een premie van 6 gulden. De 
tweede die dan kwam kreeg 4 gulden en de derde 2 gulden. Waren er personen die 
het in hun hoofd haalden het bluswerk te saboteren, dan konden ze rekenen op een 
‘lijfstraf’. Welke vermeldt de ordonnantie niet.

Brandblusmiddelen

Om een brand te blussen had Wageningen in 1759 de beschikking over minstens 260 
brandemmers. Deze waren voorzien van het stadswapen en ze waren op verschillende 
plaatsen over de stad verspreid. Dat deed men om bij het begin van een brand zo snel 
mogelijk al over een aantal te kunnen beschikken. Zo waren er 50 emmers op het 
raadhuys opgeslagen. Op ‘t Casteel waren er 15, bij den burger A.Z. van Zadelhof in 
de Agterstraat 10, bij den Portier van de Bergpoort 10, bij de burger W. v.d. Born op 
de Hoogstraat 10, bij de Burgeresse wed. Van de Born in de Broekstraat 10, bij den 
burger S. van Zoelen op de Hoogstraat 10, bij den burger W. van Baak op de 
Hoogstraat 10, bij den Poortier van de Neudepoort 20, bij den burger H. de Graal in 
de Boterstraat 10, bij den burger J. Rabeling in de Marktstraat 10, in het Brandspuitenhuisje 
op de Wal 15, in een Mennonietenhuis aan de Binnenhaven 10, in de herberg de 
Waereld buiten de Bergpoort 10. Op andere plaatsen en bij andere personen dan in 
de ordonnantie van 1759 was aangegeven, mocht niemand brandemmers in huis 
hebben. Dat was te controleren door het aangebrachte stadswapen op de emmer. Werd 
er toch zo’n emmer bij iemand gevonden, dan werd de emmer in beslag genomen en 
de ongelukkige bezitter werd beboet met 2 Heeren ponden. Maar er was meer nodig 
om een brand te blussen. ‘De brandladders, haeken en forken’ hingen achter slot en 
grendel tegen de noordmuur van de kerk op de Markt. De opzichters van de brandzaken 
hadden daarvan een sleutel evenals van de brandspuithuisjes. De stadstimmerman en
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de gemeente-architect waren aangewezen om, bij het horen luiden van de brandklok 
dadelijk drie brandladders en verder gereedschap naar de plaats van de brand te 
brengen. Was er iemand, die een van die ladders had ‘geleend’, zonder toestemming 
van de Magistraat of van de President-Burgemeester, dan kreeg de persoon in kwestie
2 Heeren ponden boete. Verder had Wageningen in 1759 de beschikking over 3 
brandspuiten. Ook deze stonden over de stad verspreid. Voor het bedienen, het 
controleren en het toezicht houden op de brandspuit welke op de Wal stond, waren 
aangewezen: Helmert van Baek en Cornelis Nab. Voor de brandspuit op het Criften- 
Bolwerk achter de Latijnse school: Willem Septer en Willem van Roekelt. Voor de 
brandspuit bij de Mennistenhuizen: Herman Coningh en Myndert Arents. Zij moesten bij 
toerbeurt iedere zondag de brandspuiten inspecteren en van die inspectie rapport 
uitbrengen aan de Magistraat. Zij waren de toezichthouders. Om bij een brand deze 
toezichthouders te helpen was eveneens een aantal mensen aangewezen. Voor de 
brandspuit op de Wal waren dat: de drie Portiers en de twee ‘Nachtroepers” . Voor het 
Criften-bolwerk: de twee Bierdragers, de Omroeper en de Doodgravers. Bij de brandspuit 
bij de Mennistenhuizen waren de bewoners van die huizen aangewezen, ‘mits zij 
daarvoor bequaam zijn’. Deze aangewezen mensen moesten helpen de brandspuit bij 
de brand te brengen en daar ter plaatse de toezichthouders te helpen. Ook alle 
timmerlieden, smeden, metselaars en leidekkers welke in of buiten de stad woonden, 
werden aangewezen om bij een brand te helpen blussen. Zij moesten zich met hun 
knechts melden bij de hen schriftelijk aangewezen brandspuiten. Om misverstanden te 
voorkomen, moesten de bazen ieder jaar op 1 augustus aan de magistraat opgeven 
hoeveel knechts zij in dienst hadden. De bazen kregen daarna een lijst waarop aange
geven stond bij welke brandspuit zij waren ingedeeld. Maar hiermee was het aantal 
personen dat was aangewezen om bij brand te helpen nog niet compleet. Verder werden 
nog aangewezen alle ‘Borger-officianten’, de stedelijke burgerwacht, inclusief ‘Adjutanten, 
Sergeanten en Corporaals’. Zij moesten zich terstond naar de brand begeven om te 
helpen wanorde te voorkomen. Verder moesten zij erop toezien dat de orders van de 
magistraat werden uitgevoerd. De ‘Oudste Hopman met zijn Vaandrig en Adjutant’ 
moesten dat doen bij de brandspuit van de Wal, de ‘Jongste Hopman met zijn Lieutenant 
en Adjutant’ bij de brandspuit van de Criften-bolwerk en de Oudste Lieutenant met de 
Jongsten Vaandrig en den Oudsten Sergeant’ bij de brandspuit van de Mennistenhuizen. 
De gewone leden van de burgerwacht moesten zich melden bij die brandspuit waar de 
Hopman waaronder zij dienst deden was geplaatst. De leden die buiten de stad woon
den, onder welk vendel zij ook dienst deden, moesten helpen bij de brandspuit die door 
de oudste Lieutenant was aangewezen. Bovengenoemde officieren hadden ieder een 
eigen taak. In de eerste plaats moesten ze op de plaats van de brand hun sabels, 
degens of wapenstokken bij zich hebben. Hun taken waren als volgt verdeeld: de 
Hoplieden en de oudst Lieutenant moesten toezicht houden bij de pomp van de hun 
aangewezen brandspuit. De jongste Lieutenant en Vaendrigs deden dat bij de aanvoerpijp 
naar de pomp en de Adjutant en oudste Sergeant bij de ‘sak’, daar ‘t water word 
uytgegoten of gepompt’. De overige Sergeanten moesten zich vervoegen bij de Hoplie
den om van hen hun orders te ontvangen. De Corporaals tenslotte moesten erop 
toezien, dat er niets met de brandslangen kon gebeuren. Na afloop van de brand moest 
het gebruikte materiaal weer in goede staat worden gebracht en op de bestemde 
plaatsen worden opgeborgen. De Hoplieden moesten erop toezien dat dit met zorg 
gebeurde. Vonden zij het, na inspectie, in orde dan werden alle verantwoordelijke
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personen van de hun opgedragen taak ontheven. Wie in gebreke was gebleven kon 
rekenen op 4 goud gulden boete.

Cassa van de brand-zaken

Omdat er net als tegenwoordig kosten verbonden waren aan het goed functioneren van 
de brandweer hadden:: ‘Borgemeesteren, Scepenen en de Raad der stad Wageningen’ 
een soort belasting ingevoerd: de ‘Cassa van Brand-Zaaken”. De grondslag van deze 
belasting, zeg maar brandpremie, was naar onze gedachten eenvoudig. Men berekende 
het benodigde aantal brandemmers naar de grootte van het huis of gebouw. Het 
normale aantal emmers werd gesteld op 260. De eigenaar moest nu jaarlijks betalen 
voor het aantal emmers, waarvoor hij was aangeslagen, leder jaar, op 1 augustus, 
moest hij als premie per brandemmer 3 stuivers betalen aan voormelde Cassa. Het geld 
werd door een der “Gerigts-boden’ aan huis opgehaald. Daartoe hadden deze Gerigts- 
boden van de Cassa van de Brandzaken een lijst met namen en adressen van diegenen 
waar zij het geld moesten incasseren. Weigerde iemand te betalen, dan volgde onmid
dellijk uitvoering van het reeds te voren vastgestelde vonnis: de verkoop van het huis 
zonder dat daar een rechter aan te pas kwam. Had iemand een nieuw huis gebouwd, 
dan moest hij, als eigenaar, de secretaris van de stad daarvan op de hoogte stellen. 
Door de Magistraat werd het huis dan op een aantal brandemmers geschat. De eige
naar werd dan voor dat getal aangeslagen. Hij moest dan voor het jaar, waarin het huis 
was klaar gekomen voor elke aangeslagen emmer 3 gulden betalen. Op deze aangifte 
zagen de opzichters van de brandzaken streng toe om te voorkomen dat er bij de 
aangifte werd gefraudeerd en de aangifte moest op tijd geschieden. Ook bij de verkoop 
van een huis moest de nieuwe eigenaar die 3 gulden per emmer betalen. Op het eerste 
gezicht lijkt dit alles tamelijk primitief, maar wanneer we zien wat voor middelen het 
stadsbestuur ter beschikking had, dan kan men niet anders zeggen dan dat men oog 
had voor de ramp die een brand kon veroorzaken en er was voor die tijd een perfecte 
organisatie op poten gezet.

Bron: Ordonnantie Waar na ieder sig in tyde van Brand binnen de stad Wageningen 
sal hebben te reguleeren. Tot Arnhem, By de Wed. van Hendrik van Goor, ordinaris 
Hof, Quartiers en StadsDrukster, 1759.
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Een kaart van Wageningen in 1648. Prof. Bijhouwer heeft deze kaart gerekonstrueerd 
naar een vogelvlucht in Slichtenhorst.

Slichtenhorst was een historikus, die zich bijzonder voor de geschiedenis van Wageningen 
interesseerde. Hij leefde omstreeks 1650 en schreef zijn bevindingen neer in een lijvig 
boekwerk, dat men nu ‘de Slichtenhorst’ noemt.
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WAAR WERDEN DE BRANDTONNEN, BRANDEMMERS EN BRANDREPEN IN 
WAGENINGEN IN DE 18E EEUW GEPLAATST OF OPGEHANGEN?

A.C. Zeven

Inleiding

In het bovenstaande artikel (1) van A.L.N. Rietveld komen twee lijsten van namen uit 
1759 en 1798 voor. In de lijst van 1759 wordt niet vermeld in welke straat de betrok
kenen woonden, in die van 1798 staat dit wel. Ad Rietveld vroeg mij in een vervolg
artikel aan te geven waar de genoemde personen woonden, en dus waar de brandtonnen, 
de brandemmers en het gereedschap geplaatst resp. opgehangen waren. In het Oud- 
Archief inv. 1134, 1135 en 1136 (2) worden nog andere lijsten waarvan de oudste van 
1719 is, bewaard. Deze en dergelijke lijsten geven ook aan waar de brandtonnen 
geplaatst moesten worden en waar de brandrepen (brandleren, brandladders) opgehan
gen dienden te zijn. Met behulp van mijn Historisch Kadaster van Wageningen in 
wording (3) valt uit te zoeken waar de emmer-bewaarders en -bewaarsters woonden. 
De resultaten voor de jaren 1719, 1729, 1759 en 1798 vinden wij in Tabel 1.

Tabel 1. Lokatie van de bewaarplaatsen van de brandemmers in 1719, 1729, 1759 en 
1798. N = het aantal emmers per lokatie. KA = lokatienummers volgens de Kadastrale 
Atlas van 1832.

1719 1729

Naam van bewaarder N KA Naam van bewaarder N KA

Binnenstad Binnenstad
Brandspuitenhuisje Brandspuyt huijske
op de Wal 25 op de wal 20
Wachthuijs in Willem Bosvogel in
de Berghpoort 50 31 het Portiershuijs

in de Berghpoort 30 31
Johan van der Horst 50 88 Rentmr. Horst 40 88
Broekpoort 25 119 Evert van Brummen 20 111
Portiershuis in Henderick Jordens
de Nudepoort 25 176 Portier aan de

Nuedepoort 20 176
Evert Bosch 25 246 Evert Bosch 20 246
Raethuijs 100 291 Op het Raathuijs 70 291
Jacobus van Schuij- Burgermrs. Schuij-
lenborgh 25 362 lenburgh 20 362
Gijsbert Weppelman 25 402 Gijsbert Weppelman 20 402
Brant van Otterloo 25 445 Jan van der Stroom 20 445

Mevrouw Torck 15 483

Oud-Wageningen Oud-Wageningen
Breunis van Beek 25 ? wed. Geurt Gijsbers 25 ?

Totaal 400 Totaal 340
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1759 1798

Naam van bewaarder N KA Naam van bewaarder N KA

Binnenstad Binnenstad
Brandspuijten- Brandspuitenhuisje
huijsje op de Wal 15 op de Wal 15
W. Bosvogel in Poortier van
de BerghPoort 20 31 de Bergpoort 10 31
Margriet van Elden 15 88 Hendrik Septer op

de Hoogstraat 10 87
Jan Erfcamp in de wed. van den Bom
Broekstraat 15 126 in de Broekstraat 10 126

Willem van Baak 10 164
‘t Portiers in Poortier in de
de Nude Poort 20 176 NeudePoort 20 176

H. de Graal in de
Boterstraat 10

Willem van Veen 20 246 Steven van Zoelen 10 246
J. Rabeling 10 257

‘t Raethuys 55 291 Huis der Gemeente 40 291
Reijnier van
Schuylenborgh
inde Brouwerij 20 362
Willemyn Weppelman 15 402 Wouter van den

Born op de Hoogstr. 10 402
Jacob Moll A.Z. van Zadelhof
ind’Agterstraet 15 445 in de Agterstraat 10 445
‘t Casteel 20 483 ‘t Kasteel 15 483

Buiten de stad Buiten de stad
StadHuysen aan Een der Mennisten
de Nieuwe Vaart 20 Huizen aan de

binnehaven 10
Peter Everts 15 Herberg de Waereld 10

Totaal 260 210

N.B. lees voor: portier = poortier of poortwachter, binnehaven = binnenhaven.
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Uit de aanhef van de lijst van 1719 (lijst 1) blijkt dat het stadsbestuur besloten heeft, 
dat vanaf dat jaar de brandemmers niet meer bij alle mensen thuis bewaard worden, 
maar, geconcentreerd, op enkele plaatsen. Dit zal de controle op de aanwezigheid van 
de brandemmers, hun aantal en hun toestand vergemakkelijkt hebben. Men heeft 
kennelijk toen bepaalde personen aangezocht om plaats te maken voor het ophangen 
van een aantal brandemmers. Of hiervoor een betaling is verricht heb ik niet nagegaan 
in de stadsrekeningen. Het is logisch dat, bij het zoeken naar bewaarplaatsen, men deze 
over de gehele stad verspreid probeerde te vinden.

Brandtonnen

In de lijst van 1719 (lijst 1) staat ook vermeld waar de brandtonnen (er staat branton) 
moesten staan en waar het gereedschap brandreepen, hacken (haken) en forcken 
(vorken) opgeslagen waren. We laten de namen van de personen volgen door het 
Kadaster Nummer KA uit 1832. De ligging wordt in Afb. 1 gegeven.

een branton bij de pomp bij het huijs van Mevrouw Ooms (KA54)
en (het gereetschap) in het huijs van Gijsbert Weppelman (KA402, staat schuin 
tegenover KA54)

een branton bij het huijs van Jan van Herrevelt (KA87) en (het gereetschap) in het huijs 
van Rentm. Johan van der Horst (buurhuis KA88) 

een branton bij de put van Evert van Ommeren (KA167) en (het gereetschap) in het 
huijs van Evert van Ommeren (KA167) 

een branton bij de pomp van Gerrit Schaets (KA247) en (het gereetschap) in het huijs 
van Evert Bosch (buurhuis KA246) 

een branton bij de put bij het huijs van den Ontfanger Brouwer (KA 257) en (het 
gereetschap) ten huijse van Antonij van Rijn (KA 346, er tegenover) 

een branton op de Markt (nabij KA 291 = stadhuis) en (het gereetschap) in het Raathuijs 
(KA291)

een branton in de Berghpoort bij de Looijkuijpen in het Wacht huijsje aldaar (KA435west) 
N.B. met ‘in de Berghpoort’ wordt bedoeld het gehele terrein tussen de gracht en 
het kruispunt Hoogstraat met de Molenstraat/Schoolstraat. De Looijkuijpen bevon 
den zich in het gebied tussen de gracht en de huizen aan de Molen straat- 
oostzijde.

een branton bij de put bij het huijs van Jan van der Stroom in de Achterstraet (KA446) 

en (het gereetschap) ten huijse van Van der Stroom (KA446).

Buiten de stad, in Oud-Wageningen, dat is het gebied tussen de Bergpoort en ‘de 
Wereld’ werd ‘buyten de Berghpoort bij de put van Vrouw van Beek en (het gereetschap) 
ten huijse van Smit Aelbert van Gent (nu de Bergstraatkerk St. Johannes den Doper)’ 
geplaatst. Later staat ook een brandton nabij het brandspuitenhuijsje ‘op de Wal’. In 
1759 staan op de wal twee brandspuithuisjes, nl. 1. Op de Wal en 2. Op het Crifte 
Bolwerk agter de Conrectors School (= de Latijnse school op de hoek van de Molenstraat 
en de Herenstraat). In 1798 is het 1. Op de Wal westzijde, en 2. Op het Krifte Bolwerk. 
De Wal westzijde is het gebied waar nu het Emmapark ligt. Het brandspuitenhuisje zal

Lijst 1 van 5 augustus 1719
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ergens tussen de Nudepoort en het bolwerk bij het Kasteel gestaan hebben. Het Krifte 
Bolwerk, later ook Kristebolwerk genoemd, is het gebied achter het oude hoofdgebouw

van de LUW.

Lijst 2 van 21 juni 1729

In deze lijst wordt enig commentaar gegeven. Zo staat bij de 70 emmers ‘Op het 
Raathuijs’: Op het Raathuys zijn noch 7 nieuwe brantemmers sedert gehangen soo ick 
in mijn Rekeningh van 1 Aug. 1726 tot -?- (niet te lezen, waarschijnlijk 31) July 1729 
voor ontfanghen gebracht heb. Daarnaast wordt nog vermeld dat ’55 brantemmers niet 
meer goet (sijn) en op de solder van het Raathuys geleght.’ Brandrepen hangen of 
staan bij Gijsbertus van Middelhoven op KA167 (1 ex.), bij wed. Bosvogel (KA168), bij 
Evert Bosch (KA246), zie tabel), bij Rentmr. van der Horst (KA88, zie tabel), bij Gijsbert 
Weppelman (KA402), bij Geert van Kreel (KA435west), bij Antonij van Rijn (Ka346), bij 
Geert Gijsbers in Oudt-Waegeningen, bij Jan van der Stroom (KA445, zie tabel).

In 1729 staan de brandtonnen, op één uitzondering na, op dezelfde plaatsen als in 1719. 
De uitzondering is dat in 1719 de brandton bij het huis van Jan van der Stroom (KA445) 
staat en in 1729 staat hij er tegenover (KA403?). Misschien wordt met ‘bij het huis van 
Jan van der Stroom’ wel tegenover het huis bedoeld, want er zal toch binnen 10 jaar

geen nieuwe put daar gegraven zijn?

Lijst 3 van 23 november 1759

Er zijn twee lijsten met dezelfde dagtekening. Omdat zij weinig met elkaar verschillen, 
heb ik de tweede lijst genomen. Deze werd gedrukt uitgegeven (3) en is door Ad 
Rietveld (1) vermeld. De eerste lijst heeft 300 brandemmers als totaal, terwijl de tweede 
lijst 260 als totaal geeft. Andere verschillen zijn bijv. dat in de eerste lijst de StadsHuysen, 
dat zijn Mennistenhuizen, niet worden genoemd. Dat gebeurde wel in de tweede lijst. 
De Mennistenhuizen werden in 1733 gebouwd (4). Dit kan betekenen dat iemand een 
oudere lijst heeft gepakt en deze van de datum 23 november 1759 heeft voorzien. Later 
bleek hem dat de situatie van voor 1733 ietwat anders was dan in 1759, waarop hij een 
bij-de-tijdse lijst heeft gemaakt. Brandrepen werden opgehangen bij Margriet van Elden, 
Willem Weppelman, Helm(er)t van Baak Tz (=Teuniszoon), Willem Bosvogel, Jacob Mol, 
Anthonij van Rhijn, Willemyn van Veen (elk 1 exemplaar), het Raadhuijs (2 exemplaren), 
en buiten de stad bij Peter Everts in Oud-Wageningen (de Wereld?). De woonlokaties 
van de meesten kennen wij al. Helmert van Baak woonde op KA164. Verder moesten 
‘De Brandladder, Hacken en Forcken (aan de) muur van de kerk ten Noorde, van welk 
slot zoowel als de Brandspuijten Huijsje ijder opsigter van de Brandsaken een sleutel’. 
Dit wil zeggen dat deze opzichters sleutels van zowel het slot van het brandspuithuisje 
als dat waarmee het gereedschap aan de muur aan de noordkant van de kerk was veilig 
gesteld, bezitten.

Deze lijst geeft ook nog de namen van de bemanningen van de drie brandspuiten. Deze 
namen zal ik elders publiceren (5).
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Lijst 4 heet ook ‘t vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid’. Het aantal brandemmers per 
lokatie staat in Tabel 1. Ook vermeldt deze lijst dat ‘bij iedere grote Stads Pomp een 
brandton’ moet staan, en bij wie de reepen, zeelen (touwen) en oorshouten (?) moesten 
bewaard worden. En dan volgen weer de namen van de bemanningen van de 
brandspuiten.

Aantal brandemmers

Opvallend is dat het aantal brandemmers met de tijd terugloopt. In 1719 zijn er 400 
brandemmers. Later blijkt dat men ook tevreden is met een kleiner aantal. In 1798 is 
nog de helft van het oorspronkelijk vereiste aantal over. In OA1135 vinden wij nog 
andere lijsten die deze daling accentueren. In tabel 2 worden de aantallen brandemmers 
over de periode 1719 tot 1798 gegeven.

Tabel 2. Aantallen brandemmers in de periode 1719 tot 1798 (De lijsten zijn veelal 
gedateerd. Ik vermeld alleen het jaar).

Lijst 4 van 11 juni 1798

Jaar Aantal Jaar Aantal Jaar Aantal

1719 400 1754 248* 1766 240
1720 395 1759 260 1768 247
1729 340 1759? 235** 1768 236****
1749 277 1760 232*** 1770 234
1749 269 1763 229 1783 239
1750 195 1764 244 1798 210

* 206 getelde + 42 gerepareerde
** vereist is 320
*** vereist is 260
**** een tweede lijst uit 1768

Had men in 1719 het aantal benodigde brandemmers aanzienlijk overschat of is deze 
daling een gevolg van verontachtzaming? Het laatste zal wel een rol hebben gespeeld, 
want in de lijsten van de jaren 1759, 1760 en 1761 wordt aangegeven hoeveel emmers 
er moeten zijn en hoeveel er ontbreken. De stadsregering gaf zeker niet het goede 
voorbeeld, want in 1720 ‘manckeert (ontbreekt) een brantreep op het raathuijs en is 
bevonden op het Raathuijs dat de Ratten aan de emmers zijn geweest’. En in ca 1740 
waren op het Raadhuis van de 50 brandemmers slechts 11 aanwezig. Door klokgelui 
en tromgeroffel werden de mensen voor de brand gewaarschuwd, maar wat te doen als 
in ca 1760 er ‘geen vellen op de stadstrommen’ zitten?
Kennelijk had ook hier het stadsbestuur gefaald om voor goede trommels te zorgen. 
Speelde misschien de verbetering van de brandspuiten met de tijd een rol? Maar de 
brandemmers waren toch nodig om de brandtonnen te vullen, waaruit de brandspuiten 
hun water opzogen?
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Lokaties

Voor mij was verrassend, maar achteraf gezien te verwachten, dat de emmers over de 
periode 1719 tot 1798 veelal op dezelfde plaats bleven hangen. Deze lokaties waren 
zodanig gekozen dat vandaar uit een bepaald stadsgebied bestreken werd. Meestal 
vinden er concentraties van brandbestrijdingsmateriaal plaats. Zo vinden wij brandemmers 
op KA362, de brandhaken e.d. op KA346, en de brandton bij de put op KA257.

Bordjes

Wellicht onder het motto: Beter laat dan nooit, werd op 13 juli 1800 (2), dus na zo’n 
80 jaar, nadat men bepaalde huizen had aangewezen voor het bewaren van de 
brandemmers, door het stadsbestuur besloten ‘dat voor ieder huis daar de brantemmers 
hangen een plankije wert gemaeckt met een emmer daer op geverft, dat de inwoonders 
(van Wageningen) bij onverhoopte brant konden zien waar de emmers hangen en 
deselve na(ar) de brant meede te neemen.’Het is bijzonder jammer dat van deze bordjes
- er moeten er 15 geweest zijn - geen enkele bewaard is gebleven.

Pompen en putten

Bovenstaande geeft ook aan waar in de binnenstad en Oud-Wageningen de putten en 
pompen zich bevonden. We zullen hierop in een later artikel terugkomen.

Bronnen

1. A.L.N. Rietveld. 1994. dit nummer.
2. Gemeente-Archief Wageningen:

Oud-Archief inv. 1134 hierin verscheidene lijsten, o.a. lijst 1:
Lijst 1. Deze lijst dateert van 5-8-1719. Er is geen opschrift.
Oud-Archief inv. 1135, hierin verscheidene lijsten, o.a. lijsten 2, 3 en 4:
Lijst 2. De lijst dateert van 21-6-1729. Het opschrift is: Memorie hoe de Brantspuijten, 
de brantonnen, de brantleeren, de Brantemmers en de verdere brantsaacken ge
plaatst sijn op den 21ste Juni 1729.
Lijst 3. Deze lijst dateert van 23-11-1759. Hij is ook gedrukt uitgegeven: Ordonnantie 
waar na een ieder sig in tijde van Brand binnen de Stad Wageningen sal hebben 
te reguleeren 1759.
Lijst 4. Deze lijst dateert van 11-6-1798 ‘t vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid.

3. A.C. Zeven. 1986-1994. Historisch Kadaster van de binnenstad van Wageningen 
1647-1900 (in wording). Wageningen. ca 1300p.

4. F.A. Hoefer. 1904. De vestiging van doopsgezinden te Wageningen. BM Gelre 7: 
405-413.

5. A.C. Zeven. 1994. De bemanningen van de brandspuiten van Wageningen in 1798, 
het ‘vierde jaar der Bataafsche Vrijheid’. Veluwse Geslachten (in druk).

Figuurbijschriften:

Fig.1. Plattegrond van de Wageningse binnenstad, getekend door Bijhouwer en geba
seerd op de vogelvluchtkaart uit 1650, gepubliceerd door Slichterman.
Fig.2. Een brandspuit van Jan van der Heijden. Gemeente-Archief Wageningen, Oud- 
Archief 1134.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

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

A. Hofman 
P.Holleman

A.L.N.Rietveld

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledensecretariaat

lid
lid

lid

Nudestraat 14,6701 CE, tel.12553
Englaan 19,6703 EV, tel.25517
Schaapsdrift30,6871 XB Renkum,
tel.08373-12025
adres en tel. zie hierboven
Molenbeekstraat33,6871 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
MONUMENTENCOMMISSIE 
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
“DE CASTEELSE POORT”*
A.L.N.Rietveld contactpersoon
VERENIGING “VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM DE CASTEELSE POORT”

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

Otto van Gelreweg 28,
6703 AE Wageningen

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

Bowlesparkla, 6701 DN,tel.21436 
Tarthorst 54,6708JB, tel.15477 
Secr.: Mw.l.Mulder-Haringx,
Thijsselaan 59, tel.13694

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 wordt gehouden op 19 september in 'De Wereld'. 
Lezing met dia's door dhr.G.Kouwenhoven, stadsarchivaris te Hattem.

(in verband met de excursie op 1 oktober a.s.).

Copij inleveren uiterlijk 19 augustus op Otto van Gelreweg 16.
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22e jaargang - nr.3 - september 1994

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING 'OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst

Maandag 19 september 1994

Aanvang 20.00 UUR 

in ‘DE WERELD’, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen

"EEN WANDELING DOOR HATTEM",
door de streekarchivaris, dhr. G. Kouwenhoven.

HATTEM IN HET MIDDEN DER 17DE EEUW.
Zie de drie stadspoorten met binnenpoort, buitenpoort en voorwerk. Van de 

Dijkpoort is de binnenpoort over. (Hoefer: De vesting Hattem en haar kasteel).

OUD 
WAGENINGEN



EEN WANDELING DOOR HATTEM.
Aan de hand van dia’s lopen we Hattem door, soms een uitstapje makend naar het 
verleden. We krijgen te zien dat de binnenstad van Hattem in hoofdvormen sinds 1550 
nauwelijks meer is veranderd en dat van zaken die zijn verdwenen nog sporen aan
wezig zijn, of opnieuw zichtbaar zijn gemaakt. Duidelijk wordt, dat Hattem na 1650 een 
tijdlang economische stilstand heeft meegemaakt. Er zijn nauwelijks totaal nieuwe 
gevels opgetrokken. De mooiste panden dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw, 
evenals het rijke renaissancemeubilair in de kerk. In de 19de eeuw worden veel panden 
tot echte stadsboerderijen. Dit was een gevolg van het feit dat alleen burgers die binnen 
de stadsmuren woonden gebruik mochten maken van de gemeenschappelijke weide de 
Hoenwaard.

De streekarchivaris, 
G. Kouwenhoven.

VAN DE BESTUURSTAFEL
(periode mei t/m augustus 1994)

Omdat het verenigingsleven gedurende de zomermaanden praktisch stil ligt, zijn de te 
noemen onderwerpen beperkt. Het lezingenprogramma voor september en november 
is inmiddels rond. Het ziet er als volgt uit:
19 september: een wandeling door Hattem (de Heer G. Kouwenhoven).
21 november: ‘De slag om Arnhem, september 1944 - september 1994’. Lezing door 
de Heer W. Boersma Stichting Airborne Museum ‘Hartenstein’. Noteert u deze data vast. 
De bijeenkomsten worden gehouden in ‘De Wereld’. Aanvang 8 uur.

Zoals bekend is, werd op verzoek van de plaatselijke Oranjevereniging op Koninginne
dag door de Historische Vereniging Oud-Wageningen een puzzelwandeling georgani
seerd, die door de heer G. Voncken werd samengesteld. Alle deelnemers ontvingen een 
aandenken.

Een belangrijk poststuk
Tijdens de zomervakantie werd ons een overzicht toegezonden van door het Gelders 
Oudheidkundig Contact te organiseren cursussen. Het G.A.C. richt zich voor het komen
de seizoen voornamelijk op:
- oud schrift
- genealogie
- lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten
- beoefening van de lokale en regionale geschiedenis
- historische geografie
- oral history
- huizenonderzoek
- computer en historisch onderzoek
- tijdrekenkunde
- Tweede Wereldoorlog
- gemeentelijke monumentenzorg
Een cursusoverzicht is gratis te verkrijgen bij het Gelders Oudheidkundig Contact, 
Postbus 4040, 7200 BA Zutphen.
Informatietelefoon: 05750 - 11826.

2



Vacature gemeentelijke Monumentencommissie.
In de vergadering van de gemeenteraad op 17 mei j.l. is de heer W. van Keulen 
benoemd tot lid van de Monumentencommissie. Hij was door onze vereniging voorge
dragen en heeft zich bereid verklaard het lidmaatschap te aanvaarden. Wij zijn blij dat 
een zo deskundig iemand gekozen is.

De heer J.M. van Staveren is op 3 juni 1994 overleden. Gedurende zijn lidmaatschap 
van ons bestuur onderhield hij het contact met het museum. Hij was een stille werker, 
die zich aan afspraken hield. Na een ongelijke strijd is hij overleden lezen we in het 
overlijdensbericht.

Van de bestuurstafel:
Nadat de meeste vakanties voor de leden weer achter de rug zijn heb ik, als uw 
voorzitter, voor u als leden van de oudheidkundige vereniging “Oud Wageningen” een 
minder plezierige boodschap. In verband met een aanbieding in de carrièresfeer die ik 
in mei jl. heb gekregen, ben ik namelijk, na lang wikken en wegen, van baan verwisseld. 
Dit heeft als gevolg dat ik sedert 1 juli 1994 werkzaam ben op het kantoor van Jhr. Mr.
E.E.E. de Kuyper, notaris te Vught. Zoals u wellicht zult begrijpen, heeft dit nogal wat 
consequenties voor mijn functioneren als uw voorzitter omdat het voor mij niet mogelijk 
is de vinger aan de dagelijkse Wageningse pols te houden. Tevens is het voor u als 
leden wat moeilijker om contact met mij te leggen maar niet onmogelijk. Voor wie mij 
overdag wil bereiken volgt hier het telefoonnummer 073-570402. In overleg met het 
bestuur heb ik daarom toegezegd aan te blijven als uw voorzitter totdat er zich een 
geschikte kandidaat voor de opvolging heeft aangediend. Dit omdat een vereniging als 
de onze, een voorzitter verdient die zich continu op de hoogte kan houden van de 
dagelijkse gang van zaken in Wageningen, hetgeen voor mij uit praktisch oogpunt 
nagenoeg onmogelijk is. Rest mij u te verzekeren dat de door mij gemaakte keuze niet 
eenvoudig is geweest maar gezien mijn jeugdige leeftijd, in verband met het carrière 
maken, wel een die te rechtvaardigen is. Of deze in uw ogen ook te billijken is laat ik 
graag over aan ieder van u, als leden van “Oud Wageningen”.

Voorzitter, 
R.H.M. Vlemmix.

Viering bevrijding 1995
In aansluiting op de ontvouwde plannen met betrekking tot de viering van de 50-jarige 
bevrijding van Nederland op 5 mei 1995 kan ik u hierbij mededelen dat wij erin geslaagd 
zijn om in ruwe vormen een bevrijdingsfietsroute gestalte te geven. Deze fietsroute zal 
bestaan uit een aantal “lussen” die tezamen een verband leggen tussen het begin van 
de oorlog, de duur ervan en de beëindiging daarvan. Deze fietsroute zal een blijvend 
karakter dragen dat ook na de viering op 5 mei 1995 zijn betekenis zal behouden en 
ook vanuit een eventueel recreatief oogpunt aan te bevelen zal zijn, ook al is dit gezien 
de aanleiding niet ons eerste doel. Het voert nu te ver om te gaan uitwijden in details 
maar u kunt ervan op aan dat wij onze volle aandacht aan dit onderwerp besteden. Wij 
staan ook in contact met de gemeente Wageningen om haar opmerkzaam te maken 
op dit initiatief en graag willen wij iedereen uitnodigen zijn of haar zegje te doen die 
op een positieve manier een bijdrage denkt te kunnen leveren aan de uitvoering van 
dit initiatief.

Het bestuur.
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Nummer 6 van onze historische reeks komt uit.

De redactie is ervan overtuigd dat het de best-seller, deel 2 uit de reeks: Gezicht op 
de geschiedenis van Wageningen evenaart.

De titel is: WAGENINGEN EN DE RIJN.
Na het voorwoord komt de heer W. v.d. Westeringh aan het woord met: Enige opmer
kingen over de loop van de Rijn bij Wageningen. Deskundig maar zeer leesbaar 
behandelt hij dit onderwerp. Er wordt aandacht geschonken aan de meanderende rivier 
en de ligging van de Wolfswaard en Maneswaard. Er zijn goede kaarten en mooie foto’s 
bijgevoegd. W. Steenbergen neemt ons nu niet mee in de trein maar behandelt de 
beurtvaart op de Rijn. Goed en grondig gedocumenteerd. Interessante bijzonderheden 
over Wageningse schippers en schepen. De heer F. Hellinga behandelt de vlotvaart op 
de Rijn. Indertijd was de tentoonstelling over deze vlotvaart de best bezochte tentoon
stelling. Op een zeer leesbare manier wordt deze vlotvaart vanuit Zuid-Duitsland behan
deld. Er zijn goede tekeningen bij. Een interessant onderwerp en voor u goed leesbaar 
uitgewerkt. De heer C.D. Gast behandelt de zalmvisserij op de Rijn bij Wageningen. Het 
verhaal is leesbaar, mee door de leuke historische trekjes. Hoe schoon was de Rijn 
toen! Ad Rietveld behandelt uitvoerig de Rijn- of buitenhaven. We hebben ook een 
binnenhaven, maar die komt op een andere keer aan de orde. Wat is hier een 
voorstudie gemaakt en met hoeveel geduld is er in het archief gesnuffeld. ‘Veel kommer 
en kwel’, zei Rietveld meermalen bij zijn lezing over dit onderwerp. Maar de moeite 
dubbel waard! De heer G. Litjens schrijft over: Het Natuurontwikkelingsprojekt De 
Blauwe Kamer. Zelf is hij hier zeer nauw bij betrokken. Aan de orde komen twee dingen:
1. Van toen en 2. Nu. Het zal u stimuleren er een bezoek te brengen en het hele projekt 
met deze gegevens te bestuderen. Het laatste onderdeel: Recreatie wordt verzorgd 
door: Waterscouting Musinga Rijn, door de Wageningse kanovereniging De Bovenste 
polder en de Wageningse zwem-en poloclub De Rijn.

Uit de eerder verschenen boekjes van Oud-Wageningen zijn deel 1: Hof van Gelderland 
in Wageningen: van herberg tot kraakpand en deel 2: Gezicht op de geschiedenis van 
Wageningen uitverkocht. Deel 3: Brinken en buurten in Wageningen en deel 4 zijn 
nagenoeg uitverkocht: Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen. Deel 
5: Tussen de Wereld en het Veer is nog niet uitverkocht. Interessante onderwerpen 
komen aan de orde. Bij de bestuursleden, gemerkt met een * kunt u nog een exemplaar 
bemachtigen. Kosten f. 10,-. Onze vereniging telt meer dan 800 leden. Vul uw bibli
otheek eens aan met een van deze boekjes. Het stimuleert ons hiermee verder te gaan.

EXCURSIE naar HATTEM op 1 oktober 1994
Traditiegetrouw organiseren we op de eerste zaterdag van oktober weer onze jaarlijkse 
verenigingsexcursie. De excursiecommissie meent ook dit jaar weer een toeristisch 
aantrekkelijk en een historisch interessant reisdoel te hebben gevonden: Hattem, het 
Hanzestadje in het uiterste noorden van onze provincie, met zijn beroemde Andreaskerk 
en zijn historische gebouwen als de Franse School, het vermaarde Raadhuis, het Hoge 
Huys, het zgn Spookhuis, de Verkentoren en niet te vergeten zijn Dijkpoort, zijn 
Streekmuseum/Voermanhuis/Anton Pieckmuseum en het bekende Bakkerijmuseum. 
Als gebruikelijk reizen we per bus.
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Het programma voor 1 oktober is als volgt:

1. 8.45 u : Vertrek bij het Museum, de Casteelse Poort
2. 10.30 u Koffie en gebak in de Franse School te Hattem
3. 11.00 u : Bezoek aan de Ned. Herv. Andreaskerk
4. 11.45 u : Bezoek aan het StreekmuseumA/oermanhuis/Anton Pieckmuseum
5. 13.00 u : Lunch bij het Bakkerijmuseum. Aansluitend museumbezoek
6. 14.30 u Rondleiding door Hattem, inclusief het Stadhuis
7. 16.00 u Napraten in Restaurant Tinne
8. 16.45 u : Vertrek uit Hattem (De Bleek)
9. 18.00 u Terug in Wageningen

Alle belangstellenden (ook mogelijke introducés) wordt er verder op gewezen, dat de 
stadsarchivaris van Hattem, de Heer G. Kouwenhoven, op 19 september a.s. voor onze 
vereniging ter inleiding op de excursie een lezing met dia’s zal houden.

Belangstellenden voor de excursie wordt tenslotte verzocht zich uiterlijk 24 sept. aan 
te melden bij één van de hieronder genoemde leden van de excursiecommissie of de 
secretaris van het bestuur:
Dhr. A Hederik, Sprengerlaan 3, 6703 EZ, Wageningen, tel. 14387 of 
Dhr. T. Kouwenhoven, Nudestraat 14, 6701 CE, Wageningen, tel. 12553 
Mw. G. Woudenberg, Louis Davidsstraat 20, 6708 NN, Wageningen tel. 18602

Definitieve inschrijving heeft eerst plaats, als de kosten (f. 50,-- per persoon) zijn 
overgemaakt op het gironummer van de Hist. Ver. Oud Wageningen nr. 2946125 te 
Wageningen. Na inschrijving ontvangt u nog enige nadere informatie.

De Bibliotheek
Zoals u weet, is de bibliotheek van onze vereniging in januari van dit jaar overgebracht 
naar het depot van het gemeentearchief. Tot dusver stond een en ander bij de beheer
der thuis opgeslagen. Omdat deze verhuisde, moest er een alternatieve ruimte gevon
den worden. Het is de bedoeling dat het tijdelijk is, maar ik vrees dat het een langdurig 
verblijf daar gaat worden...
In de afgelopen maanden heb ik bij tussenpozen kunnen werken aan het verder 
catalogiseren en nummeren van de boeken, enz. Ik kreeg hulp van ons lid P. Holleman, 
die ruim 40 tijdschriftartikelen en overdrukken van een omslag voorzag. Ook repareerde 
hij enkele boeken. Ik wil hem hiervoor vanaf deze plaats bedanken. Uiteraard kunt u 
weer boeken, enz. lenen. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

De beheerder A.G. Steenbergen tel. 16675
Schiet in de Klomp
Een raadselachtige opmerking? Nee, een bijnaam van Hendrik Kleijnsmit. Hendrik was 
op 22 april 1741 te Wageningen wegens ‘dieverij’ gearresteerd. Uit zijn personalia blijkt, 
dat hij ‘volgens zijn zeggen’ 22 jaar geleden in Utrecht geboren is. Hij is soldaat in het 
regiment van de Colonel Glinstra. Tevens wordt vermeld dat zijn bijnaam of ‘alias Schiet 
in de klomp’, en ook ‘Schijt in de klomp’ is. Ik denk dat we bij het laatste toch aan 
schieten moeten blijven denken, en dat hij zich als soldaat ooit in zijn klomp had 
geschoten. Of zou hij ooit iets anders in zijn klomp hebben gedaan?

A.C. Zeven
Bron: Collectie aantekeningen Muschart, Centraal Bureau Genealogie, Den Haag.
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Christiaen Korting, in naam en vanwege het Bataafse volk: twee jaar verbannen.

Op 7 september 1799 wordt Christiaan Korting, geboren te Wageningen en oud 62 jaar, 
voorgeleid. Hij is sedert 1797 ‘vulder en aansteeker der lantaarnen’. Dat wil zeggen dat 
hij de stadslampen met lijnolie moest vullen om ze bij donker worden aan te steken en 
‘s ochtends weer te doven. Helaas had hij onenigheid met zijn vrouw en die hem had 
verlaten. Maar alvorens het huis uit te lopen had zij zijn bedde(goed) in een korenzak 
gedaan en naar het huis van Bart van Akeren gebracht. Deze woonde in één van de 
Menist-Huijsen, waar nu de Mennonietenweg is. Logischerwijs was Korting daarover 
verbolgen en toog hij op 2 april 1799 naar Van Akeren om zijn beddegoed terug te 
halen. Deze weigerde hem de spullen te geven, waarop Korting in woede zijn mes pakte 
en de ongewapende Van Akeren stak. De snee liep ‘van de linkerzijde van de Buik 
schuijnslangs de buijtenste zijdelingsche Buikspier doorgaande, zoo dat het Darmen 
omkleed zal off net van buiten puijlde.’ Gelukkig was de wond niet ‘lethal’ (dodelijk) en 
was in september Van Akeren weer genezen. Uiteraard werd Korting door de Stad 
Wageningen ter verantwoording geroepen. Waarschijnlijk vond zijn opvolger minder 
lijnolie in voorraad, dan bij Korting, zou moeten zijn. Korting gaf toe, dat hij de Stad 
beduveld had door stadslijnolie ten eigen bate te verkopen of tegen winkelwaren te 
ruilen. Het een en ander leverde hem forse straf op en ‘in naam en vanwege het 
Bataafse Volk’ werd hij voor twee jaren verbannen. Mocht hij zich in die twee jaar weer 
misdragen, dan zou de verbanning verlengd worden. Dit betekende dat hij zich gedu
rende die periode niet op Wagenings grondgebied mocht bevinden. Omdat een verban
nen persoon afhankelijk werd van steun van zijn familie bleef hij in de buurt en kon, 
meestal in armoedige omstandigheden, in bijvoorbeeld Rhenen, Bennekom of Ede gaan 
wonen.

A.C. Zeven
Bron: Gemeente-Archief Wageningen, Rechterlijk Archief 265.

Was er op het kerkhof van Wageningen een schietbaan?

Het antwoord is: Nee! Wel was er een grote, solide schuilkelder. In de vroege zomer 
van 1944 was hij gebouwd. (Nu 50 jaar geleden). Je had heel wat verschillende 
papieren, die je veilig wilde opbergen. Langzamerhand kwamen er meer wapens ter 
beschikking. Soms bestond er behoefte aan een tijdelijk veilig onderkomen. Hans 
Lettink begon met zijn groep aan de bouw van deze schuilkelder. Het waren medewer
kers aan de L.O., de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, de grootste 
illegale organisatie. Allereerst moest de heer Caspers, de opzichter van de begraaf
plaats zijn toestemming geven. De broers en zusters van de familie Caspers waren uit 
het goede hout gesneden. Ze waren vaderlandslievend en ze durfden risico te lopen 
voor de goede zaak. Caspers verleende vlot zijn medewerking en hielp mee een goede 
plaats te zoeken. Hij gaf ook toestemming voor een bijeenkomst in de ‘aula’. Een kleine 
groep mensen uit Ede en Wageningen kwam hier bij elkaar. Een belangrijke gast was 
een Nederlandse agent, die juist gedropt was in de omgeving. Hij moest contacten 
leggen in Amsterdam maar gedurende enkele dagen bleef hij in deze omgeving om 
voorlichting te geven. Hij toonde ons een aantal zwarte ‘pepermuntjes’, die bestemd 
waren om via de olie van de Duitse auto’s een verwoestende werking te hebben op
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de motor. Daarop toonde hij ons een soort zwarte ‘stopverf’, die diende om kneedbommen 
te maken. Belangrijk waren de bijbehorende ‘tijdpotloden’, die er uitzagen als balpen
nen. Er zat een slagpen in, die door een metaaldraad werd vastgehouden. De 
metaaldraden verschilden in dikte. Wanneer je stevig op de ‘balpen’ drukte kneepje een 
buisje met sterk bijtend zuur stuk. Dat zuur vrat in op de metaaldraad. Je had tijdpotloden, 
die een minuut, enkele minuten tot wel een kwartier nodig hadden. Dan schoot de pen 
naar buiten en via een ‘vuurkoord’ werd de kneedbare massa tot ontploffing gebracht. 
Je koos dus een tijd die je het beste uitkwam. Je kon het hele geval in een boekentas 
stoppen en deze tas deponeren in een Duits buro, een arbeidsburo enz. Tussen Ede 
en De Klomp legde men op de spoorrails een klein ijzeren doosje dat via een vuurkoord 
verbonden was met een hoeveelheid springstof, die onder en opzij van de spoorrails 
bevestigd was. De locomotief reed over het doosje en de hele zaak ontplofte. De agent 
gaf het advies de springstof zo aan te brengen dat de ontspoorde trein op de naastliggende 
rails terecht kwam. Met behulp van sterke magneten kon je de springstof onder of opzij 
van een schip aanbrengen. Belangrijk was dat je steeds de goede ‘tijdpotloden’ koos. 
Via droppings zou dit nieuwe materiaal ter beschikking komen. Aan de gastvrijheid van 
Caspers was het te danken dat de ruimte van het kerkhof ter beschikking kwam. 
Rondom het gebouw tussen de struiken stonden enkele gewapende medewerkers.

Achteraan op het kerkhof, richting Buissteeg stond een grote houtmijt. Op dit gedeelte 
verbouwde Caspers groenten, er stonden hoge dahlia’s en een aantal struiken. Hier kon 
je je tamelijk vrij bewegen. Hans en zijn medewerkers groeven een grote rechthoekige 
kuil van zes bij zes meter. Via een bevriende boswachter legde men de hand op enkele 
honderden stammetjes, die ruim 21/2 meter lang waren. Kort naast elkaar werden de 
stammetjes in de grond gezet langs de vier wanden. Daarna maakte men een afschei
ding met stammen, zodat er twee ruimten ontstonden, één van zes bij vier meter en 
de andere zes bij twee meter. De buitenwanden en de tussenwand werden met stro 
bekleed. Daarop werd het dak gemaakt van stevige stammetjes en het werd afgedekt 
met een laagje aarde. Voor ventilatie gebruikte men enkele omgekeerde bloempotten, 
die op het dak geplaatst werden. Daarop werd de houtmijt verplaatst naar de plaats van 
het dak. De afwerking vroeg heel wat tijd. Als je uit de mijt enkele takkenbossen 
weghaalde kroop je door een klein gangetje. Aan het eind lag een luik. Wanneer je dit 
opzij schoof, zag je een fles met een kaars. Je stak de kaars aan en via een stevig 
kippenleertje kwam je in de ondergrondse ruimte. Langs de lange zijde van de grootste 
ruimte waren kribben getimmerd. Twee in de lengte en twee boven elkaar. Op de grond 
lag ook een dikke laag stro. In de kribben lagen grote juten zakken, die ook met stro 
waren gevuld. Waarvoor diende nu de scheidingswand? Op vernuftige wijze was hier 
een draaibaar luik gemaakt, waardoor je van de ene ruimte in de andere kwam en 
daarna sloot je het luik weer zorgvuldig. En vanuit de kleinste ruimte liep een lange 
vluchtgang, goed gestut en deze eindigde tussen de heesters. De kelder was droog en 
het rook niet muf. Tijdens de luchtlandingen lukte het een stel Duitse en Engelse 
vuurwapens te ‘organiseren’. Voor instructie werd gezorgd. Hans zetten een brandende 
kaars bij het begin van de vluchtgang en demonstreerde de wapens aan de leden van 
zijn groep. Cornelis Ryan schreef zijn tweede oorlogsboek en gaf het de titel: A Bridge 
too far, letterlijk in het Nederlands vertaald: Een brug te ver. In twee maanden werden 
er 89.000 exemplaren verkocht. Verbazingwekkend waren de plannen van Montgomery. 
5000 jagers, bommenwerpers, transportvliegtuigen en meer dan 2000 zweefvliegtuigen
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namen aan de grote operatie ‘Market Garden’ deel. Het tweede leger rukte op uit België, 
door Brabant naar Nijmegen met zijn Waalbrug. Toen ging het mis. De Duitsers bleken 
te machtig te zijn. Vele geallieerden sneuvelden, een deel werd krijgsgevangen gemaakt 
en een klein gedeelte wist de dans te ontspringen door ‘s nachts bij Oosterbeek-laag 
over de Rijn te trekken. Via de Wolfswaard ontkwamen enkele soldaten. Op het kerkhof 
kwamen 8 geallieerde strijders terecht. Overdag zaten ze aan de achterzijde van de 
‘aula’ in het zonnetje, maar ‘s avonds werden ze naar de schuilkelder gebracht. Zelf 
vonden ze dat ook veiliger. Caspers beklaagde zich na enkele dagen. De Amerikanen 
weigerden aardappels te schillen. Dat was geen werk voor een officier. Deze Ameri
kanen waren tijdelijk tot officier gebombardeerd. Als krijgsgevangene had je het als 
officier veel beter dan Jan Soldaat. In die week kwam Kees Mulder op zaterdagmiddag 
op het kerkhof. Achterop zijn fiets zat een jongeman in een burgerpakje. Het was een 
piloot die met zijn Spitfire bij De Klomp was neergeschoten en hij had zich met behulp 
van zijn valscherm weten te redden. Kees had hem opgepikt toen welwillende burgers 
de Engelsman van burgerkleren hadden voorzien. Hij nam zijn uniform in een pakje 
mee. Hij vertelde dat hij Engelsman was en zijn naam was George Sykes. We vertelden 
hem iets over zijn nieuwe onderkomen en we lieten hem de schuilkelder zien. Toen hij 
weer boven kwam zei hij: ‘Now i was real underground’. De Amerikanen kregen te horen 
dat ze maar aardappels in de schil moesten eten. Sykes kreeg ze zo ver dat ze weer 
gingen schillen. Af en toe kwam er een mortiergranaat terrecht op een zerk en dan 
spatten de scherven naar alle kanten: levensgevaarlijk! Daarvoor waren allen bang. Hun 
herhaalde vraag was: ‘Wanneer gaan we nu weg?’ Ons antwoord was: ‘Wij hebben bijna 
vijf jaar gewacht en jullie zijn hier pas enkele dagen. De Duitsers maken jullie krijgs
gevangen als ze jullie snappen, maar wij brengen het er niet levend af. We hebben jullie 
legernummers doorgegeven en er wordt hard gewerkt om jullie aan de overkant te 
krijgen”. En ze sliepen nog enkele nachten in hun ondergronds verblijf. Via een speciale 
PGEM-lijn, die eerst in Wageningen dienst gedaan had voor het doorgeven van 
verkeersrapporten aan het tweede leger in Nijmegen, lukte het om vanuit het huis van 
Van der Deurie de overtocht te laten regelen door Tatham Wärter, een Engelse officier. 
Jan Peelen begeleidde de groep die bij Oranje Nassau’s Oord verzameld werd. Hij 
bracht ze aan de oever van de Rijn en met kano’s en boten werden ze naar de overkant 
gebracht. Allen kwamen veilig aan de overkant. De kelder op het kerkhof had goed 
dienst gedaan. Hans had munitie en een aantal handgranaten verzameld en deze legde 
hij bij de opening van de vluchtgang. Een van de B.S.-ers wilde nog wat oefenen met 
een sten-gun. Hij zette een brandende kaars bij de vluchtgang, ging zo ver mogelijk 
terug staan en loste een schot. Een oorverdovende knal, de hele kelder ontplofte. Een 
Duitser stond juist bij de ingang van het kerkhof. “Was ist das?” ‘Einschläge!’ Dit 
antwoord bevredigde hem. Wageningen was toen al grotendeels ontruimd en de onge
lukkige schutter kwam zich in Ede melden. Hij kreeg een behoorlijke uitbrander. Hij zag 
er uit als een roodhuid. De ontelbare scherfwondjes waren aangestipt met jodium. Dit 
was het einde van de schuilkelder op het kerkhof, die even ook als schietbaan dienst 
deed.

F. v.d. Have
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TUSSEN BERG EN RIJN:

ZICHT OP DE WAGENINGSE UITERWAARDEN H.F. Smit.

Tentoonstelling in museum “De Casteelse poort” van 30 september t/m 11 december 
1994.

Welke Berg? Heel eenvoudig: de Wageningse Berg voor wie in het oosten, de Grebbeberg 
voor wie in het westen van de gemeente woont. Dus in feite tussen twee bergen en 
de Rijn. De Wageningse uiterwaarden strekken zich van de ene tot (bijna) de andere 
Berg uit, van beide Bergen is er een groots uitzicht over de uiterwaarden en ofwel de 
ene ofwel de andere Berg bepaalt in hoge mate het beeld van de uiterwaarden voor 
wie nabij de rivier loopt.
De situatie waarbij uiterwaarden aan stuwwallen (hoge zandheuvels) grenzen mag met 
recht bijzonder worden genoemd. Het komt in het midden van ons land maar op enkele 
plaatsen voor dat het overstromingsgebied van een grote rivier niet door dijken maar 
door natuurlijke hoogten wordt begrensd. Tot aan de negentiende eeuw is de confron
tatie tussen beide landschapstypen nog dramatischer geweest. De rivierloop was toen 
nog niet vastgelegd door kribben en de meanderende rivier ondergroef de stuwwal 
waardoor geweldige zand-afstortingen plaatsvonden. Daaraan is de karakteristieke 
steile zuidhelling van zowel de Wageningse als de Grebbeberg te danken. De geolo
gische ontstaansgeschiedenis, de natuurlijke ontwikkeling sinds de laatste eeuwen en 
de geomorfologische variatie die er hedentendage nog is waar te nemen, vormt één 
deel van de tentoonstelling die over natuur en landschap van de Wageningse uiterwaarden 
gaat. Deze tentoonstelling is bedoeld als completering van de beide voorgaande ten
toonstellingen in “De Casteelse Poort” waarbij andere aspecten van het gebeuren op 
en rond de Rijn centraal stonden.
Vormde in vroegere tijden het natuurgeweld van het niet in het gareel te houden 
rivierwater de belangrijkste kracht die vorm gaf aan het uiterwaardengebied, sinds het 
begin van de negentiende eeuw is dat de mens. Zo is de aanleg van kribben en 
zomerkaden ingrijpend geweest voor het verloop van natuurlijke processen als het 
meanderen en het zich vertakken van de rivier. Dit blijkt uit de nauwkeurige oude 
rivierkaarten en topografische kaarten die sinds de Bataafse tijd vervaardigd zijn. Van 
bijkans verwoestende invloed is de baksteen-industrie geweest, die aan het einde van 
de negentiende eeuw opkwam. De vele steenfabrieken met de brede daken van de 
vlamovens en de hoge schoorstenen vormden tot na de Tweede Wereldoorlog een 
karakteristiek bestanddeel van het uiterwaardengebied. Maar door de kleiwinning is het 
oorspronkelijk fijn-gemodelleerde natuurlandschap vrijwel geheel verdwenen. Het 
Wageningse uiterwaardengebied is meer vergraven dan andere en het is niet overdre
ven het als een ruïne-landschap te betitelen. Zowel de relatief grootschalige effecten 
van de baksteen-industrie als de vele andere kleine ingrepen en menselijke activiteiten 
vormen een tweede deel van de tentoonstelling. Zij worden met vele, soms bijzondere, 
oude en nieuwe kaarten in beeld gebracht.
Het roemruchte plan Ooievaar heeft al vele tongen in beweging gebracht. Plan Ooie
vaar is overigens geen plan, maar een inspirerende studie naar meer natuurgerichte 
ontwikkelings-mogelijkheden van het rivierengebied, in het bijzonder van het 
uiterwaardengebied. Ideeën uit het plan Ooievaar zijn verwerkt in de beleidsplannen
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voor natuur- en landschapszorg op de verschillende niveaus van ruimtelijke planning die 
Nederland kent. Zo zijn in het Natuurbeleidsplan van het Rijk de uiterwaardengebieden 
in de Ecologische Hoofdstructuur als natuurontwikkelings-gebied aangegeven. In de 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening is aangegeven, dat op regionaal niveau een 
nadere uitwerking voor het rivierengebied moet plaatsvinden. Via een tussenstap is 
inmiddels de Ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn gereedgekomen, die op het gebied 
tussen Arnhem en Amerongen betrekking heeft. In de visie wordt globaal aangegeven, 
welke ontwikkelingen gewenst zijn om de natuur-kwaliteit van het uiterwaardengebied 
te bevorderen. Er is een reeks van mogelijkheden, uiteenlopend van aangepast agra
risch beheer om het open karakter van een bepaald gebied te behouden tot het 
stimuleren van spontane bos-ontwikkeling toe. Soms moet de zomerkade worden 
weggegraven om weer natuurlijke rivier-erosie en -afzetting mogelijk te maken (wat twee 
eeuwen geleden juist buitengesloten werd). De “Blauwe Kamer” is één van de eerste 
projecten in de Nederlandse uiterwaardengebieden waar zulke natuurlijke ontwikkelin
gen weer op gang zijn gebracht. Het vervult een belangrijke rol als proefgebied. Doch 
ook voor het oostelijke deel van het Wageningse uiterwaardengebied dat eigendom van 
Staatsbosbeheer is, is inmiddels een beheersplan opgesteld. Een beheersplan vormt 
het meest concrete plan, op het laagste planning-niveau. De grootschalig geplande 
natuur-ontwikkeling wordt in een derde deel van de tentoonstelling belicht. Maar wie het 
kleine niet eert, is het grote niet weerd. Daarom wordt ook iets van de plaatselijke, 
kleinschalige initiatieven voor het beheer van natuur en landschap getoond.
Al is het Wageningse uiterwaardengebied klein, het grenst aan een beboste steile 
heuvelrand. Het zal deze combinatie van landschapstypen zijn die verschillende kun
stenaars aantrok om er te schilderen of te tekenen. Het werk van Xeno Munninghof en 
Barend Ferwerda heeft daarbij een ruimere bekendheid gekregen dan dat van de 
plaatselijk werkende Ben van Londen en Johan Haak. Maar ook als onderwerp voor 
de grote schoolplaten van weleer werd de combinatie als interessant en leerzaam 
beoordeeld. De tentoonstelling zal beknopt zijn en lang niet alles wat interessant is kan 
uitgebreid worden getoond. Maar het zicht op de Wageningse uiterwaarden zou te 
beperkt zijn als niet ook plaats werd ingeruimd voor de uiterwaarden in de kunst en 
kunst in de uiterwaarden.

Rectificatie: Waar werden de brandtonnen etc. door A.C. Zeven (Oud-Wageningen 22 
(1994): 33-39).

Fig. 1 werd per ongeluk op blz 33 geplaatst, terwijl fig. 2 alsnog hiernaast is te vinden.

redaktie.
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B E  R I G T,
R A K E N D E  ’T  G E B R U I K  D E R

SLANG-B R A N  D-S P U I T  EN-
F I G U R E , vertoonendc de BR. A N D -S P U I T ,  zo als die met zyn toebehoren 

altyd  in de Brand-Spuy t-huisjes gereed moet ftaan , om na den 
Brand gebracht en gebruikt te werden.

A D cBRA N D -SPU IT  zelfs.
B H AN D-BOOMEN, leggende achter dc Spuit-flang op dc Spuit.
C SPU IT -SLA N G , by D vaft gelchrocft, cn zonder cenigc omdrajingen heen en weer over dc 

Spuit geflagen, hangende dc bochten wederzyds binnen de Dak van dc Spuit.
E SPU IT-PYP, valt aan gemelde Slang gcfchroeft, cn op dc Spuit, onder dc Balans gclcit.
F W A T E R -Z A K , leggende op dc Spuit, zo, dat dc Spuit-flang van boven daarmee bedekt is.
G W A T E R -S L A N G , met de gchcclc naat op een zy, zonder ccnigc omflagen , zo eflen als 

doenlijk is, op d’achtcrfte Voct-bank van dc Spuit opgcfchotcn; cn met het eind over d’In- 
loop-pijp L heen gehaald en om vaft gebonden.

H G E R E E D SC H  AP-Z A K, voorzien met ccn Yzcren Hamer, Nyptang, 5 a 6 bosjes Wocl- 
tou, 4 Lccrc Dicht-bind-lappen, cn 8 a 9 lccrc Schroef-ringen, hangende aan 't achterend 
van dc Balans.

I TO U , om de Spuit-pijp cn Slang, des noodig , mee op te haaien na de hoogte, hangende acn 
't zelve achter-end van de Balans.

K T R EK -T O U  van dc Spuit, opgcfchotcn hangende aan ’tvoor-end van dc Balans.
M Twee L A M P E T T E N , elk voorzien met 6 a 8 Pck-kranffcii, om des nachts met d'ccn by dc 

Brand-fpuit, cn met d'andcrc by dc "Wntcr-zak te lichten.
N H A N D -LA N T A R E N  met dc Kaars daar in, om omtrent den Brand lopende mcc tc 

lichtcn.
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VILLA VADA TUSSEN 1926 - 1946

De monumentendag in september staat in Wageningen in het teken van ‘100 jaar 
Bowlespark’. Ter gelegenheid hiervan is onder andere door de gemeentearchivaris, 
C.D. Gast, een boekje over de jarige opengedaan. Villa Vada zal er zeker in genoemd 
worden. In deze aflevering van Oud-Wageningen wil ik weer een bijdrage plaatsen over 
de geschiedenis van de villa en de mensen die er vroeger gewoond hebben. Het betreft 
de periode 1926 - 1946 waarin de familie Van der Heijden eigenares was en er ook 
woonde, (afb. 1)

(afb. 1) Het Bowlespark omstreeks 1900 met links villa Vada 
(Collectie E.J. Jansen, Wageningen)

Toen M.A.E.H. (Alphons) Van der Heijden, Steenfabrikant in Bergen N.H., in 1926 villa 
Vada voor f. 13.500,-- kocht van de erven Suringar, vertegenwoordigd door dr. Huibert 
Burger, stond het grote huis al enkele jaren leeg. De laatste bewoner, ijzerhandelaar
G.W. Mortier, was in 1922 gestorven. De villa gaf in 1926 een troosteloze aanblik. 
Ruiten waren ingegooid; de zonneschermen waren vergaan en hingen in slierten voor 
de ramen. Alles was verveloos. De tuin rond het huis en de overtuin lagen er verwilderd 
bij. De tuinkoepels waren in elkaar gezakt. Van de broeikas naast de villa was geen 
ruit meer heel en veel houtwerk was vergaan. Kinderen uit het Bowlespark zwierven 
door de tuinen en gingen nieuwsgierig op speurtocht in het grote huis, op zolder 
zoekend naar de balk met de grote spijker waaraan een knecht van Bowles zich zou 
hebben opgehangen.

De familie Van der Heijden
Over deze familie en haar relatie met Wageningen zijn interessante bijzonderheden te 
vertellen. Het begon in 1852. Op 9 september trouwde de weduwe Okhuijsen, Wilhelmina 
Gertruida Huberta Hanenberg, met Josephus Christianus Hubertus van der Heijden. Hij 
werd geboren in 1819 in Nijmegen en overleed in 1892 in Arnhem. De vader van de

12



bruid was Bernardus Hanenberg (gebogen Doornenburg 1798), schipper-koopman, die 
vanuit Dreumel in 1833 in Wageningen langs de Grebbedijk een bouwmaterialenbedrijf 
stichtte. De gebouwen staan er nog! Uit zijn huwelijk met Margaretha Huisman uit 
Huissen werden 10 kinderen geboren. Met de oudste dochter, Wilhelmina, maakten we 
reeds kennis. Zij zag het levenslicht in 1827 in Arcen en overleed in 1874 in Wijler 
(Duitsland). Een zoon van het echtpaar Van der Heijden-Hanenberg, Alphons L.H.H., 
zou de bouwmaterialenzaak voortzetten. Hij was toen 18 jaar en bezat de Duitse 
nationaliteit (geboren in 1861 in Wijler). Later tekende koning Willem III de stukken voor 
zijn naturalisatie. De jonge neef werd bij zijn komst te verstaan gegeven dat hij opvolger 
kon worden, nadat hij getrouwd was met een degelijk meisje. Dat wilde zeggen, een 
meisje dat de administratie kon verzorgen!! Hanenberg kon zich geen aparte admini
stratieve kracht permitteren!! Neeflief trouwde in 1883 met de Roermondse Anna M.E.H. 
Schreurs (overleden in 1955). Tot haar 83ste jaar hield zij de administratie bij van de 
firma Hanenberg!
In 1890 richtte Van der H. met een compagnon (Leccius de Ridder) een 
kalkzandsteenfabriek op in Rhenen, de eerste in Nederland. Later kwam er nog een 
tweede in Bergen N.H. Van de laatste werd de koper van villa Vada, M.A.E.H. Van der 
Heijden, directeur. Hij werd op 15 juni 1887 in Wageningen geboren. Diens oudste broer 
volgde in 1919, het jaar waarin de eerste Van der Heijden stierf, zijn vader in Wageningen 
op. Hij haalde omstreeks 1926 zijn broer naar Wageningen, die directeur van een filiaal 
in Arnhem werd. De fabriek in Bergen werd verkocht. De reden van de verhuizing naar 
Wageningen is met het bovenstaande verklaard.
M.A.E.H. Van der Heijden was op 5 mei 1914 in Alkmaar getrouwd met Maria Johanna 
Middelhoff (geboren Veghel 12 april 1893). In Bergen waren 5 kinderen geboren: 4 
zoons en 1 dochter. In Wageningen zouden er nog twee zoons volgen.

Breken en bouwen
Rond de aankoop in 1926 van villa Vada met zijn oude kelders en spookverhalen 
waarop Van der Heijden zo tuk was, circuleert in de familie een aardig verhaal. Een 
nieuwsgierige oom uit Alkmaar was op z’n motorfiets naar Wageningen gereden om 
eens poolshoogte te nemen. Teruggekomen vertelde hij mevrouw Van der Heijden, z’n 
familielid, uitvoerig over de ‘oude rattenkast’ die haar man in Wageningen gekocht had! 
Hij had opengebroken vloeren en afgebikte muren gezien, maar hij ‘vergat’ erbij te 
vertellen dat timmerlieden, metselaars en schilders er druk bezig waren met breken en 
bouwen. Mevrouw Van der Heijden raakte in paniek, snelde naar een bevriende notaris 
in Bergen en poogde, al huilend, de koop ongedaan te maken. Zij ging af op de 
‘gruwelverhalen’ van oom. Toen ze in Wageningen kwam en villa Vada volop in 
restauratie zag, was ze gerustgesteld, (afb.2)
In mei 1926 verhuisde het gezin van Bergen naar Wageningen. De kinderen werden 
ter plaatse zolang bij familie ondergebracht, totdat het huis in augustus betrokken kon 
worden. Bovendien brak het nieuwe schooljaar aan. De dochter ging naar de r.k. 
meisjesschool in de Burchtstraat, geleid door kloosterzusters. De jongens konden naar 
de r.k. jongensschool aan de Otto van Gelreweg. In 1928 en 1929 gingen 3 jongens 
en hun zusje respectievelijk naar de kostschool in Amersfoort en Venray.
De werkzaamheden, onder andere enkele verbouwingen in en rond de villa, geschiedde 
onder leiding van architect J. Vonk uit de Hoogstraat. In de benedenverdieping veran
derde niet veel. Op de bovenverdieping werden de opkamers op gelijke vloerhoogte
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(afb. 2) Villa Vada vóór 1940 in wintertooi (foto van de glasdia)

gebracht. Alleen de zogenaamde ‘torenkamer’ (zie afb. 3) boven de bijkeuken en 
verwarmingskelder is op het oude niveau gehandhaafd. Het was de slaapkamer van de 
oudste zoon. Hij sliep in een hemelbed dat bijna het hele vertrek in beslag nam. 
Aannemers waren de gebroeders Bosman, waarvan Derk zeer lang vele kleine verbou
wingen en reparaties verrichte in het kader van een meerjarenplan. Metselaar was Ben 
Holleman uit de Veerstraat. We komen hen verderop nog eens tegen. Het vele schil
derwerk was in handen van de firma Zimmerman uit Veenendaal, die destijds een zaak 
had in de Marktstraat (= Niemeijerstraat).
Toen de familie bijna twee jaren in de villa woonde, kreeg de Meubelfabriek in de 
Heerenstraat opdracht een nieuwe voordeur te maken ter vervanging van de bestaande 
die slecht was. Nog altijd is deze deur in gebruik. Zij heeft thans aan de straatzijde een 
groene kleur gekregen. De binnenzijde heeft de bruine kleur behouden. De ovale 
raampjes waren toen voorzien van ijzeren roosters met het wiel uit het wapen van 
Wageningen.
Nieuw was de verwarming die in de villa werd aangelegd door de firma Beuker uit 
Schiedam in nauwe samenwerking met de gebroeders Zeegers. Zij deden hiermede 
hun eerste ervaring op met het aanleggen van een centrale verwarming. Zij kregen ook 
de opdracht de villa van gas, water en electriciteit te voorzien. In het huis vond men 
in elke kamer beneden en boven een schoorsteen met een schoorsteenmantel. Kachels 
moesten toen het huis verwarmen. Dit betekende dat in de wintermaanden een dergelijk 
groot pand bijna onbewoonbaar was. De aanleg van een moderne verwarming was 
daarom ook de beste oplossing. De schoorstenen deden in 1940/45 toch nog dienst 
voor bijverwarming in enkele vertrekken, toen de verwarming vanwege brandstoffen- 
schaarste slechts op halve kracht .gestookt werd.
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Veel praatstof
De komst van de familie 
Van der Heijden in 1926 
naar Wageningen en het 
betrekken van villa Vada 
gaven de toenmalige be
woners van het 
Bowlespark zeer veel stof 
tot praten. Vooral toen op 
5 november 1926 het echt
paar Van der Heijden met 
hun kinderen op nogal 
ongewone wijze hun 1 2 1/2 
jarig huwelijksfeest vierde. 
Ze waren gestoken in 
costuums uit de tijd van 
hertog Karei van Gelre, die 
in de 16de eeuw dikwijls 
op zijn kasteel in 
Wageningen vertoefde (zie 
afb.4).
De kleding was gehuurd

in Arnhem. Vader, moeder, kinderen en personeel vierden het feest in en rond de villa. 
Er was een diner in één van de kelders, waarbij Derk Bosman, die een flinke snor droeg, 
en metselaar Ben Holleman (Bennie Holte), die prachtig kon zingen, optraden en het 
verleden lieten herleven! Om 12 uur ‘s nachts trad het huisspook op. Beide heren 
zorgden er voor dat het spook op vernuftige wijze van het dak van de villa langs een 
draad naar de kasteelmuur roetste. Van der Heijden hield van dergelijke festijnen en 
hij zat vol verrassingen en ideeën. Hij bezat een groot gevoel voor de plaatselijke 
historie.
De vier zonen en de dochter misten in de eerste jaren wel het gezellige Bergen met 
de zee en de duinen en in de zomer de drukte van de vele vacantiegangers. Eenmaal 
op school raakten ze goed ingeburgerd in Wageningen. Van het drijvend zwembad bij 
het Lexkesveer, waar ze leerden zwemmen onder leiding van badmeester Tongerlo,

(afb. 3) De zogenaamde Torenkamer in 1987. De deur geeft thans 
toegang naar de eerste verdieping, bewoond door studenten. 
(Opname W.J.P. Steenbergen. Collectie A.G. Steenbergen)

De tuin, de grote overtuin 
en de broeikas werden 
onderhouden door vader 
en zoon Van Ingen en hun 
helpers (in 1930 woonde 
aan de Grindweg 77A. van 
Ingen en Zoon, aanleg en 
onderhoud van tuinen). 
Eén van hen werkte ook 
voor grootmoeder Van der 
Heijden-Schreurs, die in 
de Dijkstraat 1 woonde.
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Een kostelijk plaatje van de familie in middeleeuwse kledij t.g.v. het 121/2 jarig
huwelijksfeest in 1926.

(Collectie Oud-Wageningen. Geschenk familie van der Heijden)

waren ze trouwe bezoekers. Vooral wanneer zij op vacantie waren en de kostscholen 
een poosje konden vergeten.

Op stap met dia’s
Van der Heijden, die aanvankelijk voor archivaris leerde en graag de historie beoefende, 
werd in Wageningen spoedig bestuurslid van de Oudheidkamer en na 1938 zelfs 
voorzitter. Hij liet glas-dia’s met afbeeldingen van Wageningen maken en gaf er lezingen 
mee over Wageningen in de stad en omgeving. Eén deel van deze schitterende dia’s 
is in 1989 door de familie geschonken aan Oud-Wageningen. Ze werden destijds 
vervaardigd door Chr. van de Peppel die bij Erfelijkheidsleer werkzaam was. Als 
voorzitter van de Oudheidkamer èn als bewoner van villa Vada ontving hij in juli 1939 
leden van de nog altijd actieve vereniging Gelre in de tuin van z’n huis. Het doel van 
deze excursie was de zichtbare restanten van kasteel Wageningen. Toen na 1940 de 
Oudheidkamer wegens ruimtegebrek het Landbouwmuseum moest verlaten, werd een 
deel van de bezittingen ondergebracht in het koetshuis en de broeikas van Van der 
Heijden. Dit bezit overleefde de oorlogsjaren 1940/45. Ook werd Van der H. penning
meester van de V.V.V. en lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim. In het 
r.k. kerkelijk leven speelde hij een rol als mede-oprichter van de r.k. Begrafenisonder
neming St. Barbara.

De oorlogsjaren
Ik heb al verteld dat in die jaren wegens kolenschaarste de verwarming op halve kracht
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brandde en de oude schoorstenen weer dienst deden om bij te stoken.
Ook de septemberdagen van 1944 gingen de familie niet ongemerkt voorbij. De oudste 
zoon, die in Bergen woonde, kwam, toen het daar gevaarlijk werd, naar Wageningen 
en trok bij zijn ouders in. Ook kreeg men inwoning van enkele families uit Wageningen 
wier woningen door de Duitsers gevorderd waren. Tijdens de beschietingen schuilde 
men in één der kelders. Toen de familie weer eens te voorschijn kwam, bleken de 
Duitsers zich in het huis genesteld te hebben. Een SS-er lag nota bene te slapen op 
de zitbank! De Duitsers stalden hun paarden in het koetshuis. Bij de terugkeer van de 
familie in 1945 van haar evacuatieadres in Alkmaar, ontdekte zij dat de paardemest op 
een tapijt uit het huis op het buitenluik van de keukenkelder gedeponeerd was!

Verkoop villa
In 1946 stierven kort achter elkaar mevrouw en mijnheer Van der Heijden. Mevrouw na 
een langdurig lijden op 21 augustus. Zij werd 53 jaar oud. Mijnheer overleed plotseling 
op 15 oktober. Hij was 59 jaar geworden. Beiden werden bijgezet in het familiegraf op 
de r.k. begraafplaats aan de Oude Diedenweg. Voor kinderen en kleinkinderen een 
droevig jaar. De oudste zoon bleef nog even in de villa wonen. In 1947 verkochten de 
erfgenamen het geheel aan de gebroeders Westland; in 1949 werd de gemeente 
Wageningen eigenares.
Een volgende maal hoop ik u iets te vertellen over het interieur van de villa vóór 1940 
en wat meer gedetailleerd over de bewoning door de familie Van der Heijden.

A.G. Steenbergen
Bronnen:
1. Uitgebreide aantekeningen van J. v.d. Heijden, Drachten (1989).
2. Notities gesprek met J. v.d. Heijden, Drachten (1986).
3. Notities van gesprekken van Wieger Steenbergen en schrijver dezes met de familie tijdens een bezoek 
in oktober 1989.
4. Gegevens van wijlen de heer A.C.A.M. Van der Heijden, Broekemalaan, een neef (1986).

DE CASTEELSE POORT staat aan het BOWLESPARK

De Casteelse Poort - Het Historisch Museum van die naam - staat aan het Bowlespark. 
Inderdaad. De Casteelse Poort zal dan ook deel gaan uitmaken van de manifestatie 
die op 10 september 1994 ter ere van de Open Monumentendag gehouden gaat 
worden op en rondom het Bowlespark.

Het Bowlespark zal centraal staan op de Open Monumentendag omdat dit stukje 
Wageningen in 1994 honderd jaar oud is. In die honderd jaar is natuurlijk wel het een 
en ander gebeurd dat de moeite van het vermelden waard is, en dat zal dan ook 
gebeuren in een speciale publicatie. Dat zal óók gebeuren in een speciale tentoonstel
ling in De Casteelse Poort.

Van 26 augustus t/m 18 september is de geschiedenis van het Bowlespark in woord
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en beeld te zien. Aan de hand van oude foto’s en meer dergelijk historisch materiaal, 
zodat het vroegste uiterlijk van de nog steeds monumentale huizen zichtbaar wordt. 
Aandacht is er ook voor de vroegere bewoners, de aanvankelijke opzet van de buurt, 
de omgeving van het eigenlijke Bowlespark.

Na september komt met de volgende tentoonstelling in het Historisch Museum een 
totaal ander onderwerp aan de orde, te weten de Rijn, de altijd belangrijke en altijd 
boeiende levensader van Wageningen. Dit najaar gaat het om de ecologische aspecten 
van de Rijn. Destijds maakten mensen als de familie van de heer Bowles gewoon 
gebruik van de Rijn om er (o.a. met steenfabricage) dik geld aan te verdienen. Onze 
generatie wil er wel iets meer van weten. De Rijn heeft immers ook nog betekenis voor 
de geschiedenis en het leefklimaat van onze stad, van allerhande diersoorten, van 
planten, vissen, insecten, mensen! HOE werkt dat dan?

Tentoonstelling ‘De ecologische aspecten van de Rijn’. Van 30 september t/m 11 
december in Historisch Museum De Casteelse Poort. Voor alle Wageningers en voor 
iedereen die Wageningen een warm hart toedraagt.

ik ben op zoek........
Naar een foto en/of een bidprentje van mijn betovergrootmoeder Elisabeth van Brakel, 
geboren te Wageningen op 4 september 1834 en aldaar overleden op 17 juni 1920. Zij 
was gehuwd met Bernardus Jacobus Wegh (1816-1877), in leven (zalm)visser. Ik zoek 
verder een foto van hun dochter Willemina Wegh (1868-1952), die huwde met Rudolf 
Böhmer uit Renkum. Wie kan mij helpen met meerdere gegevens over deze mensen 
en over de familienamen Böhmer, Wegh en Van Brakel en dan ook nog Wien. Van
zelfsprekend ben ik erg dankbaar voor alle medewerking.

F. Reurink, Brandenburgseplein 429, 6834 BL Arnhem, tel. 085-21613.
Laat u me weten wanneer u onkosten heeft.
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VERSLAG BETREFFENDE DE EVACUATIE IN DE GEMEENTE MOORDRECHT

Op 19 maart 1940 werd op verzoek van den burgemeester door de Commissaris Afvoer 
Burgerbevolking in café "Het Posthuis" een causerie gehouden voor de inwonders van 
Moordrecht, waarin organisatie, doel en verloop van een eventuele evacuatie werden 
uiteengezet. De bijeenkomst mocht zich in een behoorlijke belangstelling verheugen, 
zodat de inwoners enigszins georiënteerd werden ten aanzien van de evacuatie. De 
burgemeester had reeds een commissie in het leven geroepen. Er werden 
inkwartieringslijsten gemaakt en er werd vastgesteld op hoeveel personen de inwoners 
bij een evacuatie hadden te rekenen. Er werd rekening gehouden met standen en 
godsdiensten. Medio april 1940 was alles gereed.

Op 12 mei 1940 werd des namiddags uit Bergambacht bericht ontvangen dat Moordrecht 
binnen enkele uren te rekenen had op 1400 evacuanten uit de gemeente Wageningen. 
De Commissie kwam bijeen en alle luxe en vrachtauto's werden gerequireerd om in 
Bergambacht de ongelukkigen af te halen. De eersten werden ± half 6 's avonds 
ontvangen. De president-kerkvoogd stelde het kerkgebouw beschikbaar zodat de mensen 
konden zitten en hun kon, zo nodig, voedsel en drinken worden verstrekt. Vrijwel allen 
hadden grote behoefte aan drinken en het was aandoenlijk te aanschouwen hoe de 
burgerij melk, koffie, thee, brood en versnaperingen bracht om de gevluchte landgeno
ten te helpen.

De organisatie klopte zo goed dat allen tegen tien uur des avonds een onderdak hadden 
gevonden. Het hoofd van het gezin of een afzonderlijke evacué verscheen voor de 
commissie, verstrekte de nodige inlichtingen en dan werd bepaald bij welke gastheer 
de mensen werden ondergebracht. Zij kregen een schriftelijk bewijs en gingen per auto 
of te voet, begeleid door een ordonnans van de luchtbescherming naar hun logies. Op 
13 mei werden er 500 doorgezonden naar Zevenhuizen en Moercapelle en een 400 
naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Moordrechtse auto's en vrachtauto's zorgden zo veel 
mogelijk voor vervoer.

De bevolking verleende haar volle medewerking en de gastvrijheid van de inwoners viel 
te roemen. Op twee gevallen na zijn er geen klachten ontvangen en deze werden 
onderzocht en aan de klachten is tegemoet gekomen.
De hoofdleider, de heer Beijer, is op 20 mei 1940 per schip met zijn evacuanten voor 
eigen rekening naar Wageningen terug gegaan.

19



ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres,postcode,telefoonnummer

BESTUUR:
R.H.M.VIemmix
T.Kouwenhoven*
G.Woudenberg-Vos

A.A.van Loenen 
mw.J. Hofman

A.Hofman 
P.Holleman

A.L.N. Rietveld 
A.E.Jansen

voorzitter
secretaris
secretaresse

penningmeester
ledensecretariaat

lid
lid

lid
lid

Elleboog 25384 EM Heesch, tel. 04125-1989 
Nudestraat 14, 6701 CE,tel. 12553 
Louis Davidsstraat 20, 6708 NN Wageningen, 
tel. 18602
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 
Hoogstraat 109, 6701 BS Wageningen, 
tel. 12802

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
J.A.I.M.Dobbe
MONUMENTENCOMMISSIE
W.van Keulen,
STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
“DE CASTEELSE POORT”*
A.L.N. Rietveld contactpersoon
VERENIGING “VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM DE CASTEELSE POORT”

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

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen

Niemeijerstraat 101, 6701 CR, tel. 20038 

Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, tel. 13169 

(molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42, tel. 18120

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

Tarthorst 54, 6708 JB, tel. 15477

Costerweg 8, 6701 BH, tel. 13928

N.B. Oude nummers van het Verenigingsblad “Oud-Wageningen” zijn, voorzover voor
radig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, mw. Hofman te Renkum, prijs f. 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 f. 22,50 per kalenderjaar.

Volgende vergadering op 21 november in De Wereld. Aanvang 20.00 uur 
Onderwerp: "De Slag om Arnhem", (zie: Van de bestuurstafel) 

Copy inleveren uiterlijk 15 oktober 1994
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OUD 
WAGENINGEN

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

Bijeenkomst

Maandag 21 november 1994

Aanvang 20.00 UUR 

in ‘DE WERELD’, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen

Onderwerp: ‘OPERATIE MARKET GARDEN, 50 JAAR NA DATO". 

Spreker: De heer W. Boersma, bestuurslid Airborne Museum

Operatie Market Garden, 50 jaar na dato.

Vijftig jaar geleden, in september 1944, vonden op de Zuid-Veluwe, van Arnhem tot 
Ede, zware gevechten plaats. Deze strijd is in de geschiedenis bekend geworden als 
“De slag om Arnhem”. Op 17 september 1944 begonnen de geallieerde troepen aan 
hun opmars van de Belgisch-Nederlandse grens naar de Veluwe onder de codenaam: 
“Market Garden”. De operatie bestond uit twee delen. “Market” waarbij twee Ameri
kaanse en een Britse luchtlandingsdivisie met een Poolse brigade de bruggen over de 
rivieren en kanalen van Son tot en met Arnhem moesten veroveren en “Garden” waarbij 
het 30e Britse Corps naar de Veluwe oprukte om vandaar het Rurhgebied in Duitsland 
te omsingelen. De Geallieerde legerleiding dacht zo de Tweede Wereldoorlog in decem
ber 1944 te beëindigen. Door allerlei oorzaken mislukte deze operatie. De 1e Britse 
Airborne divisie werd bij Arnhem verslagen. Slechts 2100 van de 10.000 gelande 
militairen keerden in de nacht van 25 op 26 september 1944 over de Rijn terug naar 
de eigen linies. Op de noordelijke Rijnoever bleven 6000 man achter waaronder 2000 
gewonden. Ruim 1500 Britten en Polen waren tijdens de gevechten gesneuveld. Op de 
Veluwe werden 300 Britse militairen door burgers verborgen gehouden.

In september van dit jaar is deze slag uitgebreid herdacht. In de media is hier ruim 
aandacht aan geschonken. Ook is er een stroom van nieuwe publicaties verschenen. 
Bij deze boeken is echter veel kaf onder het koren.

22e jaargang - nr.4 - november 1994

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"



Op maandagavond 21 november zal door de heer W. Boersma, bestuurslid van het 
“Airborne Museum Hartenstein”, in de capitulatiezaal van het voormalige hotel De 
Wereld over deze slag een lezing gehouden worden waarbij ook ingegaan wordt op de 
vele mythen die in de loop der jaren om de Slag om Arnhem geweven zijn. Tevens 
zullen de in 1994 verschenen boeken kort besproken worden. De lezing begint om 
20.00 uur

VAN DE BESTUURSTAFEL
(periode september t/m medio oktober)

Data lezingen in 1995.

- 20 februari: lezing met dia's en foto’s van onze archeologische werkgroep. Sinds haar 
vorige optreden in 1992 is er veel gebeurd.

- 17 april: Jaarvergadering met na de pauze een nog vast te stellen onderwerp. 
(Wagenings verzet in W.O.II?)

- Met het nodige voorbehoud: 18 september en 20 november: de te behandelen 
onderwerpen staan nog niet vast.

Gevolgen van vroegere besluiten:

- 30 september 1994: Opening van de in samenwerking met het historische museum 
ingerichte tentoonstelling over de Rijn en de uiterwaarden door de heer H. Geenen, 
wethouder van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Gelijktijdig was het zesde 
deel uit de historische reeks beschikbaar: Wageningen en de rivier de Rijn. De eerste 
exemplaren ervan werden door de heer Van der Have uitgereikt aan de auteurs van 
de verschillende artikelen in dit boekje. De prijs is f. 15,— De heer Van der Have nam 
de gelegenheid te baat wethouder Geenen enkele reeds oude wensen van de 
vereniging kenbaar te maken: omschrijving op de naambordjes van de betrokkene. 
Geef bij nieuwe straatnamen historische verantwoorde namen.
Namens het bestuur worden de auteurs bedankt en de heer Smits die veel tijd 
besteedde aan de voorbereiding en opzet van de tentoonstelling.

- 1 oktober, excursie naar Hattem. Het weer viel mee, het bleef droog, het was een 
mooie rit en we hebben veel gezien in kerk en musea en tijdens de rondleiding. Het 
bestuur dankt de leden van de excursiecommissie voor hun aktiviteit.

A. van Loenen.

‘Duikertjes’

Zoals u allen in de plaatselijke pers heeft kunnen lezen is de archeologische werkgroep 
zeer actief geweest met betrekking tot het behoud van de ‘duikertjes’. Men heeft door 
middel van goed overleg met ambtenaren en gemeenteraadsleden gepoogd de ‘duiker
tjes’ onderdeel te laten worden van de nieuw aan te leggen tuin rondom het oude 
hoofdgebouw en de landbouwuniversiteit. Deze activiteiten tot het behoud van ge-
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noemde duikertjes zijn niet door iedereen op dezelfde wijze gewaardeerd. Als bestuur 
was ons gebleken dat er binnen onze vereniging ook zeer veel belangstelling bestond 
voor het behoud van de ‘duikertjes’. Daarom hebben wij als bestuur gemeend een brief 
te moeten schrijven aan het college van B en W van de gemeente Wageningen. In deze 
brief hebben wij onze bezorgdheid met betrekking tot het behoud van het cultureel- 
historisch erfgoed in het algemeen en het behoud van de ‘duikertjes’ in het bijzonder 
kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij de bereidheid uitgesproken om eventueel een 
inzamelactie voor het behoud van de ‘duikertjes’ te houden. Het college van B en W 
heeft in zijn antwoordbrief een beroep op ons gedaan om de restauratiekosten geheel 
voor onze rekening te nemen. Dit is voor het bestuur aanleiding geweest om daarover 
opnieuw in contact te treden met het college van B en W. Het bestuur zal u verder op 
de hoogte houden.

Van de archeologische werkgroep

Na een reorganisatie in mei en juni is de AWW weer volop aan de slag gegaan. In juni 
werd aan de Gen. Foulkesweg een onderzoek verricht op het terrein waar binnenkort 
de tandartsenpraktijk gebouwd zal worden. De voorloper van de Gen. Foulkesweg zou 
volgens oud kaartmateriaal op dit terrein gelopen hebben. Er werd gegraven in de hoop 
hier iets van terug te vinden. Het tegendeel bleek waar te zijn. Wel werden er diverse 
aardewerkfragmenten uit de brons- en ijzertijd aangetroffen. Vanwege de vele versto
ringen van de bodem op dit terrein en de al op handen zijnde opgraving van de houten 
duikertjes werd afgezien van verder onderzoek. Op 9 juni is de werkgroep begonnen 
met de opgraving van de inmiddels al beroemde houten duikertjes van de kasteelgracht. 
In 1986 werd dit fenomeen ontdekt door de heer Sombroek. Wegens gebrek aan ruimte 
om het geheel goed bloot te leggen zijn de duikertjes weer afgedekt. Toen de werkgroep 
eind 1992 bezig was de duikertjes eens nader te bekijken, werd het onderzoek ver
stoord door de nog al vroegtijdige aanplant van twee taxussen. De duikertjes bleven 
zo liggen tot dit jaar. Omdat er in augustus begonnen zou worden met de aanleg van 
de ‘varentuin’ en de duikers nog niet goed gedocumenteerd waren heeft de werkgroep 
besloten in de vakantie nader onderzoek te verrichten. Het zou gaan om documentatie, 
d.w.z. foto’s en tekeningen. Het werd meer dan dat. De werkgroep startte een cam
pagne om dit stukje cultuur-historisch erfgoed te behouden. De door de AWW voorge
dragen reconstructie-voorstellen, ondersteund door een twaalftal artikelen in de 
Veluwepost, twee in de Gelderlander, in de kabelkrant en Canters-t.v. waren overtuigdend 
genoeg om de duikers te behouden in de vorm van een reconstructie. Zelfs de technisch
- adviseur van de bond Heemschut vond het behoud van de duikers een goed idee. 
Het ziet er dus naar uit dat Wageningen zijn eerste ‘onderwatermonument’ krijgt.

Op 12 augustus begon de werkgroep een onderzoek in het pand van Veerstraat 2B. 
In het voorste deel werd de houten vloer weggebroken. De zich onder de vloerplanken 
bevindende koevoet bleek in een nog zeer goede staat te zijn. Het profielsleufje van 
twee meter diepte leverde niet veel interessants op. Omdat het aan voldoende motivatie 
ontbrak om de gewapende betonnen vloer in het achterste gedeelte van het pand open 
te breken werd besloten tot een bodemonderzoek bij de gevechtstoren van het kasteel. 
Reeds eerder was er een grote puinmassa aangetroffen met brokstukken van de toren.
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In augustus, september en oktober heeft de werkgroep een enorm brokstuk van de 
toren blootgelegd. Vanaf het Wallenpad is het geheel nu mooi te zien. In het brokstuk 
zitten uitstekende stukken zandsteen. Aangezien er van veel meer van dit soort stukken 
fragmenten gevonden zijn, ligt het voor de hand dat het hier gaat om een stuk van de 
bovenbouw van de toren. De uitstekende zandstenen stukken hebben gediend ter 
ondersteuning van de kraag van de toren.

Toekomst
Bij de aanleg van een nieuw stuk gracht zal gekeken worden naar het profiel en een 
stuk van de bodem van de oude stadsgracht. Misschien komt er eind dit jaar nog een 
project bij de poorttoren van het kasteel. Als de molenromp van de Eendracht plat gaat 
zal daar ook onderzoek verricht moeten worden en verder is er nog een stuk bodemarchief 
in de Herenstraat te bekijken. Kortom: werk genoeg, bijna te veel zelfs, aangezien de 
werkgroep maar klein is. Meer leden kunnen we goed gebruiken. Spierkracht en kennis 
zijn geen vereisten, motivatie wel! Als u als lid van Oud-Wageningen of nog geen lid 
interesse heeft voor de activiteiten van de archeologische werkgroep dan heet ik u van 
harte welkom:

Namens de AWW, voorzitter J.H. Soentgerath.

HET STRAATNAAMBORD ‘KERKHOFPAD’ IS VERDWENEN.

F. van der Have

Op vrijdag 7 oktober werd de tentoonstelling over de uiterwaarden geopend. Je kunt 
er in 10 minuten rondlopen en concluderen: Niet veel bijzonders. Maar je kunt ook alles 
zorgvuldig bekijken, nauwkeurig de bijschriften lezen, de fraaie foto’s bewonderen, de 
schilderijen bestuderen en dan het boekje over ‘Wageningen en de Rijn’ kopen, het 6e 
deeltje in de ‘Historische reeks’ van ‘Oud-Wageningen’! Dit sluit aan bij de tentoonstel
ling. Er zijn 500 exemplaren gedrukt. Vier series zijn uitverkocht. Van ‘De Wereld en 
het Veer’ zijn er nog een aantal beschikbaar. We hebben de indruk dat dit zesde deeltje —'  
vlot wordt verkocht. De prijs is f. 15,--. In het museum gekocht, zorgt u en/oor dat het 
museum een percentage van de opbrengst krijgt. Bij de overige adressen met **** 
betaalt u ook f. 15,-- en dan is de hele opbrengst voor onze vereniging. Op de omslag 
vindt U een afbeelding van een kunstwerk van Ben van Londen uit 1970. De schrijvers 
van de verschillende artikelen ontvingen een exemplaar. Als eindredacteur mocht ik ook 
wethouder H. Geenen als vertegenwoordiger van de gemeente een exemplaar uitrei
ken. Dit ging gepaard met een verzoek. Kan de gemeente binnenkort verandering 
brengen in de straatnamen: Kerkhofpad bij de Joodse begraafplaats, Hendrikweg zou 
weer Prins Hendrikweg moeten worden, Boeslaan Dr. Boeslaan, Niemeijerstraat Dr. 
Niemeijerstraat, Van Uvenweg Prof. Van Uvenweg. Oud-Wageningen heeft zo een heel 
lijstje: We hadden indertijd vier straten met vogelnamen. Als vereniging hebben we 
dikwijls goede suggesties gegeven. We hebben een grote landkaart met veel namen 
van boerderijen, stukken land. Plaatselijke verzetsmensen kunnen worden vernoemd.
Uit onze lokale geschiedenis zijn goede voorstellen mogelijk. Wat gebeurt er? Een
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complete volière wordt gebezigd met vogelnamen. Grote en kleine kunstenaars worden 
vernoemd. Vogels en kunstenaars vind je in veel plaatsen als ze uitgeput zijn in het 
zoeken van goede namen. En men heeft toegezegd dat onder het naambordje ook wat 
gegevens vermeld worden. Wethouder Geenen deelde de vergadering mee dat hij het 
volledig eens was met deze mening. Het was niet ‘zijn pakje aan’, maar dat van de 
burgemeester, maar hij wilde naar vermogen meewerken aan ons verzoek. En nu.... het 
bordje ‘Kerkhofpad’ is verdwenen en er staan nu twee nette borden met het opschrift: 
Israelitische begraafplaats. Het is nu een pad zonder naam. Het straatje zonder naam 
draagt nu de naam: Kerkstraat. Mag ik een suggestie doen voor dit pad zonder naam: 
Het Van der Horstpad of het M. van der Horstpad. Van der Horst was de antiquair, die 
in de Bergstraat woonde. Hij was een loyaal vaderlander. Voor de oorlog was hij lid van 
de burgerwacht in Wageningen. Hij maakte deel uit van de transportcolonne, een 
geneeskundige afdeling, die getraind werd door de arts Koch. Bij rampen kon de 
colonne opgeroepen worden. Er werd regelmatig geoefend. Van der Horst was degene, 
die het eerst merkte dat Koch N.S.B.-er was. Joden hebben voor die dingen een 

^  speciaal gevoel. De familie Van der Horst: man, vrouw, 2 zonen en schoonmoeder 
doken onder. De familie Van der Woude is in zijn geheel ondergedoken in Utrecht en 
ze is daar in haar geheel gearresteerd en op dezelfde dag zijn ze alle vier in het 
concentratiekamp vergast. Van der Horst en één zoon doken onder in Heelsum, later 
kwam zijn schoonmoeder hierbij. Mevrouw Van der Horst met de andere zoon kwam 
terecht in het land van Maas en Waal. Op een gegeven ogenblik ging zij in Nijmegen 
onderhandelen over de aanleg van elektrisch licht naar de boerderij waar ze was 
ondergedoken. Van der Horst is één keer in die jaren echt buiten geweest om een nieuw 
persoonsbewijs te halen bij J.P.C. (Crum). Bij de evacuatie is hij opgevangen door 
Gerrit-Jan Lucas. Maar de boer waar ze verbleven vond het te riskant: Van der Horst 
was te bekend en hij moest vertrekken (kreeg wel wat mee). Na omzwervingen kwam 
hij in Voorthuizen terecht. Na de bevrijding trok hij naar een bekende relatie in Barneveld. 
Daar ontmoet hij prof. Presser die tot de evacuatie bij de familie Plomp was onderge
doken. En dan plotseling komt. mevrouw Van der Horst binnen. Met een militaire auto 
is ze door de linies naar Barneveld gebracht. Na veel geduld krijgen ze hun winkelpand 
in de Bergstraat weer terug. Van der Horst hield de administratie bij van de in deze 
omgeving woonachtige Joden. Hij vereenzaamde wel toen hij zijn vrouw verloor. In hem 
zouden we de kleine Joodse gemeenschap van Wageningen eren door het pad zonder 
naam te noemen: het M. v.d. Horstpad.

REISVERSLAG VAN DE EXCURSIE OP ZATERDAG 1 OKTOBER 1994 NAAR 
HATTEM.

Zaterdagochtend 1 oktober 1994 rond negen uur verzamelden zich zo’n 35 leden van 
Oud-Wageningen bij het Historisch Museum voor de excursie naar Hattem. Door de 
prachtige natuur van de Veluwe met een druilerig regentje in de beginnende herfst 
arriveerden we in het zonnige vestingstadje Hattem, dat stadsrechten kreeg in 1299. 
Aan de oostkant van de stad in de Franse school bij de kerk genoten we van een lekker 
kopje koffie met gebak. De eerste indrukken van het stadje werden al meteen aan 
elkaar uitgewisseld. In de Andreaskerk (1200) leidde de kerkvoogd en tevens restau-
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ratie-architect de heer D. Spoel ons op een zeer enthousiaste wijze rond. Een verras
sing was het oude wapen van Wageningen op een van de pilaren. Met een snelle 
wandeling door het kleine stadje naar de westkant van de stad kwamen we bij het 
streekmuseum met het Voermanshuis en Anton Pieckmuseum. Op eigen gelegenheid 
konden we hier genieten van historische voorwerpen, schilderijen en tekeningen. Weer 
terug door de stad naar de kerk, waar dichtbij het Bakkerijmuseum “Het warme land” 
ligt. Hier werd door een mevrouw in klederdracht op een leuke manier iets verteld over 
dit museum. Een verrassing was de broodmaaltijd van die dag: gebakken broodjes met 
beleg van kaas en vlees met een glas melk, krentenbrood met boter en koffie na. Dit 
alles in het museum tussen de oude bakkerijbenodigdheden. Na de voortreffelijke 
maaltijd bezochten we op eigen gelegenheid het museum, ook door de tunnel naar het 
gedeelte “Het Backhuys”, wat eens een stalhouderij met gelagkamer was. Ik heb zelf 
een paar ons “Kloostermoppen” gekocht, die heerlijk smaken. Vanaf het Daendelshuis 
(1618) begon de stadswandeling in twee groepen. Hierbij waren de streekarchivaris de 
heer G. Kouwenhoven en een stadsgids van de V W  Hattem betrokken. De oude 
stadsmuren met de walmuurtoren van de grensvesting en de contouren in de bestrating 
van de twee torens met het kasteel van 1404 (nu Tinneplein) werden bezocht. Even
eens bewonderden we de Binnenpoort der Dijkpoort (1400), de korenmolen “de Fortuin” 
(1852), het oude Raadhuis (1619) en de twee stadspompen. In het restaurant “De 
Tinnen” bij de kerk werd ter afsluiting een kop koffie gedronken en afscheid genomen 
van de twee gidsen. De terugreis werd nu via de snelweg naar huis ondernomen, 
waarbij het weer zeer regenachtig werd, na de zonnige dag in Hattem. Het is de moeite 
waard om eens met meer tijd Hattem te bezoeken. Hierbij ook dank aan de organisatie 
van deze dag, de excursiecommissie.

Ger Voncken.

BEZOEK VAN DE DIRECTEUR VAN HET GEMEENTE MUSEUM VAN DE 
HONGAARSE PARTNERSTAD GÖDÖLLÖ AAN HET HISTORISCH MUSEUM “DE 
CASTEELSE POORT” OP DE ZONDAG 25 SEPTEMBER 1994.

In het weekend van 23 tot en met 25 september 1994 bracht een delegatie van de 
Hongaarse partnerstad Gödöllö een bezoek aan de stad Wageningen. Bij deze dele
gatie was ook de directeur van het Gemeente Museum in Gödöllö, Mevrouw Dr. Maria 
Merva. Zij verbleef dit weekend bij de gastheer Wim de Leeuw.

Dit was een tegenbezoek voor een delegatie van de Gemeente Wageningen aan de 
Hongaarse stad Gödöllö in het weekend van 20 tot en met 23 mei 1993, waarbij een 
achttal deelnemers waren van de Historische Vereniging, het Historisch Museum en de 
Vrienden van het Museum.

Op zaterdagmorgen 24 september 1994 presenteerde Ger Voncken namens de 
voorbereidingscommissie voor de Historische Vereniging en het Historisch Museum een 
inleiding over beide instellingen aan de gehele delegatie uit Gödöllö. ‘s Middags was 
er een stadswandeling voor de gehele delegatie of in het duits onder leiding van de 
stadsgids Wim de Leeuw of in het engels van de stadsgids Ger Voncken.
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Voor zondagmiddag 25 september was er een programma voor Mevrouw Maria Merva 
en een tiental andere belangstellenden. Dit programma was als volgt:
1. Ontvangst in het Museum “De Casteelse Poort” door vertegenwoordigers van de 

besturen van de Historische Vereniging (voorzitter Rob Vlemmix) en het Historisch 
Museum (voorzitter Razoux Schultz) en presentator Ger Voncken.

2. Rondleiding door het Museum door Ger Voncken met o.a. een speciale presentatie 
van prenten en kaarten door Ad Rietveld en van oude boeken en tijdschriften door 
Ton Steenbergen.

3. a. Een uitleg door Rob Vlemmix over de activiteiten van de Historische Vereniging
( o.a. bestuur, Monumentenzorg, overleg met Museum, het Mededelingenblad, 
uitgave van publicaties, periodieke bijeenkomsten met lezingen, jaarlijkse excursie, 
diverse werkgroepen en commissies,

b. Een uitleg door Razoux Schultz over de activiteiten van het Museum (o.a. Vrien
den van het Museum, permanente tentoonstelling, wisseltentoonstelling, docu
mentatie, opslag materialen).

4. Bezoek aan enkele historische plekken met opgravingen bij het kasteelterrein, waar 
de Archeologische Werkgroep actief was (verdedigingstoren en sluisje).

Er zal een officiële uitnodiging komen uit Gödöllö voor het organiseren van een tentoon
stelling aldaar in 1996 over Wageningen. Ter uitwisseling willen de besturen zich 
beraden op een tentoonstelling in Wageningen in 1996 over Gödöllö. Voor de voorbe
reiding van deze tentoonstellingen zal een commissie in het leven geroepen moeten 
worden door de besturen. De Gemeente Wageningen zal daarbij financieel steunen 
door o.a. subsidie voor de reiskosten naar Gödöllö. De toekomst zal leren hoe nuttig 
een uitwisseling met andere steden zal zijn ter wederzijdse ondersteuning van eikaars 
belangen op historisch en cultureel gebied.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT

In de Wageningse etalages hangt de groene folder met de golven van het water -- de 
titel: Tussen Berg en Rijn’ geeft duidelijk aan dat het hier gaat om Wagenings eigen 
leefgebied.

De in deze folder bedoelde tentoonstelling gaat in op 4 aspecten van de uiterwaarden, 
te weten de fysiografie, de cultuurhistorie, de natuur-ontwikkeling en het kunstzinnig 
beeld.

De Wageningse uiterwaarden zijn bijzonder. Ontstaan uit de aanleg van dijken (al in de 
Middeleeuwen) groeiden ze tot moerassige ooibossen, die de bij overstromingen veel
vuldig binnenvloeiende rivierklei vasthielden tot een vruchtbaar landschap ontstond. Een 
bruikbaar landschap ook: de vele steenfabrieken kunnen daarvan meepraten!

Het landschap inspireerde menig schilder: het is niet verbazingwekkend dat bijna alle 
Wageningse schilders enkele (soms vele, soms alle) schilderijen gewijd hebben aan de 
uiterwaarden. U kunt op de tentoonstelling ook die schilderijen zien.
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De tentoonstelling zal duren tot 11 december. Vanaf 14 december toont de schilderes 
Riekje Offerhaus haar werk, onder de titel: ‘Olieverf, aquarel en gemengde technieken’. 
En dat instructieve werk kunt u bezichtigen tot 6 januari 1995.

Denkt u om de openingstijden van het museum? Na 1 november vanaf 12 uur in plaats 
van 11 uur, zoals in de zomer.

BIBLIOGRAFIE VAN WAGENINGEN ‘1940-1945’

In mei 1995 zal het 50 jaar geleden zijn dat ons land bevrijd werd en er een einde kwam 
aan 5 jaar bezetting met alle ellende vandien. Zoals u in de plaatselijke kranten hebt 
kunnen lezen, wordt in Wageningen uiteraard dit feit groots gevierd. Over ‘Wageningen 
in de jaren 1940 - 1945’ is het nodige geschreven in boeken, tijdschriften en brochures.
Ik noem hier het standaardwerk van L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de -  
Tweede wereldoorlog, waarin ook feitelijkheden over Wageningen te vinden zijn. Helaas 
ontbreekt tot nu toe een uitvoerige bibliografie (d.i. een lijst van boeken, enz.) over 
Wageningen in deze turbulente tijd. Om in deze leemte te voorzien ben ik in 1993 
begonnen met het verzamelen van het materiaal hierover; ik ben nog niet klaar. 
Opgenomen worden titels van boeken, brochures, gedeelten uit boeken, bijdragen uit 
verzamelbundels, tijdschriften en kranteartikelen. Gebruik wordt gemaakt van de bibli
otheek van onze vereniging, de Openbare Bibliotheek, de collectie van het 
gemeentearchief en van schrijver dezes. Voorlopig wordt gewerkt met eenvoudige 
kaartjes waarop de titels en verdere gegevens vermeld worden. Vervolgens moet 
gekeken worden hoe het geheel in een p.c. ingevoerd kan worden, zodat voor 
belangstellenden een uitdraai gemaakt kan worden. Omdat er een goed contact bestaat 
tussen ondergetekende, als beheerder van de bibliotheek van Oud-Wageningen, en mw 
M. van der Kooy, beheerder van de Wageningen-collectie van de O.B. heb ik het plan 
voor deze Bibliografie aan haar voorgelegd en via haar aan de directeur van de O.B., 
de heer S. Driessen. Beiden zijn zeer enthousiast en werken aan dit project mee. Op 
voorstel van de O.B. zal er, in samenwerking met ondergetekende, in mei 1995 een 
expositie komen over ‘Wageningen in 1940-1945’ van boeken, tijdschriften- en w- 
kranteartikelen, enz.

Uiteraard heb ik het bestuur van onze vereniging van het bovenstaande op de hoogte 
gebracht. De reactie was zeer positief.

A.G. Steenbergen 
beheerder bibliotheek/documentatie.
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VILLA VADA (2)
A.G. Steenbergen

Als vervolg op het artikel “Villa Vada tussen 1926-1946” (zie Oud-Wageningen, septem
ber 1994), waarin onder meer over de familie Van der Heijden verteld wordt, schrijf ik 
nu over wat bouwhistorische bijzonderheden, te vinden in dit aan geschiedenis zo rijk 
huis. Leidraad is een plattegrond-tekening van de villa in 1926 (zie afb. 1), waarin de 
indeling van het woonhuis te vinden is. De opmeting was destijds ten behoeve van de 
her-inrichting van het pand voor de nieuwe eigenaar en zijn gezin verricht door architect 
L. Vonk uit Wageningen. Verder zijn er wat oude en recentere foto’s. En natuurlijk de 
herinneringen van de familie zèlf. De deels als museum ingerichte villa - de bovenver
dieping blijft maar bewoond - is sedert het begin van de jaren zestig verbonden met 
het koetshuis: een herinnering aan de periode van het politiebureau (1950-1981). Ik zal 
er in mijn verhaal steeds naar verwijzen. Om in het museum te komen moeten we 
achterom. Ik doe dit ook in mijn verhaal over de villa. Destijds (d.i.1926/1946) hing tegen 

w  de buitenmuur van de keuken een bel in een kleine klokkestoel. Deze kon vanuit de 
keuken (nu administratiekamer enz.) geluid worden en dat betekende: verzamelen! 
Tuinlieden, zelfs als ze bij de buren werkten, hadden rond koffie- of theetijd altijd wel 
wat te zoeken in de overtuin. Van zo’n kwartiertje koffiedrinken in de gezellige keuken 
werd gretig gebruik gemaakt. De kinderen vonden die bel niet altijd even prettig. Ze riep 
niet alleen op voor het eten, maar was ook een waarschuwing voor huiswerk of bedtijd. 
De klank was aardig ver te horen, afhankelijk van de windrichting, zelfs wel tot de r.k. 
jongensschool aan de Otto van Gelreweg (deze school is inmiddels gesloopt). De bel 
klonk ook voor de kostschoolklanten of als de kinderen zich moesten presenteren (met 
vlug gewassen handen, schone neuzen en gekamde haren!) aan bezoekende familie
leden of soms onbekend bezoek. Doch, de bel is er niet meer en de kinderen van toen 
zijn volwassen geworden.

Kijken in de villa
Blijkens de plattegrond (zie afb.1) kwam men de villa aan de achterzijde binnen via een 
entree, een soort kleine buitenhal. Afbeelding 2 geeft de situatie van de achterhal ca. 
1930 weer. Anno 1994 is er maar zeer weinig terug te vinden van wat u hier op de 
foto ziet. Wel de lange gang met de marmeren plavuizen, die niet recht voor de 
voordeur eindigt; een herinnering aan een verbouwing in 1890.
Links op de foto ziet u de (nog aanwezige) wasbak, een ontwerp van Van der Heijden 
zelf. De twee waterspuwers functioneren niet meer. Aan de zijkant zat een kraan die 
deze spuwers in werking zette. De wapentegeltjes boven de spiegel verwijzen naar de 
geboorte- resp. woonplaats en - provincie van het echtpaar Van der Heijden. Links het 
wapen van de provincie Noord-Holland en van Alkmaar: daar kwam mevrouw vandaan. 
Rechts het wapen van Wageningen en van Gelderland: daar was mijnheer geboren. 
De wel heel fraaie ingebouwde klok boven de gangingang hing er al toen Van der H. 
de villa in 1926 kocht. Zij was toen stuk. Voor reparatie heeft v.d. H het uurwerk naar 
Amsterdam gebracht. Na 11/2 jaar kon ze weer geplaatst worden. Deze klok kon men 
aan de andere zijde van de muur via een luikje opwinden. Ze is na de pensionering 
in 1956 van de korpschef, inspecteur G.A. van Beek, bij een verbouwing “verdwenen”! 
De scheiboog tussen de hal en de gang werd verwijderd. De zolder werd donker 
geverfd (?), waarbij de stucversiering in de hal verdween. Er kwam een fantasierijk (?)
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Begane grond 
Villa Vada 1926 
Bowlespark
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De huiskamer
De gang doorlopend komt men links in de Archeologiekamer. Dit is een nieuwe toe-

‘verlaagd’ plafond van 
lattenwerk. De dubbele 
bel en het cijferbordje op 
de gangmuur naast de 
keukendeur was een 
vernuftig waarschuwings- 
instrument. Wanneer ie
mand boven in één der 
slaapkam ers belde, 
lichtte tijdens het bellen 
beneden een cijfer op, 
zodat de dienster kon 
zien wie en op welke 
kamer men haar nodig 
had. Rechts, nog met het 
mooie rood beschilderd, 
was de trap naar de 
eerste etage. Boven is 
deze thans dichtgemaakt. 
Wie nu naar de eerste 
verdieping en zolder wil, 
moet gebruik maken van 
de trap in de vroegere 
bij-keuken en c.v.-ruimte. 
De aanwezigheid van de 
trappartij aan deze zijde 
van de villa duidt erop 

Afbeelding 2 dat we hier te doen heb
ben met de oorspronke

lijke hoofdingang van het oude huis. De trap opgaande, passeren we een kamer, 
destijds de provisie-of voorraadkamer, voorzien van kasten met glasdeuren langs de 
wand. De politie gebruikte deze kamer voor het verhoor van arrestanten. Thans wordt 
de ruimte als berging gebruikt. Onder deze provisiekamer zit een kelder. Aan de andere 
zijde van de hal bevond zich de keuken. Ook door de politie werd deze ruimte zo 
genoemd. Thans is het werkruimte voor mw. E. de Jong en vergaderruimte. Vanuit de 
keuken kwam men destijds in de bij-keuken. Tijdens de politie-periode stond hier de
c.v.-ketel. De ruime keuken heeft een grote betegelde schouw met in de zijwanden en 
de achterwand twee rijen kinderspelen op de tegels, totaal 21 stuks. De spelen staan 
in de binnenste van 3 blauwe cirkels afgebeeld. Vermoedelijk dateren ze uit het laatst 
van de 19de of begin van de 20ste eeuw (zie afb. 3). Verder bevond zich hier een 
aanrecht en een ruime keukenkast. Onder de keuken zit een kelder, voorheen buiten 
via een met een luik afgedekte koekoek bereikbaar. Deze toegang is dichtgemaakt. 
Deze kelder stond nogal eens vol met water. Van der Heijden liet deze met wat zand 
opvullen. In de oorlog bewaarde hij er zijn antieke borden.
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Afbeelding 3

gang. De oorspronkelijke deur zat halverwege, evenals die van de kamer er tegenover.
De familie V.d. H. gebruikte dit vertrek als huiskamer. De stucversiering op het plafond 
is origineel; vermoedelijk zat in het midden een rozet. In het midden van de bovenrand 
van de muur-keukenzijde zit nog stucwerk van de schoorsteenmantel. De schoorsteen 
zèlf is weg. Links en rechts bevonden zich kasten met gesneden eikehouten deuren. 
Tegen de binnenwanden zaten tegels in glazuur (13x13). Ook deze zijn verdwenen. 
Tijdens de politie-periode bevond zich links een toegang tot de keuken. Onder het zeil 
vindt men een parketvloer, die Van der H. had laten aanleggen; door het vocht trok het 
hout krom. Onder de vloer zit een kelder (?) met een grote met puin volgestorte put!
De politie had in deze huiskamer aanvankelijk de agentenwacht. De huiskamer wordt ^  
afgesloten door schuifdeuren (thans weggewerkt), die toegang gaven tot de salon met 
een nog altijd te bewonderen fraai stucplafond. Deze kamer vond de familie niet 
gezellig. Ze maakte intensief gebruik van de aangrenzende groie serre, te bereiken via 
twee deuren, waartussen een schoorsteen was. Ook hier vindt men aan de bovenzijde 
een rand stucwerk van de schoorsteenmantel. In deze serre ontving de familie haar 
gasten. De kinderen speelden tussen de schuifdeuren toneel. De grote serre, eens ook 
de werkplek van de inspecteur van politie, werd in de zestiger jaren afgebroken, (zie 
afb. 4). De salon was in de politie-periode een wachtlokaal. Thans is hier een perma
nente expositie over de historie van de LU. Aan de andere zijde van de hal achter de 
voordeur had Van der Heijden zijn kantoor. In dit vertrek zat de adjudant van politie.
Nu kan men hier een bescheiden, maar interessante tentoonstelling zien over Wageningen 
in Wereldoorlog II. Waar nu een doorgang is naar de Vestingkamer, was in de woon- 
huis-periode een kast. Van de schoorsteen in de hoek is niets meer te zien.
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Afbeelding 5
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Kinderkamer
De kamer met de maquette van de vesting Wageningen was destijds de kinderkamer. 
Tijdens de politie-periode huisde hier, na de afbraak van de serre, de korpschef. De 
18de-eeuwse schoorsteen met het fraaie stucwerk op de mantel (zie afb. 5) en het met 
stucwerk versierde plafond herinneren aan een stuk bewoningsgeschiedenis. Verder 
waren er voorheen in de beneden- en bovenvertrekken binnenluiken voor de ramen.

Eerste verdieping
In 1926 waren hier aan weerszijden van de overloop en gang 4 slaapkamers, een 
logeerkamer en een badkamer gesitueerd. Via de badkamer en een doorgang kwam 
men in een bergkamer. Deze werd door plaatsing van een hemelbed gebruikt als 
slaapkamer. Tijdens de politieperiode waren er van een grote slaapkamer twee kamers 
gemaakt, onder andere ten behoeve van de recherche. De badkamer en doorloop 
werden ingericht tot donkere kamer. Een bezoek aan de huidige bewoners van de 
eerste verdieping leverde tijdens mijn rondgang door overloop, gang en kamers het 
volgende op. De plafonds hebben geen versieringen (meer?) van stucwerk. In de kamer —■> 
noordwestzijde (achterkant van de villa) bevindt zich in de hoek een eenvoudige wit 
geschilderde schoorsteen met gesneden consoles. In de middelste kamer westzijde 
staat een fraaie zwarte schoorsteen (18de eeuw?) met een achterwand vol tegels 
(blauw/wit) met afbeeldingen van gebouwen, zeilschepen, enz. In de kamer in de 
zuidoosthoek van het huis staat tegen de buitenmuur een zwarte schoorsteenmantel 
met geglazuurde groene tegels. Langs de plint aan de rand van muur en plafond enkele 
rozen (?), een rest van de stucversiering op een schoorsteenmantel. De zolder leverde 
niets te memoreren waard op.

Verantwoording;
Naast de bronnen, genoemd onder het artikel in het septembernummer van Oud- 

Wageningen, maakte ik gebruik van:
1. Tekening ‘Indeling Huize “Vada”, Bowlespark 1. Schaal 1:100. Opmeting door L. 

Vonk, architect, febr. 1926.
2 Politiebureau. Bestaande toestand. Blad 1. Getekend D.P. Okt. 1969.
3 Stichting Gelders Oudheidkundig Contact. Advies over Bowlespark 1a als toekomstig 

museumgebouw. 23 mei 1986. w
4. Brief Heemschut aan B en W te Wageningen 6 februari 1976.
5. Jan Pluis. Kinderspelen op tegels. Assen, 1979.

afbeeldingen:
1. Tekening begane grond. P. Holleman.
2. Collectie Oud-Wageningen
3. Collectie auteur. Opname W.J.P. Steenbergen, 1997.
4. Collectie auteur. Repro via W.J.P. Steenbergen.
5. Collectie auteur. Dia W. Angenent, Bennekom.

afb. 2: na 1926. De gang in villa Vada richting voordeur. Links de wasbak met de 
fontein, door Van der Heijden zelf ontworpen. Daarnaast de deur naar de keuken, nu 
videokamer van ‘t museum. Rechts de trap naar de 1e verdieping met de deur van de
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voorraadkamer, nu bestuurskamer. De klok is na 1946 verdwenen.
Geschenk van de fam. V.d. Heijden.

afb. 3: Na het vertrek van de politie in 1987. De keuken met de schouw met de tegels 
kinderspelen.

Meanderen

Enkele jaren geleden waren mijn vrouw en ik met vakantie in Klein Azië. De streek 
Capadocië interesseerde ons het meest. Op de terugweg van Ankara naar Izmir 
(Smyrna) stonden we op een lage berg en voor ons strekte de kustvlakte zich uit tot 
de Egeïsche Zee. Heel wat riviertjes stroomden hier naar het Westen. Eén rivier viel 
ons op door de vele kronkelingen. Op onze vraag vertelde de gids dat het de Meander 
was. Nu is de naam Menderes. Dit jaar na een droge zomer stond het water erg laag. 
De heer Zeven vertelde ons dat het werkwoord "meanderen" komt van de naam 
Meander. De "dikke Van Dale" bevestigt dit.
Op onderstaand kaartje ligt Manenswaard in de Betuwe maar aan de gestipplede lijn 
ziet u hoe de Rijn vroeger liep. De boerderij lag toen ten noorden van de Rijn. Daarom 
ligt er nu nog in de Betuwe een stukje Wagenings gebied. Uitvoerig schrijft de heer W. 
van de Westeringh hierover in het eerste gedeelte van ons nieuwe boekje: Wageningen 
en de Rijn.
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
R.H.M. Vlemmix voorzitter Elleboog 25384 EM Heesch, tel. 04125-1989
*G . Woudenberg-Vos secretaresse Louis Davidsstr. 20, 6708 NN Wageningen,

tel. 18602
*A .A . van Loenen penningm. Englaan 19, 6703 EV, tel. 25517
Mw J. Hofman ledensecretariaat Schaapsdrift 30, 6871 XB Renkum, tel. 08373-

A. Hofman lid
*A.L.N. Rietveld lid 
A.E. Jansen 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
Jörg Soentgenrath voorzitter 
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
G. Voncken
WERKGROEP MOLENS
J.A.I.M. Dobbe 
MONUMENTENCOMMISSIE 
W. van Keulen, lid
‘DE CASTEELSE POORT’*
A.L.N. Rietveld contactpersoon
VERENIGING ‘VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’

12025
adres en tel. zie hierboven 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel. 15477 
Hoogstraat 109, 6701 BS Wageningen, tel. 
12802

Otto van Gelreweg 16, 6703 AE tel. 13468 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel. 10156 
zie boven

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE 

zie boven

Heerenstr. 33a, 6701 DH tel. 15057

Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, tel. 13169

(molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42, tel. 18120

Costerweg 8, 6701 BH, tel. 13928

Tarthorst 54, 6708 JB, tel. 15477 
secr. Mw. I. Mulder-Haringx,
Thijsselaan 59 6705 AM Wageningen, tel. 
13694

Oude nrs van ons blad zijn, voorzover voorradig verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, 
mw. J. Hofman, te Renkum. Prijs f. 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 f. 22,50 per kalenderjaar.

Volgende vergadering: 20 februari - lezing met dia’s en foto’s 
verzorgd door de archeologische werkgroep, ‘s Avonds 20.00 uur in “De Wereld”. 

Copij inleveren uiterlijk 16 januari 1995.
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