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Mededeling van de penningmeester:
Evenals begin vorig jaar treft u in het eerste nummer van de nieuwe jaargang de acceptgiro
aan voor de betaling van het lidmaatschap over 1995.
De contributie bedraagt - dit bleef ongewijzigd - minimaal f. 22,50 per jaar en dit geldt voor
één persoon alsmede voor uw partner.
Het zou erg plezierig zijn als u deze acceptgiro voor 1995 direct invult en naar uw bank zendt.
Met veel dank,
A. van Loenen, penningmeester.

Bestuur en redactie wensen u een voorspoedig 1995.
Wij zullen samen ons best doen voor “Oud Wageningen”.
Doet u dat ook?

VAN DE BESTUURSTAFEL
periode 21 november 1994 tot 20 februari 1995.
Data lezingen:
- 24 april jaarvergadering en daarna spreekt de heer F. van der Have over Wageningen
in de tweede wereldoorlog.
- 18 september de heer K. Heijers: Gedrukt in Wageningen.
- 20 november de heer A.G. Steenbergen: Joden in Wageningen

Viering 5 mei 1995
Het bestuur is momenteel bezig samen met de heren Van der Have en Steenbergen enkele
fietstochten op te zetten langs verschillende plaatsen in Wageningen en omgeving, die ons
herinneren aan de periode 1940-1945. Het is mogelijk dan de verhalen vastte leggen in een
volgend nummer van de historische reeks.

Museum
In de Gelderlander van 15 oktober 1994 was het bericht te lezen dat het museum ‘De
Casteelse Poort' mag uitbreiden en de bovenverdieping, die nu nog verhuurd is aan
studenten, in gebruik mag nemen in 1996. Het is de bedoeling dat binnen het museum ook
het documentatiecentrum (bibliotheek) en het prentenarchief van Oud Wageningen een plek
vinden.

Tentoonstelling: Tussen Berg en Rijn (De Rijn III)
Deze tentoonstelling is op 11 december j.l. afgesloten. +/- 700 bezoekers tekenden de
presentielijst. Het was een boeiende tentoonstelling en de belangrijkste organisator, de heer
Smits ontving terecht veel lof.

EEN OORKONDE VOOR GENOTEN GASTVRIJHEID
A.G. Steenbergen

Van de Historische vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel kreeg ik een brief, gedateerd 12
november 1944, over de evacuatie in mei 1940 van Wageningen, waarbij zo’n 400
Wageningers een onderdak kregen in Nieuwerkerk. Bij de brief bevinden zich een tweetal
copieën van fragment-artikelen over “Oorlog en Bezetting” in genoemd dorp. Hierbij staan
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twee foto’s afgedrukt van een oorkonde, door de burgers van Wageningen geschonken als
dank voor de tijdelijke huisvesting in Nieuwerkerk. Al eerder kwam ik in bezit van een copie
van een artikel “Wageningers als evacuées in Benthuizen’” geschreven door de Wageningse mevrouw G. Rozeboom-Van Hattum voor het boek over “Benthuizen 1940-1945”. Ook
hierbij een afbeelding van de oorkonde waarin de naam Benthuizen te lezen is.

ft!

Over het ontstaan en de uitreiking
ervan aan de besturen van de evacuatieplaatsen, heb ik wat bijzon
derheden kunnen vinden.
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Oorkonde vol dank voor de tijdelijke huisvesting van
Wageningers anno 1940 in Nieuwerkerk aan den
IJssel.

Na de terugkeer van de evacuatie
ontstond in Wageningen (bij wie?)
de gedachte een blijk van waarde
ring te geven aan de respectievelij
ke plaatsen waar Wageningers in
mei 1940 huisvesting gekregen had
den. Onder de burgerij werd hier
voor geld ingezameld. De grote
vraag was: wat moest het wor
den? Begin 1941 liet het gemeente
bestuur weten dat besloten was elk
der gemeenten een oorkonde aan
te bieden met de volgende tekst:
“De burgers van Wageningen, die
ten gevolge van de oorlogsomstan
digheden genoodzaakt waren op
10 mei 1940 hun woonplaats te
verlaten en tijdelijk huisvesting von
den in (naam der gemeente) betui
gen bestuurderen en inwoners dier
gemeente hun oprechten dank voor
de genoten gastvrijheid, de goede
verzorging en den in vele opzichten
verleenden bijstand.”

Boven elke oorkonde zouden de wapens van de plaatsen en het wapen van Wageningen
worden aangebracht. De tekst zou voorzien worden van een sierrand. Onder elke oorkonde
stonden de handtekeningen van de burgemeester en gemeentesecretaris, de leden van de
evacuatiecommissie èn van de twee hoofdgeleiders naar de betreffende gemeente. Het
geheel was gekalligrafeerd door tekenaar J. van Caspel uit Wageningen (Wie was hij?)
Enkele oorkonden waren ter bezichtiging te zien in de etalages van de winkels van S. Zijlstra,
Bergstraat 18 (kunsthandel); de fa. A. Massier, Hoogstraat 77 (herenmodeartikelen); J.J.
Jonker, Grindweg 118 (smid en winkel in huishoudelijke artikelen) en G.J. van Ingen, 1e
Buurtseweg 72 (kruidenier).
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De aanbieding
De aanbieding van de ingelijste oorkonden vond plaats op woensdag 4 en donderdag 5 juni
1941 door een commissie uit de hoofdgeleiders en personen die bij de regeling van de
Wageningers aldaar leiding hadden gegeven. Het betrof de gemeenten Ameide, Tienhoven,
Ottoland, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Streefkerk, Schoonhoven, Haastrecht,
Moordrecht, Oudekerka.d. IJssel, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en
Benthuizen. Aan de gemeente Krimpen aan de IJssel was de oorkonde eerder uitgereikt.
Die van Nieuwerkerk hangt thans in de koffiekamer naast de raadszaal in het in 1988 in
gebruik genomen nieuwe raadhuis. Ze was in de loop der jaren ‘verdwenen’ en uiteindelijk
teruggevonden op een kast bij de afdeling bevolking!!!
Gedenkraam
Mijn verhaal is nog niet af! De tekenaar Van Caspel kwam toen ook met een plan in
Wageningen een blijvende herinnering aan de uittocht der Wageningers op 10 mei 1940 aan
te brengen. En wel in de vorm van een gebrandschilderd raam, dat een plaats zou moeten
krijgen in het bovenlicht aan de hoofdingang van het stadhuis. Caspel maakte alvast
kosteloos een voorlopig ontwerp. Onder de burgerij zou voor de kostenbestrijding een
geldinzameling gehouden moeten worden: “per hoofd zal slechts een paar centen nodig
zijn’. Het herinneringsraam is er niet gekomen. Waarom, weet ik niet!
Bron:
De Neder-Veluwevan woensdag 8 januari, 30 april, 4 juni en 11 juni 1941. Een ingebonden
exemplaar is aanwezig in de bibliotheek van de vereniging.

Aanwinsten bibliotheek 1994
1. A. de Waard. Waar anders dan in Wageningen. 1969.
W. 311
2. Wageningen en rivier de Rijn. Hist. reeks nr. 6.
W. 312
3. Jubileumboekje, uitgeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het CNV,
afdeling Wageningen. 1994.
W. 314
4. Bedrijfstelefoongids voor Ede-Wageningen en omstreken (1938-1940). Ca. 1938. W.
315
5. Willem van der Veer. Operatie Pegasus: market garden: de pilotenhelpster. 1994.
W. 318
6. J. Douwenga. Vlucht; dagboek met teekeningen. 1946.
W. 319
7. Nederlandsche prentkunst sedert 1900; etsen en gravures, verzameld en ingeleid door
Lodewijk Bosch. 1927
W. 320
N.B. Hierin twee etsen Wageningen van J.C. Nachenius.
8. Hermanus Hermsen. De uitneemende kracht van Christus liefde...; 7de dr. door den
auteur merkelijk vermeerdert, inzonderheid met de Bekeering van een juffrouw te
Wageningen. Amsterdam, 1787.
9. J.A. Bongers en P.J. Woltering. De prehistorie van Nederland. 1978.
10. A.T. Clason. Jacht en veeteelt van prehistorie tot middeleeuwen. 1977.
11. Fietstocht langs archeologische monumenten in Bennekom. 1993.
12. Een Veluws dorp; een herinneringswerk voor ir. M.M. van Hoffen. Ca. 1958.
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13. Dr. I.H. van Eeghen. De gilden, theorie en praktijk. 1965.
14. Jelle Hagen. Vragen over vroeger; handleiding voor het maken van historische
interviews. 1993. (Volkscultuur; boekenreeks over traditie en tijdsverschijnselen 10
(1993)2).
15. Dr. B.H. Slichervan Bath. Herschreven historie. 1949.
De nrs. 1 t/m 4, 9 t/m 13, en 15 zijn geschenken. De overige boeken zijn gekocht.
Het nummer W. enz. achter de titel is het plaatsingsnummer van het boek in de collectie.
De beheerder
A.G. Steenbergen
tel. 16675.

ADRIANUS VAN DER STEUR JR, DE EERSTE “GEMEENTEARCHITECT” VAN
WAGENINGEN, 1858 -1861*
Door A.G. van der Steur
In het kader van een onderzoek naar leven en werk van de Haarlemse architect Adrianus
van der Steur Jr (1836 - 1899) - neef van mijn overgrootvader - kwam ik terecht in
Wageningen, waar hij als gemeentearchitect zijn loopbaan is begonnen. Te zijner tijd zal dit
een hoofdstuk worden in een grotere publikatie, maar voor belangstellenden in de
geschiedenis van Wageningen leek het interessant dit hoofdstuk ook plaatselijk enige
bekendheid te geven. Misschien komen er dankzij deze publikatie nog andere gegevens
over zijn werk in Wageningen aan het licht. Het archief van het architecten-bureau, dat later
door zijn zoon Prof. ir. J.A.G. van der Steur is voortgezet, is in 1945 verbrand, zodat het
materiaal voor het boek uit allerlei bronnen bijeen “gesprokkeld” moet worden.
1. Komst in Wageningen, 1857 -1858
In de Haarlemsche Courant van dinsdag 22 december 1857 stond de volgende advertentie:
“Te Wageningen wordtgevraagd een gemeente-opzigter, op voorwaarden, waaromtrentter
secretarie onderoverlegging van bewijzen van bekwaamheid opfranco brieven of in persoon
inlichtingen te bekomen zijn.” Op 25 december richtte A. van der Steur Jr, “ten huize van
den heer Hana, architect, Louwriergracht te Amsterdam" zich tot de burgemeester van
Wageningen met een verzoek om “de noodige inlichtingen aangaande de vereischten en
voordeelen aan de betrekking van Gemeente Opzigter te Wageningen verbonden”. Hij
voegde als bijlage toe “eene rol teekeningen, door mij zelven vervaardigd of ontworpen”,
voorts zijn diploma als landmeter en in de derde plaats “drie attesten van bekwaamheid of
goed gedrag”. Hij gaat voort: “In het vertrouwen dat de voorwaarden voor genoemde
betrekking aannemelijk zullen zijn en mij vleyende dat bijgaande stukken niet onvoldoende
zullen bevonden worden, heb ik de eer mij als sollesitant voor dezelve aan te melden, mij
in Uweled. Achtb. gunst en protectie aanbevelende. Mogt men mij in persoon willen
ontmoeten dan ben ik zoo nodig, tot overkomst bereid”. Tenslotte voegt hij nog aan de brief
toe “Misschien is het niet overbodig hierbij te voegen dat onlangs door mij, zoo ik meen te
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mogen verzekeren niet zonder lof, een vergelijkend examen is afgelegd tot vervulling der
betrekking van onderopzigter der gemeente werken aan den Helder, metvooruitzigtom na
3 jaar den opzigter te vervangen” 1).
De voorgeschiedenis van de Wageningse oproep bleek te reconstrueren uit de notulen van
de gemeenteraad aldaar en uit de gemeenteverslagen.
In 1855 was de Grebbedijk bij hoog water doorgebroken bij de Dooven, waardoor
Wageningen, Veenendaal en vooral Achterberg zwaarte lijden hadden van overstromingen.
Om herhaling te voorkomen werd besloten de rivierdijk bij Wageningen te versterken en
tegelijk recht te trekken. Hoewel dit in eerste instantie een taak voor het waterschap was,
kwamen er ook voor de gemeente Wageningen allerlei nevenwerkzaamheden bij. Daar
naast miste men deskundig toezicht bij openbare aanbestedingen en andere gemeentelijke
werkzaamheden. Burgemeester J. Knel opperde bij de begrotingsbehandelingen in de
Raadsvergadering van 25 september 1857 of het niet goed zou zijn “een geschikt persoon
belast met het ontwerpen van bestekken en het houden van toezicht op gemeentelijke
werken” aan te trekken. De raad ging akkoord met de suggestie van de burgemeester en
bepaalde de jaarwedde op f. 150,-2). Daarmee begon de sollicitatieprocedure voorhet eerste
“Hoofd van de sector Openbare Werken” van Wageningen. Adrianus van der Steur kreeg
na ontvangst van zijn brief nadere inlichtingen, had inmiddels vernomen dat de keuze in Den
Helder op een andere kandidaat was gevallen en schreef op 11 januari 18583) dat hij zich
graag onder de “sollesitanten” zag opgenomen “mij vleyende dat Uweled. Achtb. Keuze zich
tot mij moge bepalen. Mogt ik echter zoo gelukkig niet zijn, zal het mij aangenaam zijn de
door mij ingezonden stukken.... terug te ontvangen. Mij voorloopig in U veelvermogende
protectie aanbevelende, heb ik de eer, na de verzekering van de meest onderscheidende
hoogachting, mij te onderschrijven, Weledel Achtbare Heer! UWeled. Achtb. onderd. dienaar
A. v.d. Steur Jr”.Op 15 januari was er weer raadsvergadering in Wageningen. De voorzitter
deelde mee dat er 32 sollicitaties waren binnen gekomen, waarvan er na verstrekking van
nadere inlichtingen, 10 overgebleven waren. Men besloot een commissie te benoemen,
bestaande uit de raadsleden Van Rijn, Wertheim en Van Stalborch, die de tekeningen en
stukken van de candidaten nader zou bekijken4). De aantekeningen van de commissie zijn
ook bewaard en luiden over Van der Steur “landmeter, gunstige getuigschriften, schone
teekeningen, verdient in aanmerking te komen” 5).
Op 25 januari 1858 bracht de commissie verslag u it6). Er bleven negen candidaten ove r:
Drie Wageningers (H. de Vries, F. Wessels en J. van den Broek) en dan P.H. Peletier uit
Utrecht, J. Lemmermans uit Haarlem ( die tekeningen van het Paviljoen Welgelegen had
ingeleverd), P. de Lange te Rotterdam en D. van derTas te Schiedam. De voorzitter verzocht
de leden van de raad nadere inlichtingen te willen inwinnen, zodat er de volgende maand
kon worden besloten. Verder deelde hij mee dat verschillende sollicitanten zowel mondeling
als schriftelijk hadden laten weten de jaarwedde van f. 150,- te gering te vinden, waarom
hij voorstelt hiervan f. 300,-- te maken en het percentage bij aanbestedingen te laten
vervallen. In de raadsvergadering van 27 februari 18587) volgde de beslissing. Eerst werd
met 9 tegen 1 stem besloten de wedde op f. 300,-- te brengen. “Door verschillende leden
worden inlichtingen omtrent eenige sollicitanten medegedeeld en andere stukken gelezen.”
Dan: “Bij besloten en ongeteekende brieljes tot de keuze overgaande verkrijgt de heer A.
van der Steur Jr te Amsterdam 7, H. Buijen te Utrecht 2 en H. de Vries alhier 1 stem, zoodat
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de heer A. van der Steur Jr. te Amsterdam tot Gemeente opzigter alhier met volstrekte
meerderheid van stemmen is aangesteld.” In de benoemingsbrief8) stond dat de aanstelling
voor 3 jaar was (dat was een gebruikelijke procedure) en op 1 april 1858 zou ingaan. De
taakomschrijving luidde “het opmaken van alle bestekken, teekeningen en begrootingen
van kosten welke in het belang der gemeente noodig zullen zijn, het voortdurend dagelijks
toezigt houden op alle andere gemeentelijke werken van welken aard ook, het doen van
opmetingen voorde gemeente en verderop zoodanige instructiën als hem mogten gegeven
worden.” Op 2 maart schreef Van der Steur dat hij binnen een week aan het verzoek van
B. en W. zal voldoen om in persoon in Wageningen te komen “ten einde mondeling te
spreken” 9).ln de raadsvergadering van 10 maart 1858 besloot men voorf. 6 0 ,- a f. 7 0 ,meetinstrumenten aan te schaffen voor de zojuist benoemde gemeenteopzigter “die tevens
opmetingen ten behoeve der gemeente zal moeten verrigten” 10). Dit zal een van de
resultaten van de bespreking geweest zijn. Op 1 april 1858 zal Van der Steur in Wageningen
zijn begonnen, al werd hij pas op 6 april 1859 in het Bevolkingsregister ingeschreven
(komende uit Maartensdijk). Hij woonde toen in het pand Hoogstraat A 174 (Thans
Hoogstraat 95, de herenmodezaak Droste), waar hij een kamer zal hebben gehuurd10a). Het
jaar verschil tussen komst in Wageningen en inschrijving zal op een vergissing of slordigheid
berusten (maar kostte wel veel vergeefs zoekwerk naar zijn aanstelling in de notulen en
ingekomen stukken van 1859!). Zijn beroep werd -hoogstwaarschijnlijk door hem zelf- bij het
Bevolkingsregister opgegeven als “gemeentearchitect”, de beroepsomschrijving die hij ook
onder de door hemzelf opgestelde bestekken zal gaan vermelden. De gemeente sprak
echter meestal over “gemeente opzigter” of “opzigter der publieke werken”.
2. Achtergrond van Van der Steur
Adrianus van der Steur was geboren in 1836 te Maartensdijk in Utrecht, waar zijn vader
hoofdonderwijzer van de dorpsschool, doodgraver, koster en voorzanger was. Vader
Adrianus was geboren in Haarlem, waar de familie ook oorspronkelijk vandaan kwam. Over
de jeugd van Adrianus Jr is weinig bekend. Hij zal de dorpsschool van zijn vader hebben
doorlopen, was volgens familieoverlevering enige jaren “timmerman” in Maartensdijk,
volgde een opleiding tot landmeter en was in 1857 (of eerder) werkzaam en woonachtig bij
de Amsterdamse architect Hendrik Hana, die aan de L.auriersgracht de eerste Nederlandse
ambachtsschool dreef. Deze Hana was een vooruitstrevend man - waarover helaas slechts
weinig bekend is -, die hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste leermeester van Adrianus van
der Steur is geweest. Hana ontwierp bijvoorbeeld de eerste arbeiderswoningen in ons land
en bouwde o.a. in 1854 met leerlingen van zijn school een blok arbeiderswoningen in de
Amsterdamse Palm straat11).
3. Werkzaamheden te Wageningen t.b.v. de gemeente, 1858 -1861
Wageningen was in 1858 een stadje van ruim 5000 inwoners met een vrij royale infrastruc
tuur. De jaarlijkse gemeenteverslagen over de jaren 1858 tot en met 1861 12) geven een
goede indruk van de belangrijkste werkzaamheden aan gemeente-eigendommen verricht.
Zo lezen wij, dat in 1858 de Burgerschool werd verbeterd (voor f. 1300,-), evenals het
interieur van het Raadhuis met de eronder gelegen gevangenissen (f. 500,-) en de
begraafplaats (f. 300,-). Er werd een begin gemaakt met de bestrating van de straten in de
stad met “quenast keyen”. Onder andere was dit het geval met delen van de Hoogstraat,
waar ook overdekte riolen aangelegd werden. Voor het maken van een “welwatersput in Oud
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Wageningen in de nabijheid van het logement “De Wereld” is een handgeschreven bestek
van “A. van der Steur Jr, architect” bewaard, gedateerd 4 oktober 1858 13). Voorts werd er
in 1858 met de Dijkcollegiën geregeld dat een deel van de Grebbedijk-vanaf de haven, langs
de stad, tot de witte sluis - werd verlegd en dat de stad voorf. 13.500,- een deel kon aankopen
van de weide de Distelkamp. Voor dit vrij forse bedrag verkreeg de stad 2,5 bunder grond
“hetwelk voor de gemeente tot sieraad strekt en gelegenheid zal aanbieden voor verschil
lende nuttige zaken”. Men dacht daarbij aan de bouw van herenhuizen.
In de loop van 1859 - zo lezen we in het gemeenteverslag van dat ja a r- “Werd het in 1858
aangekochte terrein van den Distelkamp in eene aangenaame wandeling herschapen en
beplant, waardoor die zijde van de stad niet weinig is verfraaid”. De rol van Van der Steur
hierbij lezen wij in de raadsnotulen. Op 29-11 -1858 deelt de burgemeester aan de raad mee
dat de “stadsarchitect” (deze benaming is een hoge uitzondering zoals hierboven reeds
vermeld) zijn denkbeelden over de aanleg in twee verschillende plannen heeft getekend.
Men besluit beide plannen op de secretarie ter inzage te leggen “zoo van de leden als van
de ingezetenen” 14). Een maand later15) wordt op voorstel van de voorzitter besloten niet voor
één van beide plannen te kiezen, maar nog een derde plan te laten ontwerpen en dat “aan
den architectZocherof anderbevoegd deskundige op te dragen”. K.G. Zocher(1796-1863),
de jongere broer van de beroemde J.D. Zocher Jr, had in 1855 ook al het Noorderplantsoen
in Wageningen aangelegd. Tevens besloot men om ook de zogenaamde “Kleine Wal” te
slechten en het terrein dat daardoor ontstond te voegen bij het aan te leggen park op de
voormalige Distelkamp. Op 29 januari 1859 werd besloten het park aan te leggen volgens
het plan van Zocher en om het slechten van de “Korte Wal” uit te stellen tot het jaar 1860
16). Het verslag over 1860 vermeldt dan ook dat in dat jaar de Korte Wal vanaf de Eendenpoel
tot aan de Hoogstraat geslecht is en ook “tot aangenaame wandeling veranderd”. De kosten
bedroegen, “met inbegrip van het plantsoengewas” f. 1600,-. Tot de bouw van huizen aan
het nieuwe park was het in 1859 en 1860 nog niet gekomen. Op de plek van de geslechte
Korte Wal werd een plantsoen aangelegd dat later Emmapark zou heten en waarvan de
restanten nog aanwezig zijn. Het park De Distelkamp kreeg aan de rand een nieuw, in 1859
gebouwd, hotel “La Cour de Gueldre”, veel open gazons met bloem- of heesterperken,
vergezichten naar punten buiten het park zoals toen mode was. In 1874 verdween het park
echter al weer en werden hier de huidige Niemeyerstraat, Dijkstraat en Havenstraat
aangelegd 17>. Hoewel de Distelkamp in 1859 dus werd aangelegd naar ontwerp van Zocher
en niet naar dat van Van der Steur, heeft de laatste toch vrij veel bemoeienis gehad met de
daadwerkelijke aanleg. Dat volgt onder meer uit de bewoordingen van de hierna vermelde
gratificatie die hem in 1860 werd toegekend. In het verslag van 1859 lezen wij nog dat in dat
jaar het ijzeren hek aan de Nude barrière werd afgebroken en vervangen door een nieuwe
stenen brug over de stadsgracht aldaar, met een royale boog, zodat het water een betere
doorstroming kreeg. De kosten bedroegen f. 2300,-. Ook hierdoor werd de gemeente weer
“veel verfraaid”! In 1860 werd de rijbrug over de binnenhaven geheel vernieuwd. Het
grootste gemeentelijke project van Van der Steur in zijn Wageningse tijd was echter de bouw
van “het Instituut”. Het gemeenteverslag over 1859 meldt: “in dit jaar werd het besluit ten
uitvoer gelegd om een doelmatig gebouw in te rigten voor instituut voor het middelbaar
onderwijs”. Men kocht daartoe voorf. 4.400,- het oude Dijkstoelhuis aan de Hoogstraat, op
de hoek van het tegenwoordige Emmapark, vlak bij de Nude barrière. Van der Steur maakte
een bestek-dat bewaard gebleven is-voor “het bouwen van een nieuw Instituut, bestaande
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in de gedeeltelijke herbouw en vergrooting van het voormalige Dijkstoel-locaal”. Het is een
gedrukt stuk van 16 pagina’s folio, gedateerd 8 april 1859 en ondertekend met “A. van der
Steur Jr, gemeente Architect” 18). Het eerste artikel luidt “Het werk zal bestaan in het
gedeeltelijk verbouwen en vergrooting van het bestaande Dijkstoel-locaal, en wel door
aanbouwing van een middengebouw en zijvleugels”. Het nieuwe middengebouw zou 7 x
7 meter worden, de twee verlengingen ieder 2 0 x 7 meter. Uit het bestek blijkt dat een groot
gedeelte van het bestaande huis gesloopt werd en dat het gebouw zou gaan bestaan uit een
kelderverdieping met 8 ramen en 7 deuren, een beganegrond verdieping (met vestibule)
waarin 20 ramen, een buitendeur en 8 binnendeuren, een eerste verdieping met 18 grote
en 3 kleine ramen en 8 deuren en een zolder met 14 ramen. Er wordt voorts gesproken over
een keuken, twee zijkamers voor de directeur, schoolvertrekken, een eetkamer, studeerka
mer, slaapkamer, tekenkamer, slaapzaal, logeerkamer, ziekenkamer, en op zolder een
meidenkamer en een knechtskamer. Men rekende dus op een directeur die met zijn gezin
in het huis woonde en een aantal interne leerlingen. De aanbesteding had plaats op 29 april
1859. De aanneemsom bedroeg - zo vermeldt het gemeenteverslag over 1859 - f. 12.985,-. Het verslag over 1860 meldt “Het gebouw bestemd voor het Instituut voor middelbaar
onderwijs werd in dit jaar voltooid en naar behooren afgewerkt”. Het instituut fungeerde,
vanaf 1860 onder leiding van J.B.A.J. Jansen. In 1869 werd hier de gemeentelijke H.B.S.
gevestigd en enkele jaren later zou vanuit deze H.B.S. de tegenwoordige Landbouw
Universiteit Wageningen ontstaan. In mei 1940 werd het pand, met een groot deel van de
binnenstad van Wageningen, verwoest. Kort na het gereedkomen van het instituut in 1860
maakte J. Goossen een tekening van het pand met omgeving, waarnaar later een litho en
een houtgravure werden gemaakt (vgl. afb. 1 en 2). Uit het begin van de twintigste eeuw zijn
ook enigefoto’s van het gebouw bewaard (afb. 3 en 4). Hetteldedrie woonlagen; de voorkant
aan de Hoogstraat had een vooruitspringend middendeel met drie “gotische” boogramen
en boven de deur een klein balkon. De gevels waren gepleisterd en met horizontale banden
versierd. Van de twaalf ramen in de zijgevel zijn later twee dichtgezet. De hoeken lijken op
de litho uit 1860 wat meer verticale accenten te hebben dan op de latere foto’s.
Over de waardering voor Van der Steur lezen we een en ander in de officiële stukken aan
het eind van het jaar 1860. B. en W. waren kennelijk zo tevreden dat zij op de ontwerp
begroting voor 1861 een tractementsverhoging van f. 150,-- per jaar voorstelden 19). De
raadscommissie tot onderzoek van de begroting was het daar echter niet mee eens: “Ook
onder erkentenis van de verdiensten van den tegenwoordigen ambtenaar en van zijn hoogst
beperkte tractement, verneemt Uwe commissie de voor hem gevraagde verhoging niet te
mogen noch te kunnen ondersteunen. Behalve dat deze tractementverhooging, werd zij
toegestaan, nöch het langer behoud van dien ambtenaar voor deze gemeente waarborgt,
nóch aan zijn eigene billijke vooruitzichten en behoeften voldoening geeft, moet de
gemeente altijd met 't oog op haare financiële middelen van de eenmaal door haar gestelde
bepaling van f. 300,-- voor zoodanige betrekking niet afwijken. Dit beginsel eenmaal
verlatende en op alle betrekkelijke persoonlijke waarde harer ambtenaren het loon naar
werken willende toepassen, zoude men ten aanzien van de uitgaven spoedig zich op één
lijn met groter steden en gemeenten (over belangrijkere middelen kunnen gebieden)
geplaatst zien en de verlegenheid derte zoeken inkomsten zouden onoverkomelijk zijn. Het
zal nu eenmaal en voor altijd het lot dezer gemeente (gelijk dat van anderen met haar in
gelijken rang staande) zijn, dat een deel harer ambtenaren bij haar eene opleidingsschool
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1. “Aan de Nudebrug” te Wageningen, kort na de verbeteringen van 1860. Rechts het
gebouw van het Instituut voor Middelbaar onderwijs ( de latere H.B.S.), ontworpen doorA.
van der Steur Jr. LithodoorC.P. Groebel naareen tekening van J. Goossen. (Gemeentearchief
Wageningen).

2. “Aan de Nudebrug bij Wageningen”. Houtgravure door Is. Weissenbruch naar dezelfde
tekening van J. Goossen (collectie auteur).
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3. De gemeentelijke H.B.S. te Wageningen, Hoogstraat 4, begin 20e eeuw, naar een
prentbriefkaart in het Gemeentearchief Wageningen.

4. De gemeentelijke H.B.S. te Wageningen, Hoogstraat 4. (Ongedateerde foto in het
Gemeentearchief Wageningen nr 2132.)
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vinden moet, waarin de verkregen volmaking en ondervinding elders het beter loon voor vlijt,
trouw en bekwaamheid moet gezocht en verkregen worden. Uwe Commissie echter
deelende in de algemeene tevredenheid over de jongst volbragte werken van dien
ambtenaar, stelt U voor hem eene gratificatie voor, zonder consequentie nogthans voor het
vervolg, van f. 75,--” 20). In de raadsvergadering herinnert de voorzitter nog eens aan “de
voornaamste werken die door den bedoelden ambtenaar zijn uitgevoerd en tevens de
redenen waarom de tractements verhooging is ingebracht. “Ook de commissieleden en
andere leden voeren hierover het woord. Dan volgt stemming waarbij het voorstel tot
tractementsverhoging met zes tegen drie stemmen wordt verworpen. Vóór waren de
voorzitter en de heren Braams en Jacobs. Tegen de heren Broers, Besier, De Voogt, Van
Rijn, Wertheim en Van Stalborch. “De heer Besier, stelt daarna voorom dien ambtenaar voor
zijne verrigte buitengewone werkzaamheden eene gratificatie toe te leggen van f. 200,--. Dit
voorstel wordt na korte beraadslaging in omvrage gebragt en met 7 tegen 2 stemmen
aangenomen” 21). Het lijkt een acceptabel verhaal. De verdiensten van Van der Steur worden
erkend en de gratificatie wordt hoger vastgesteld dan het voorstel was: op ca 8 maanden
salaris. Toch was Van der Steur niet tevreden. Op 25 oktober 1860, negen dagen na de
vergadering, richtte hij een schrijven22) aan de raad, met onder meerde volgende passage:
“Gaarne erkent adressant de goede bedoelingen van het E.A. bestuur doch voelt zich niet
te min gedrongen, met de meeste bescheiden(heid) het volgende aan te merken. Dat ware
de door hem uitgevoerde werken door een ander daargesteld de kosten voor ontwerp en
hoofdopzigt zouden hebben bedragen voor het Instituut voor jonge heeren aanbesteed voor
f. 12985,~a5% f. 649,-- en voordagelijksch toezigtgedurende 14 maanden af. 1,50 daags
de kosten hadden beloopen f. 538,--, zijnde te zamen f. 1187,--. Dat het fungeren als opzigter
bij het aanleggen der plantsoenen gedurende 112jaar a f. 1,-- daags de kosten had beloopen
f. 150,--.” Voorts schreef hij “dat het geenszins de bedoeling van den adressant is die
belooningen ten volle te genieten, maar hij er alleen op wijst wat door hem voorde gemeente
finantiën is bespaard geworden, op deze 2 werken, om van geene andere minder belangrijke
te willen spreken. Dat het EdelAchtb. dagelijksch bestuur hem herhaaldelijk eene billijke
belooning hebben toegezegd. Dat hij geene gratificatie zoude begeeren indien zijn
tractement hem in staat stelden in zijne noodigste behoefte te kunnen voorzien, hoewel het
geven van gratificatiën op andere plaatsen, ook daar waar een voldoend tractement wordt
genoten, geene zeldzaamheid is. “Hij verzoekt tenslotte de Raad opnieuw de hoogte van
zijn gratificatie te wille
?zien.
In de raadsvergadering van 20 november 1860 komt dit verzoek aan de orde. Men overwoog
“dat de kosten van de uitgevoerde buitengewone werken voor de gemeente veel grooter
zouden geweest zijn indien daarvoor eenen architect van elders ware gebruikt, doch
anderzijdsch ook.... dat juist met het oog op die meerdere kosten eenen gemeenten opzigter
werd aangesteld.” Toch werd besloten met 8 tegen 2 stemmen om de eerder verleende
gratificatie te verhogen. B. en W. stelden daarop voor f. 150,-- extra te geven. Eén raadslid
stelt voor het bedrag tot f. 100,-- te beperken, maar dat wordt met 7 tegen 3 stemmen
verworpen, waarna het voorstel van B. en W. met 7 tegen 3 stemmen wordt aangenomen,
zodat Van der Steurs gratificatie van f. 200,--totf. 350,--werd verhoogd23). In de vergadering
van 24-12-1860 werd een bedankbrief van Van der Steur gelezen met de mededeling dat
“bij voortduring zijn streven zijn zal alles aan te wenden wat in zijn vermogen is om der
gemeente nuttig en het vertrouwen en de achting van haar geacht bestuur waardig en
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deelachtig te blijven” 24). De gratificatie bedroeg dus uiteindelijk f. 350,--, een bedrag van ca.
14 maanden salaris. Het idee van de begrotingscommissie dat men door deze maatregelen
een goede functionaris toch niet in Wageningen kon vasthouden zou bewaarheid worden,
maar eerst nog iets over andere werkzaamheden in die jaren.
wordt vervolgd.
Noten
1. Gemeentearchief Wageningen (G.W.), Nieuw Archief (N.A.) nr 102.
2. G.W., N.A. nr. 12 fol 98V, Raadsnotulen 25-9-1857.
3. G.W., N.A. nr102.
4. G.W., N.A. n r1 2 fo l 130, Raadsnotulen 15-1-1858.
5. G.W., N.A. nr102.
6. G.W., N.A. nr 12 fol 134V, Raadsnotulen 25-1-1858.
7. G.W., N.A. nr 12 fol 136v-138, Raadsnotulen 27-2-1858.
8. als noot 7. Het besluit tot benoeming ook in het “Register van Uitwendig Beheer van
het gemeentebestuurder Stadt Wageningen 1856-1861”, G.W., N.A. nr2613.
9. G.W., N.A. nr102.
10. G.W., N.A. nr 12 fol 148, Raadsnotulen 10-3-1858.
10a. In hetzelfde jaar wordt hij ook genoemd op het adres Hoogstraat A 136 (nu nr46). Vgl
G.A.W., N.A. 2294.
11. Bronnen en nadere gegevens zullen worden opgenomen in de definitieve publikatie.
12. G.W., N.A. nr 1088.
13. G.W., N.A. nr 2474.
14. G.W., N.A. nr 13 fol 41, Raadsnotulen 29-11-1858.
15. G.W., N.A. nr 13 fol 52v, Raadsnotulen 28-12-1858.
16. G.W., N.A. nr 13 fol 60, Raadsnotulen 29-1-1859.
17. Vgl. C.S. Oldenburger-Ebbers, Karei Georg Zocher (1796-1863) en de late land
schapsstijl in de stad Wageningen. p 25-38 in Bomen, parken en buitenplaatsen in
en om Wageningen, Historische Reeks Ver. Oud Wageningen n r 4 , 1988.
18. G.W., N.A. nr 2474.
19. G.W., N.A. n r1 3 fo l 191, Raadsnotulen 16-1-1860.
20. G.W., N.A. nr 104, Raadsstukken bij vergadering 16-10-1860.
21. G.W., N.A. nr 13, fol 191-191v, Raadsnotulen 16-10-1860.
22. G.W., N.A. nr 104, Raadsstukken bij vergadering 20-11-1860.
23. G.W., N.A. nr 14 fol 5-5v, Raadsnotulen 20-11-1860.
24. G.W., N.A. nr 14 fol 8, Raadsnotulen 24-12-1860, de originele brief N.A. nr 104.

“UIT HET LOOD”
In het koetshuis van het Historisch Museum “De Casteelse Poort” in Wageningen wordt
vanaf 21 januari een tentoonstelling gehouden, getiteld “Uit het Lood”, een indruk van
Wagenings Grafisch Verleden.
Deze tentoonstelling bestaat in feite uit twee gedeelten, die overigens veel met elkaar te
maken hebben, n.l. het tijdperk waarin de teksten voor boeken, kranten, tijdschriften,
handelsdrukwerk enz. uitsluitend tot stand kwamen d.m.v. loodzetsel. We praten dan over
een periode die nog niet eens zo heel ver achter ons ligt. Zo’n 25 a 30 jaar geleden vond in
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de drukkerijen als het ware een technische revolutie plaats die ertoe leidde dat al het zetwerk
langzaam maarzeker geproduceerd ging worden d.m.v. fotografisch zetten met behulp van
beeldscherm, printer enz.
Voor veel van onze tijdgenoten - en vooral de jongere generatie - is het ondenkbaar dat een
stuk tekst anders tot stand komt dan via toetsenbord en beeldscherm. Het loodzetten is
volledig geschiedenis geworden. En die geschiedenis wordt in het Wagenings Museum weer
tot leven gebracht. De basis voor het eerste gedeelte wordt gevormd door in de zaal van het
koetshuis een uitgebreide collectie voorwerpen uit de loodperiode te exposeren. Machines,
gereedschappen, materialen en andere grafische attributen worden daar overzichtelijk
tentoongesteld. Het is overigens niet alleen een kwestie van zetten en drukken, ook het
handbinden wordt uitvoerig belicht.
Geput werd uit verzamelingen van drie grafische collectioneurs t.w. Martin Bakker uit
Oosterhout, Frits Mutsaerts uit Wageningen en Jan Zijlman uit Schijf, die in de zomer van
1994 hun “Impressie uit het Grafisch Verleden” in de Oudheidkamer van Geertruidenberg
in beeld hebben gebracht.
Een gedeelte van de expositie is zonder meer interessant voor al diegenen die ook vandaag
met drukwerk, in welke vorm dan ook, te maken hebben. En dat beperkt zich uiteraard niet
alleen tot Wageningen, integendeel.
Voor de geïnteresseerde leek is een brochure beschikbaar met beschrijvingen van de 3
voornaamste druktechnieken: hoogdruk (waartoe het loodzetten behoort), diepdruk en
vlakdruk (steendruk en offset).
Het accent ligt bij deze tentoonstelling echter op de hoogdruktechniek, zo vele eeuwen
toegepast (al vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst).
Niet minder interessant is overigens het andere gedeelte van de expositie, dat zich
grotendeels langs de wanden van de zaal afspeelt. Wageningen heeft lange tijd, zowel
nationaal als internationaal een toonaangevende rol gespeeld op grafisch gebied. Het
museum wil nu het lief en leed van de 5 belangrijkste drukkerijen die in de loodperiode zijn
opgericht in beeld brengen. Het zijn de drukkerijen Modern, Ponsen & Looyen, Vada,
Veenman en Verwey. Deze bedrijven hebben de overgang van het lood naar het fotografisch
zetten “aan den lijve” ondervonden en waren op een gegeven ogenblik “Uit het lood”...
Een boeiend onderdeel van dit gedeelte van de tentoonstelling is dat in enkele albums de
nagenoeg complete collectie folders wordt geëxposeerd die vanaf de dertiger jaren door
Drukkerij Vada voor eigen drukwerkpromotie aan haar uitgebreide relatiekring door de jaren
heen werd verzonden. Vada heeft hiermee indertijd baanbrekend werk verricht. De collectie
geeft een boeiend beeld van de ontwikkeling op het gebied van de vormgeving van
(wervings)drukwerk. Dit geldttrouwens ook voorde map metde complete serie briefhoofden
van Drukkerij Vada. En zo is er ook op de andere panelen veel interessants te beleven. Ook
de historie van de Wageningse kranten is kort en bondig in een overzicht verwerkt.
Op 3 zaterdagmiddagen zullen tijdens deze tentoonstelling demonstraties worden gegeven
van het handzetten, het drukken op de degelpers en van het handboekbinden. Dit zal zijn
op de zaterdagen: 28 januari, 18 februari en 4 maart, tussen 12 en 16 uur.
De tentoonstelling duurt van 21 januari t/m 17 maart. Daarna volgt op 21 maart een
tentoonstelling van het werk van de schilder-beeldhouwer Walther SMEITINK-MÜHLBACHER.
De openingstijden van het museum zijn: di. t/m zat. van 12-16 uur, zondag van 13-16 uur.
Museum “De Casteelse Poort”, Bowlespark 1a, 6701 Wageningen. Tel.: 08370 - 21436.
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UIT HET WAGENINGS GEMEENTE-ARCHIEF DEEL 7
A.C. Zeven
In 1984 werd deel 6 van de serie Uit het Wagenings Gemeente-archief gepubliceerd.
Intussen zijn weerandere naar mijn mening interessante zaken aan het licht gekomen, zodat
wij graag onze serie, opgebouwd uit korte wetenswaardigheden vervolgen. We hebben
daartoe inventaris nr. 3 uit het Oud-Archief genomen. Dit foliant bevat het Register van
resolutiën, publicaties e.d. van den Magistraat (het stadsbestuur) van Wageningen over de
periode 14 juni 1674 tot 11 mei 1707. De Magistraat, bestaande uit burgemeester en
schepenen kwam zeker één maal per week bijeen om over allerhande zaken een besluit te
nemen.
Nieuwe Plooierij
In deel 3 komt o.a. de opkomst van de Nieuwe Plooierij naar voren; velen binnen de stad
waren niet tevreden met hun vertegenwoordiging in het stadsbestuur. Daarom werden uit
de ambachtsgilden, de schutterijen en gewoon uit de burgerij nieuwe vertegenwoordigers
gekozen, die voorde belangen van de burgerij bij de Magistraat opkwamen. Zij spraken niet
over het stadhuis, maar over het huis van de gemeente. Zo werden in 1703 de volgende
gemeensmannen vermeld: Jan van Roekelt, Jan Alerts, Gerrit Schaets, Bartholt van
Straelen, Brant Brantsen, Arien Lamberts en Willem van Campen.
De zelfmoord van Cornelis Roest in 1678
Vroeger werd niet alleen de zelfmoordenaar na zijn dood door de Magistraat ‘gestraft’, maar
ook zijn familie. Zo lezen wij dat op 8 juni 1678 Cornelis Roest, die zelfmoord had gepleegd,
op het ‘arme kerkhoff begraven moest worden. Hij krijgt dus geen nette begrafenis in de kerk,
maar moet zich ‘tevreden stellen’ met een graf tussen schorriemorrie. Daarmee was de kous
nog niet af, want ook de familie moest gestraft worden. Ondanks dat zij al genoeg ellende
had ondergaan moest zij nog twee boeten voldoen: 25 gulden in zilver en goud aan de Stad
Wageningen en 100 gulden aan de ‘Armen van Wageningen”. En op het kerkhof zal het graf
wel snel geruimd zijn.
De koning van Groot-Brittannië in Wageningen
Op Lund (maandag) 16 februari 1691 reist de Koningh van Groot Brittannien naar zijn paleis
‘t Loo op de Veluwe en daarom moet de Magistraat ‘onder betuijginge van haere hartelijcke
blijdschap’ bij de Nudepoort klaar staan om zijn opwachting te maken. Tevens moeten alle
leden van de schutterij aanwezig zijn, ‘maar niemand mag sij geweer afschieten op een
poene van 16 Heere ponden’. En ‘Sullende de Burgerie bij ‘t passeren van den Koningh een
recognitie gedaan worden om gesamentlijck daer voor vrolijck te wesen’. Het passeren van
de koning-stadhouder Willem 111zal een grote gebeurtenis geweest zijn. Hij zal Wageningen
via de Nudepoort binnengekomen zijn, vervolgens zal hij zijn weg door de Hoogstraat
genomen hebben om de stad via de Bergpoort te verlaten. Wat zal er een volk op de been
geweest zijn om de koning-stadhouder en zijn gevolg te zien en toe te juichen. Wat zal deze
ongebruikelijke gebeurtenis een stof tot praten hebben gegeven. Zodanig zelfs dat de
Magistraat elke burger wat drinkgeld gegeven heeft om 'vrolijck te wesen’. Goed voorbeeld
doet goed volgen: wellicht kan het gemeentebestuur van Wageningen aan alle ingezetenen
voor komende 5 mei 1995 - 50-jarige herdenking van de Bevrijding - ook wat drinkgeld geven
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om die dag 'vrolijck te wesen’. Immers die dag hoopt Koningin Beatrix Wageningen te
bezoeken.
Anonieme tip
Mercuri (woensdag) 24 augustus 1692. ‘De Heeren van de Magistraet in ervaringe gekomen
sijnde, hoe dat sommige vagebonden en moetwillege onderstaen hebben de Stads aeck in
de grachte geslotten liggende met gewelt los te maeken, de kettingh in stuckken te slaen
ende te breecken, sijnde een puir gewelt, ‘t welcke in landen daer de Justitie gehandhaaft
word niet kan geleden worden. Soo doen haar Ed. en Achtbare een ijder bekent maeken
dat wie te wijsen voor een vereeringe sal genieten vijftigh gulden, en sal sijn naeme niet te
min verswegen worden.’ Dus de Magistraat heeft bemerkt dat onverlaten de stadsaak, die
in de gracht aan de ketting lag, vernield hebben. Zij loven een beloning uitvan een aanzienlijk
bedrag van 50 gin en vermelden nog dat de naam van de tipgever geheim gehouden zal
worden. Of de ‘vagebonden’ gevonden zijn weet ik niet. Maar uit dit stuk blijkt dat de
Magistraat in de gracht een boot had liggen. Waarom? Misschien voorde brandbestrijding?
Een geval van abortus?
Op zondag 6 augustus 1693 werd door de Magistraat van Wageningen de richter Jonker
Lambert Jan Bernt Bentinck tot den Brieler, en namens de Magistraat de Heeren Anthony
van Setten en Cornelis van Amerongen naar het huis van de ‘Chirurgijn Jan van der Plassche
welckers vrouwe Anna van Essen voor drie a vier daegen hadde gebaert een dood kint ende
aldaer te gaen meten de lengte van ‘t selvige, de voorn. Heeren dan wederom komende,
hebben gerapporteert, dat haar Ed. is vertoont een doodt kind, sijnde een soon of een
jongsken liggende in een houte doos, ‘t welcke daar uijtgenomen en op een planck voor
soeveel doenmaels mogelijck recht uijt geleijt sijnde hebben dat selvige gevonden al
eenigsints aen ‘t vergaen, alsoo 't (als voren geseijdt) al drie a vier daegen was verleeden,
dat ‘t gebaert was, weshalven ‘t vel aen de beenen en de armen was verflenst en gelegentheijt
gaf om de botjens van deselve die soo wit waren als krijt te konnen sien, waarmee dan het
hadden gemeeten ende bevonden de lengte te hebben om ruijm acht duijm, geschied den
26 Junij en ‘t bovenstaende overgegeven den 6 Aug. 1693.’ Jan van der Plasse veert dan
zijn chirurgijnspraktijk uit in het huis, dat op de hoek Nieuwstraat-Kapelstraat stond, daar
waar nu het Salverdaplein is. In 1698 woont hij aan de Hoogstraat, in het huis, dat nu door
het meest rechtse gedeelte van de HEMA in beslag wordt genomen, en waar - voorde oude
Wageningers - A. Boerstoel zijn banketbakkerij had. (1). Het borelingske was dus iets meer
dan 20 cm lang en dit wijst erop dat het ‘jongsken’ veel te vroeg geboren was. Kennelijk was
de Magistraat nog niet gerust gesteld en vermoedde hij iets. Dacht de Magistraat wellicht
aan een abortus? Was er echt niets aan het lijkje te zien dat hierop zou kunnen wijzen?
Daarom vroeg de Magistraat in een Post Meridiem op het bovenstaande verslag ‘nader
verklaringe mochten doen wegens de gestalte van het lichaemken, van het voors.
(voorsegde = eerder genoemde) kint desselfs ledekens en ledematen neffens distantie van
dien en desselfs ribbeken, en wat daar omtrent werden bij haer Ed. van remarque mochten
sijn gereflecteert voor sooverre deselve bij remomereringe (memorie) soude mogen de
binnen komen. ‘De Magistraat hoopte dat alsnog bij één van de onderzoekers uit zijn
geheugen iets te binnen schoot, wat nog niet eerder vermeld was. Maar op donderdag 7
augustus 1693 voegden de verslagleggers alleen nog toe ‘dat het een Soon was, also het
was versien (voorzien) met het Lidt, waerbij een Soon van een Dochter kan onderscheijden
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worden. ‘Dit is duidelijke taal. Verder lezen wij in de Notulen van de vergaderingen van de
Magistraat hier niets meer over en zal men zich erbij hebben neergelegd dat het kindje te
vroeg geboren was.
(1). A.C. Zeven. Historisch kadaster van de Wageningse binnenstadt (in wording). Het
eerstgenoemde huis is nr 362 in 1832; het tweede 73.
De put van de Buurt van de Markt
Op 22 december 1700 wordt door de putmrs (putmeesters) besloten dat de put bij Antoni
Segelaerdoor Jan Aertsen vernieuwd, d.w.z. hersteld dient te worden. Maar de omwonen
den, behalve Antoni Segelaer, willen niet voor de kosten opdraaien. De Magistraat beslist
anders, want hij vond dat ‘De buurt van de Markt’ mee moest betalen. Zij allen zouden van
de nieuwe put profiteren. Deze put stond op de hoek Vijzelstraat-Kapelstraat, waar nu Toko
Min gevestigd is. Op die plaats woonde Antoni Segelaer, die brouwer was. De buurtgenoten
zullen waarschijnlijk gedacht hebben, dat, aangezien Antoni Segelaer de voornaamste
gebruikervan hetwatervan de put geweest zal zijn, hij ook voorde vernieuwingskosten moet
opdraaien. De straat die nu Vijzelstraat heet, vormde toen een onderdeel van de markt, die
dus plaats vond tussen het stadhuis en de Kapelstraat. Eigenlijk is dat nog steeds het geval,
met dien verstande dat de markt nu een groter gebied beslaat en met het vroegere kerkhof
om de N.H. kerk, het gebied tussen de Hoogstraat en de kerktoren, waar vroeger huizen
stonden (o.a. de bakkerij van Evert Bosch, zie beneden) en het huidige Salverdaplein
uitgebreid is.
Doodskist
Op 1 mei 1702 is er herrie over het maken van een doodskist voor de wed. Van Essen. ‘Van
de doodkist van de wed. Van Essen die bestelt was bij (door) d’overledene om gemaekt
t’worden door Breunis van Beek, en dan van der Plasch (hij is de bovengenoemde Jan van
der Plas) albereets bestelt hadde door meester Evert van Baak zoude gemaekt worden.’
Breunis van Beek verklaartdat ‘de aanbestadinge (aanbesteding) door d’overledene in leven
sijnde geschiet is.’ De Heeren van de Magistraet vinden ‘goet dat Breunis van Beek met de
Boode sal gaen ten huijse van der Plasch, om de maet van de overleden moeder te nemen,
en vervolgelijk voordeselve een kistte maeken.’Als van der Plasch hem niet binnenlaat krijgt
hij een boete van 10 Heeren ponden. Wed. van Essen is misschien van, zowel chirurgijn Jan
van der Plas als van timmerman Breunis van Beekde schoonmoeder. Immer bij Breunis van
Beek wordt overzijn moeder gesproken, en van der Plas isgetrouwd met Anna (van) Essen.
Wed. van Essen is opgebaard bij chirurgijn Jan van der Plas, en hij moettoestaan, dat Breunis
van Beek binnenkomt om de maat te nemen, zodat hij een goede doodskist kan maken. Van
Jan van der Plas verwachtte de Magistraat dat hij dit niet zou toestaan, zodat de bode hem
meteen kon vertellen hoe hoog de boete zou zijn. Jan van der Plas zal bakzeil hebben
gehaald, waarna Breunis van Beek naar binnen mocht gaan.
Schoorsteenstuk
Op 3 oktober 1702 besluit de Magistraat‘Is ‘twijse oordeel van Salomon gearresteerttot een
Schilderije voor de Schoorsteen op de Raetkamer’ te laten maken of aan te schaffen. De
magistraat had kennelijk behoefte aan een schilderij boven de schoorsteen en om aan te
geven dat ook de Magistraat in overeenstemming met het Salomon’s oordeel recht zou
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spreken, moest op het schilderij dit onderwerp afgebeeld worden. Voor diegenen die
vergeten zijn wat ook alweer het Salomonsoordeel Inhoudt het volgende. Koning Salomon
(I Kon. 3,16-28) moesteen kind toewijzen, dat door twee vrouwen opgeëist werd. Wie was
de moeder? Hij oordeelde toen, dat het kind in twee helften zou worden gedeeld. Dit oordeel
werd doorde valse moedergeaccepteerd, terwijl de echte moederriep, dat dan het kind maar
naar de andere vrouw moest gaan. Door deze reactie wist Salomon wie de echte moeder
was.
De drekkar
op 21 maart 1703 ‘Versochte Willem Geurtsen [aan de Magistraat] continuatie van de drek
kar. Is ‘t selve aen hem geaccordeert.’ Willem Geurtsen had als beroep het ophalen van de
drek van mens (en dier?). De drek werd daartoe in een kar gestort, welke dan ergens op het
land buiten de stad geleegd werd. Ongetwijfeld zal Willem de drek aan boeren en tuinders
hebben verkocht, waaraan hij zijn inkomen ontleende. Maar hij moest wel de enige zijn,
anders werd de spoeling letterlijk en figuurlijk te dun. Daarom verzocht hij de Magistraat hem
als de enige drekkarman aan te wijzen. Hetgeen geschiedde.
Aangenomen onechte kinderen: weg ermee
Op 25 mei 1703 vraagt Gijsbertje de wed. van Derk van Wesel aan de Magistraat van
Wageningen of zij een ‘huijsje bij den Hoff van Segelaer aen den Nieuwendijck’ mag zetten.
De Magistraat geeft zijn toestemming, maar stelt daarbij twee voorwaarden. De eerste is niet
zo vreemd: Gijsbertje mag in haar huisje geen hoeren en boeven laten overnachten ‘bij poene
van haer de bijwoninge te ontseggen’, d.w.z. als zij het huisje niet goed gebruikt wordt zij
eruit gezet. De tweede voorwaarde klinkt wat merkwaardig: Gijsbertje ‘bevorens sal hebben
[zich] te ontdoen van die onechte kinderen dewelck bij haar gebragt sijn en noeijt (nooit) een
derselve wederom aen te nemen'. Hieruit blijkt dat Gijsbertje van anderen onechte kinderen
‘geadopteerd’ heeft. Die moetzij eerstde deurwijzen en ze mag ookgeen nieuwe aannemen.
Hoe komt Gijsbertje aan deze onechte kinderen, die niet uit haar geboren zijn? Was haar
levenswandel misschien niet zo netjes geweest en had zij misschien een bordeel gehad, en
waren de kinderen kinderen van haar prostituees? We weten het niet. Waarom liet de
Magistraat niet de kinderen bij haar? Immers bij Gijsbertje hadden ze een dak boven het
hoofd en zullen zij verzorgd zijn. Werden deze kinderen naar een weeshuis gestuurd? Het
lot van de kinderen wordt niet vermeld. Overigens vernemen wij ook niet of Gijsbertje deze
voorwaarden wel aanvaard heeft.
Christenen?
Op 22 juni 1703 verkrijgt Hermanus Greve het burgerschap van Wageningen, ‘mits de
gereformeerde sonen gauderen van Borgerschap dog de Paepse niet.’ Gauderen betekent
het genot of het gebruik van iets hebben, het voordeel hebben. Zoals bekend werden de
Rooms-Katholieken in de 18e eeuw vanwege hun geloof gediscrimineerd. Immers de
Nederlandse Hervormde zonen van Hermanus Greve kregen automatisch het burgerschap,
omdat hun vader dat had verworven, maar de rooms-katholieke zonen kregen dit burger
schap niet automatisch. Hadden ze maar Hervormd moeten zijn, was toen de mening.
Gewogen en te licht bevonden
Op 16 april 1705 wordt het gewicht van het brood, dat door bakker Evert Bosch gebakken
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en verkocht wordt gecontroleerd en ‘Bij gelegentheijdt van ‘t wegen van ‘t broodt, is bevonden
dat het witte broot van Evert Bosch niet al te wigtigh is bevonden, wordt voordese reijze (keer)
gepasseert aen belange het rogge broot dat vrij te ligt (te licht) was ses loot. Is goet gevonden
en verstaan het rogge broodt dat hier gewogen is aen behoeftigen uijt te delen en door de
Boode te laeten aenseggen ‘t overige broodt dat tegenswoordigh noch te sijn huijse
bevonden wordt niet vermogen te kopen.’ Kennelijk wil men Evert Bosch nog niet te zwaar
straffen, maar hij moet wel boeten. T en eerste worden de te lichte roggebroden aan de armen
uitgedeeld en mocht Evert Bosch geen enkel te licht bevonden wit brood verkopen. Het
verlies aan inkomsten was dus de straf die Evert Bosch kreeg. Maar waarom werden de te
licht bevonden witte broden niet aan armen uitgedeeld. Vond de Magistraat dat wat
overdreven? Maar als Evert Bosch zijn witte brood niet mocht verkopen zal hij hetzelf hebben
moeten opeten, of mocht hij het wel aan derden uitdelen? Zouden die misschien de volgende
dag hem de halve prijs betaald hebben? Het roggebrood woog minder dan 6 lood. Als een
lood op 15,4 g gesteld wordt, dan had het brood tenminste 92,4 g moeten wegen. Kennelijk
waren de roggebroodjes in die tijd klein..
Wijnproeven
Op 20 november 1706 worden de ‘Heeren Barthold Schaets en Reijnier van Schuijlenborgh,
en Anth. van der Horst en J. Oleven versocht om twee tot Willem Jordens, en twee tot Jan
van der Plas de wijn te gaen proeven.’ Kennelijk vond de Magistraat het nodig om de kwaliteit
van de wijn, die door Willem Jordens en [de chirurgijn] Jan van der Plas verkocht werd op
smaak te controleren. Wellicht dat de Magistraat te horen had gekregen dat de wijn van de
beide handelaren van onvoldoende kwaliteit was: dat de afdronk slecht was. In 1702 waren
er zes wijntappers (wijnhandelaren) in Wageningen. Samen hadden zij de wijnhandel voor
100 gulden van de stad Wageningen gepacht. Hun namen en pachtsom zijn Gerrit Schaedt
(14-7-0, lees 14 gulden en 7 stuivers), Wilhelm Jordaens (28-9-0), Jean van der Plasch (1319-0), Johannes van Leeuwen (16-9-0), Hendrick van der Bleijck (13-7-0), en Breunis van
Beeck (13-9-0). Ieders bijdrage zal gerelateerd zijn aan de omzet (Oud-Archief inv. 216 d.d.
17-6-1702). Uiteraard is bedongen, dat niemand anders wijntapper mag zijn. Uit deze lijst
blijkt ook dat personen als de stadsbode Willem Jordens, Chirurgijn Jan van der Plas, en de
timmerman Breunis van Beeck, ook wijnhandelaar waren.
Op water en brood
Op 30 juni 1706 wordt ‘de Capt. van de Jonge Manschap (een schutterij) bekent mackende
dat sijn lieutenant Derk Schaets aen sijn Ed[ele] hadde gesegt, dat de schoonsoon van Jacob
Coenen de beest hadde gemaekt voor de wacht (van éen van de twee poorten?) hebbende
sijn degen uijt [de schede] eijsschende (uitdagende) wie maar wilde. Biddende om
vergiffenisse en pardon sijnde sulc in den drock geschiet. Is goetgevonden Evertt’incarceren
(gevangen te zetten) op water en broodt voor de tijt van acht daegen.’
Evert had dus, in een dronken bui, zijn degen getrokken en de wacht uitgedaagd om met
hem te vechten. Hoe Evert, de schoonzoon van die ‘merkmeester’ Jacob Coenen, nog verder
heet, wordt niet vermeld. Ik denk dat Evert met deze straf er zeer genadig van afkwam.
Meestal werd een dergelijk vergrijp zwaarder bestraft door bijv. de betrokkene voor een
bepaalde periode uit stadt en schependom te verbannen. Misschien dat de positie van
schoonvader hem voor deze zware straf behoed heeft.
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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
Maandag 24 april 1995
Aanvang 20.00 uur
in ‘De Wereld’, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
JAARVERGADERING
PAUZE
LEZING MET DIA’S: WAGENINGEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
door F. van der Have

Aankondiging lezing
Na de pauze van de jaarvergadering hoop ik aan de hand van een aantal dia’s stil te staan
bij Wageningen en omgeving in oorlogstijd. Het bestuur verzocht de heerA Steenbergen (op
korte termijn) met mij samen een deeltje te schrijven van de historische reeks en wel no. 7).
Een belangrijke rol speelden hier de bewoners van de Wolfswaard. Onvergetelijk voor de
evacués was de tocht met de schepen naar de dorpen en stadjes aan de Lek. Hoe vinden
we Wageningen terug? Wat speelde zich af in de strijd om de Grebbelinie? De Grote Kerk
tweemaal verwoest en weer in nieuwe luister verrezen. Het fraaie gedenkraam in deze kerk.
Pegasus I: de tocht van de 140 Tommies vanuit Bennekom, langs Nol in het Bos en O.N.O.
door de uiterwaarden. Wis en Waarachtig zoeken wij de stormboten. Naast mijn verhaal met
de (soms zwart-witte) dia’s wil ik dus uw aandacht vestigen op het nieuwe boekje met
bijgevoegd een foto van het gedenkraam. We hopen er veel duidelijke foto’s in te zetten. Ook
een deel van ‘Market Garden’ in Oosterbeek komt ter sprake. Afzonderlijk bij dit nieuwe
boekwerkje wordt een aantal kaarten gevoegd die u via een aantrekkelijke wandel-of
fietsroute voeren langs punten die in 1940-1945 een belangrijke rol speelden. Het wordt een
waardevol bezit en hier geldt straks al gauw: OP is OPÜ!
F. van der Have.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 24 APRIL 1995
1. Opening
2. R.H.M.VIemmix: Terugblik en vooruitzicht
3. Notulen jaarvergadering van 18 april 1994 (*)
4. Jaarverslag secretariaat
5. Jaarverslag penningmeester (*)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Begroting 1995 (*)
8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
11. Sluiting van het zakelijk gedeelte
(*) los bijgevoegd in “Oud-Wageningen”
Pauze.
Lezing F. v.d. Have over Wageningen in de tweede wereldoorlog.
Toelichting bij punt 9:
De Heer A.A.van Loenen, penningmeester, is nu 3 jaar bestuurslid. Hij kan voor nog een
periode van 3 jaar worden benoemd. Hij heeft zich bereid verklaard een herbenoeming te
aanvaarden.
In het mededelingenblad van september 1994 deelde de voorzitter, de heer R.H.M.VIemmix,
mede, dat hij een betrekking had aanvaard in Vught. Zijn voorgenomen verhuizing van
Heesch naar Wageningen ging daarom niet door. De heer Vlemmix had toegezegd als
voorzitter aan te blijven tot er een geschikte kandidaat voor de opvolging was gevonden.
Welnu, die is gevonden in de persoon van de heer A.C.Zeven, voorde meesten van u geen
onbekende. De heer Zeven kan eerst in november a.s. het voorzitterschap van de heer
Vlemmix overnemen.
Tot een week voor de vergadering van 24 april kunnen schriftelijk bij de secretaris
tegenkandidaten worden gesteld, welk voorstel doortenminste 10 leden ondertekend dient
te zijn en vergezeld dient te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij/zij bereid is
een eventuele benoeming te aanvaarden.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Periode 11 januari tot 6 maart 1995.
Verheugd hebben wij kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad op 20 februari jl.
het besluit heeft genomen dat de gereconstrueerde sluisjes/duikertjes onderdeel zullen
gaan uitmaken van de kasteeltuin. Zoals u allen in de plaatselijke berichten heeft kunnen
lezen was het geen gemakkelijke beslissing. Na de bekendmaking hebben wij het College
van Burgemeester en Wethouders een voorstel gedaan tot het bijdragen in de reconstructie
van de sluisjes, een voorstel dat op de algemene ledenvergadering ten uitvoer gebracht zal
worden. Het zal ondermeereen geldelijke bijdrage van f. 1.250,00 inhouden en de overdracht
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van kennis inzake de reconstructie. Dit als reactie op ons aanbod uit het verleden tot een
eventuele inzamelingsactie en om het belang van de reconstructie te duiden.

Data volgende lezingen:
18 september de heer K.Heijers: Gedrukt in Wageningen.
20 november de heer A.G.Steenbergen: Joden in Wageningen.

JAARVERSLAG 1994

w

Bestuursleden:
Op de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van de heren Kouwenhoven en
Holleman. Beide bestuursleden hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de
vereniging, waarbij de heer Holleman uitblonk in zijn grafische vaardigheden en de heer
Kouwenhoven zich uitleefde in zijn secretariële functie. Voor hun inzet zijn wij hen dan ook
veel dank verschuldigd. De functie van de heer Kouwenhoven werd overgenomen door
mevrouw G.Woudenberg-Vos, de heer E.J.Jansen nam de functie van de heer Holleman
over. Tevens werd de vacature van voorzitter vervuld door de heer Vlemmix (Rob) zodat de
vereniging weer slagvaardig de toekomst tegemoet kon gaan treden.
Uitbreiding museum:
Het verlossende bericht kwam dat na vele jaren van krappe behuizing, het museum De
Casteelse Poort eindelijk mag uitbreiden. Door organisatorische omstandigheden zal de
daadwerkelijke uitbreiding nog even op zich laten wachten maar in deze uitbreiding zal ook
een infocentrum van onze vereniging zijn begrepen. Al velejaren een lang gekoesterde wens
van onze vereniging.
Gemeentelijke monumentencommissie.
De vergaderingen van de gemeentelijke Monumentencommissie werden weer trouw
bijgewoond. Onze contactpersoon architect W.van Keulen is actief bij het werk van de
commissie betrokken.
Lezingenavonden.
In het verslagjaar werden de volgende lezingen georganiseerd:
21/2 Joh.Lagerweij. 350 jaar boerderijbouw in de Gelderse Vallei.
18/4 K.J.Hoeksema. Over Uiterwaardenklei, toepassingen en steenfabrieken.
19/9 G.Kouwenhoven. Een wandeling door Hattem.
21/11 W.Boersma. Operatie Market Garden, 50 jaar na dato.
Het verenigingsorgaan.
Het mededelingenblad “Oud Wageningen” verscheen als gebruikelijk viermaal en wel met
een omvang van 2 x 1 6 pagina’s -1 x 20 en 1 x 24 pagina’s. Het aantal exemplaren dat per
nummer werd verspreid bedroeg ruim 600. Het ledenaantal was per 31 december 1994 785.
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Commissie Stadswandelingen.
De contactpersoon van de commissie stadswandelingen, de heer G.Voncken en de
Stichting Gilde Wageningen in de persoon van de heer J.H.W.Lijfering hebben de samen
werking in 1994 voortgezet. Dit jaar waren er 10 stadsgidsen beschikbaar. De belangstelling
is dit jaar toegenomen van 457 naar 531 wandelaars, waarvan 113 Engels- en 25
Duitssprekend. 47 maal werden de stadsgidsen ingezet.
Excursie.
Als belangrijke gebeurtenis van de verslagperiode valt verderte melden een goed geslaagde
excursie naar Hattem. Aan de excursie is door 35 mensen deelgenomen. De Vereniging
dankt de heren Bruinsel, Hederik en Kouwenhoven voor hun inzet bij de voorbereiding van
deze tocht.
Historische reeks.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling “De R i j n i n het museum “de Casteelse Poort” van
1 oktober tot 11 december 1994, verscheen onder de titel “Wageningen en de rivier de Rijn”
no.6 van de historische reeks. Er zijn plannen in uitvoering om een boekje no. 7 handelend
over W.O.II in Wageningen en directe omgeving te doen verschijnen.
Het jaar 1994 heeft ook bol gestaan van de voorbereidingen voor 1995, zoals u allen weet
een zeer bijzonder gedenkwaardig jaar. Het bestuur wilde zich van zijn kant niet onbetuigd
laten en wilde dat door middel van een bijzondere fietstocht laten blijken. Een fietstocht die
niet alleen het einde van de oorlog moet symboliseren maar tevens het begin en het verloop
ervan. Een en ander omdat de grote offers die er gebracht zijn en de ontberingen die
doorstaan zijn niet los gezien kunnen worden van de bevrijding en daarmee ook terecht het
karakter van een feest aan de bevrijding kunnen geven. Een feest omdat er zoveel ellende
aan voorafwas gegaan, die door het feest niet teniet konden worden gedaan maar wel het
einde ervan bewerkstelligde, (als alternatief ook een wandeltocht)
Archeologische werkgroep:
De archeologische werkgroep heeft zich in 1994 gekenmerkt door een bijzondere activiteit
waardoor een aantal projecten gestart kond worden en waarvan er sommige op een
wetenswaardige wijze afgesloten konden worden. Zoals daar zijn de opgravingen aan de w
Generaal Foulkesweg die een topje van de ijsberg hebben laten zien wat betreft de
huishoudelijke werkzaamheden uit vroegere tijden. Ook de kasteeltuin bood verrassende
opgravingen zoals de aanwezigheid van sluisjes die in hun soort eenmalig zijn en het daarom
verdienen gereconstrueerd te worden, hetgeen in 1995 zijn vervolg krijgt. Het heeft het
bestuur ook goed gedaan dat de archeologische werkgroep zich zo actief opstelde want per
slot van rekening valt er nog veel te doen in Wageningen.
De A.W.W. zoekt binnen Wageningen naar een geschikte opslagplaats voor de vele
opgegraven bouwfragmenten. Het bestuur heeft een goed contact onderhouden met het
gemeentebestuur en de betrokken ambtenaren.
Werkgroep molens
De procedure rond de molenromp van De Eendracht is nog niet afgerond. Ook dit jaar is er
24

vanuitZeist geen besluitvernomen of de romp als rijksbeschermd monumentdientte worden
aangemerkt.
Andere aktiviteiten.
Voor Koninginnedag 30 april werd een puzzelwandeltocht uitgezet door de heer G.Voncken,
die door 33 personen werd gelopen. De deelnemers kregen als presentje een door de heer
A.Rietveld gemaakte pentekening van de Uiterwaarden.
Op 24 en 25 september was een delegatie van de gemeente Gödöllö uit Hongarije in
Wageningen. Zondag 25 september heeft onze voorzitter samen met de heer Rietveld
namens onze vereniging 10 mensen uit Gödöllö ontvangen in het museum. Tevens waren
aanwezig de voorzitter van het museum, de heer Razoux Schulz en de presentator de heer
G.Voncken. Onze voorzitter heeft een uitleg gegeven over de activiteiten van onze
vereniging (o.a. bestuur, monumentenzorg, het mededelingenblad, uitgave publicaties,
periodieke bijeenkomsten, diverse commissies en hoe wij werken als Historische Vereniging
zonder subsidie, maar met betaalde leden).
Zoals gebruikelijk nam de Vereniging ook deel aan de jaarlijkse molenmarkt.
De vereniging was ook vertegenwoordigd bij de opening van de diverse tentoonstellingen
georganiseerd door het museum “de Casteelse Poort".

IK BEN DE ORTSKOMMANDANT
F. v.d. Have

w

Maandag 2 oktober 1944. We zijn geëvacueerd. We vonden een goed onderkomen in het
kleine huis van mijn schoonouders in de Maanderbuurt in Ede. Dat staat aan het eind van
de Mansholtlaan op de grens van Mansholtlaan en Maanderengweg. De familie woonde tot
voor kort in een bijna 400 jaar oude Saksische boerderij ‘Groot Haversteeg’. Maar de
Mansholtlaan, nog in aanleg, eindigde op het erf van de boerderij. Boerderij en omliggende
grond werden verkocht en gelukkig was dit nog nieuwe huisje te koop. Zondagmiddag 1
oktober werd er in Wageningen bekend gemaakt dat de stad om 6 uur ‘s avonds leeg moest
zijn. Anders..... en dan volgden de dreigementen die alle Duitse opdrachten en verboden
vergezelden. In een zeker optimisme vertrokken de meesten. De geallieerden schoten
weliswaar met hun mortiergranaten uit de Betuwe en de eerste doden en gewonden waren
gevallen. De operatie ‘Market Garden’ was begonnen. De slag om Arnhem werd verloren.
Montgomery had zich in een eenzijdig optimisme vergist. Hij had geëist dat hij alleen het recht
zou krijgen met inzet van alle krachten even Nederland te bevrijden en dan zou doorstoten
naar Berlijn. Generaal Patton met zijn tanks moest dan maar wachten. Hij, Montgomery, had
materiaal en benzine nodig. Hij luisterde niet naarde rapporten van Prins Bernhard. Hij zag
ze niet in. Dat werk van de Nederlandse illegaliteit was niets waard en het had niets te
betekenen. Later bleek dat alle gegevens juist waren en dat er in de omgeving van Arnhem
een grote Duitse troepenmacht weer op verhaal kwam na de nederlaag in Normandië en
België. Ze hadden geschut en tanks bij zich. Een van de beste medewerkers van de Engelse
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maarschalk had vrij snel opgemerkt: ‘Met deze operatie zitten we een brug te ver!' De slag
om Arnhem werd verloren ondanks alle heldhaftige strijd. Nijmegen was in geallieerde
handen en de Betuwe grotendeels ook. Bij de evacuatie in oktober ging ieder op eigen houtje
op pad. Velen bleven in de naaste omgeving en bij de haastige uittocht hadden ze niet al
te veel meegenomen. ‘De oorlog is nu wel gauw afgelopen!' Ons gezin bestond uit 4
personen, man, vrouw en 2 kinderen. De jongste, een meisje was op 11 september 1944
in ‘Ziekenzorg’ geboren. 17 september ‘s middags vertelde de adjunct-directrice dat moeder
en kind zo gauw mogelijk het ziekenhuis moesten verlaten daar er gewonden van het
bombardement op de Sahara geholpen moesten worden. Vrij snel daarop kwamen de eerste
gewonde Engelse en Duitse soldaten binnen. De een na de ander kwam op de operatietafel.
De artsen hadden geen ogenblik rust en werden oververmoeid. Er ging een noodkreet naar
Jan van Schuppen: 'Geef ons een fles cognac, dan kunnen we op de been blijven.’ Veerstraat
en daarop de Veerweg moesten het eerst evacueren. Daarop volgde nagenoeg heel
Wageningen. De evacuatie op 1 oktober was ongeorganiseerd. De mensen waren niet in
staat veel mee te nemen maarze vonden het ook niet nodig. Mijn vrouw en de twee kinderen
gingen al eerder weg naar de Maanderbuurt. 'k Had nu wat meer de handen vrij. De P.T.T.er Hagens had voor een clandestiene telefoonverbinding gezorgd. Je kon nu met de posten
in de omgeving in contact blijven. De wapens van de groep moesten in elk geval ingepakt
worden. Toen kwam 1 oktober. Eenmaal in Ede vonden we dat we toch te weinig hadden
meegenomen. Luiers en babykleertjes. Beddegoed. Maar hoe kwam je veilig in Wagenin
gen? Job Herikhuisen, adjudant van politie in Ede was door de commissaris van politie
tijdelijk gedetacheerd bij de Ortskommandant van Ede. Herikhuisen leidde de stroom van
bezoekers bij de Ortskommandant. Hij hielp waar hij kon en waarschuwde zo nodig. Het is
altijd moeilijk om in zo’n positie de juiste koers te houden, ‘k Schoot hem aan. We kenden
elkaar, ‘k Moet een papiertje hebben dat ik in Wageningen mag komen. Gisteren zijn we er
uitgeschopt, ‘k Moet kinderkleren halen en wat beddegoed! ‘Even later had ik een in het Duits
gestelde Ausweis dat ik naar Wageningen mocht. In een goed half uur fietste ik naar mijn
woning. In de huiskamer bij de tafel stonden twee Duitsers, die de inhoud van de spaarpotten
verdeelden. ‘Was machen Sie hier?’ ‘Nein, was machen Sie hier? Ich wohne hier!’ Ze namen
het geld mee en een filmtoestel, ‘k Pakte de gewenste spullen in een beddelaken en knoopte
dit dicht. Nu moest er nog één ding gebeuren: Van Klaas van Houten had ik een grote
voorraad getikte velletjes gekregen. ‘We hebben de laatste jaren een grote voorraad
oorlogsmoppen opgespaard. Bekijk ze eens, dan kunnen we straks na de oorlog kijken welke
moppen geschikt zijn om in een boekje uit te geven! Na enkele dagen moesten we al
evacueren. Waar laat ik die velletjes met moppen? Ze moeten wat uit het zicht worden
opgeborgen. Onder de asla van de haard leek me een heel goede plaats. Bij mijn bezoek
aan Wageningen droeg ik een overal. In een van de vele zakken moest ik de papieren
opbergen. Nee, het was beter ze te verdelen over de verschillende zakken. Ik propte ze er
haastig in. Het laken met inhoud werd op de bagagedrager gebonden. Nu snel weer naar
huis. In de omgeving van Veluvia werd niet geschoten. Het was stil. Nergens zag of hoorde
je iemand. Plots kwam er iemand op een nieuwe motor aan op de hoek Harnjesweg/
Eekmolenweg. Het was een Duits officier in een fraai pak gestoken. ‘Wat doet U hier in
Wageningen? Het is voor alle burgers verboden hier te komen. U kunt streng gestraft
worden.’ ‘k Heb een vergunning van de Ortskommandant’. Daarop wilde ik naar mijn Ausweis
uit Ede zoeken. Verdraaid, in welke zak had ik dat papier gestopt? Alle moppenblaadjes
zaten er bovenop. Ik zocht voorzichtig. Dat papier was niet te vinden en als die... zag wat
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er in mijn zakken zat. Ik prevelde wat over kleertjes voor een baby die nog geen maand oud
was. Voorzichtig zocht ik verder. ‘Ortskommandant! Uit Ede! Die heeft hier niets te zeggen.
Ik ben de Ortskommandant hier in Wageningen. En nu, eruit! Kom hier nooit meer terug’.
Hij schakelde zijn motor in en reed weg. Ik stapte op mijn fiets en ging over de Mansholtlaan
in aanleg weer terug. Dat liep goed af. De moppenblaadjes heb ik in Ede achter het
varkenshok begraven en ze zijn niet meer teruggevonden.
Horen de volgende moppen nu in dit blad thuis? Zezijnweloud,meerdan50jaar. Hiervolgen
er een stel:
Wat is het verschil?
Wat is het verschil tussen een Mohammedaan en een Duitser? De een zweert bij de baard
van de Profeet en de Duitser zweert bij het snorretje van de proleet.
Hoe erg het was in de modder.
Hitler bezocht na de winter zijn troepen in het Oosten. Voor hem strekte zich een enorme
moddervlakte uit. In de verte kwam er een hoofd dichterbij. Het naderde de Führer. Het was
het hoofd van een officier dat naderde. De leider zei: “je hebt het hard te verduren’ ‘Zeker’,
sprak de officier, ‘maar ik zit nog op een paard, maar wat dacht u van de mannen, die achter
me aanlopen. Die hebben het veel zwaarder!'
Hitler: Der Teppichfresser.
Het was echt geen geheim meer dat de Führer in woede of bij grote tegenslag zich op de
grond wierp en in het tapijt begon te bijten. Eens bezocht hij Utrecht en de vriendelijke
verkoopster vroeg hem: ‘Moet ik het voor u inpakken en verzenden of wilt u het hier
consumeren?’
Zo was het.
‘Hoe staat het met het vreemdelingenverkeer?’ vroeg men aan de directeur van de V.V.V.
Het antwoord luidde: ‘Er is maar weinig vreemdelingenverkeer, maar er zijn veel verkeerde
vreemdelingen’.
Hij bleef maar.
Tegen kwart voor twee zei De Groot: ‘Ik ben een beetje rillerig. Ik ga een poosje naar huis'.
‘Zijn makker antwoordde: ‘Ik blijf hier nog een poosje. We hebben thuis radio-distributie en
daarop krijg ik de Engelse zender toch niet’.
Wat is het verschil?
In het café vroeg men: Wat is het verschil tussen Piet de Gruyter en Hitler? Niemand
antwoordde. De vrager zei: De Gruyter geeft betere waar en 10%. Hitler geeft 61/4 en
Rommel.
W irfahren gegen Engeland.
Een groep Duitsers marcheerde voorbij. De commandant zette in: Wir fahren gegen
Engeland. De hele horde zong in koor mee. Moos liep mee en trachtte met zijn korte benen
de troep bij te houden. Moeder keek uit het raam, zag Moos en riep: ‘Moossie, wil je wel eens
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hier komen! M oetje soms ook verzuipe?’
Historie van een Renkumse N.S.B.-ER.
Maandag had zich met andere kameraden opgegeven om naar het Oostfront te gaan. Hij
kreeg spijt en liet toen al zijn tanden en kiezen trekken. Bij de keuring in Arnhem verscheen
hij voor de witgejaste dokter. Deze bekeek hem en zei: ‘Je hoeft je niet uit te kleden.
Afgekeurd, want zulke platvoeten heb ik nog nooit gezien’.
GER-MAAN en GER-ZON;
Bram Gerzon wandelt in de Breestraat en botst tegen een W.A.-man. ‘Smerige Jood, kijk
uit als ik er aankom. Ik ben een Germaan!’ ‘Dat is mooi' antwoordde Gerzon, ‘Jij bent GER
MAAN. Maar ik ben GER-ZON. Als ik opkom ben jij al lang ondergegaan’.
Verboden voor Joden.
In het Arboretum hing aan een boom bij de ingang een bord met de woorden: VOOR JODEN
VERBODEN. Een grappenmaker had eronder geschreven: Gereserveerd voor Franse van
de Putte.
De eerste prijs.
Seysshad een hardloopwedstrijd uitgeschreven voor het Verbond van journalisten. Tweede
prijs: een zweefvliegtuig, derde prijs een auto, vierde een motorfiets. ‘Maar wat is dan de
eerste prijs?’ vroeg een bestuurslid. ‘Dat is’ zo antwoordde de leider’ één pond natuurboter!’

DE CASTEELSE POORT
MUSEUM DE CASTEELSE POORT heeft in de eerste maanden van 1995 (bijna) een
record-aantal bezoekers over de drempel gehad. Er was dan ook een vooral bij de oude
Wageningersheel belangrijke publiekstrekker: de tentoonstelling over Wagenings Grafisch
Verleden. MET driemaal een demonstratie van die oude ambachten.
Intussen is er nu een meer rustgevende manifestatie: de kunsttentoonstelling van de heer
Smeitink. Verrassend veel te zien, en gelukkig niet al te snel weerweg., u kunt er tot 17 april
terecht.
Vanaf 28 april tot eind september wordt al onze aandacht gevraagd voor de gebeurtenissen
in het laatste oorlogsjaar, toen zo heel veel mensen ‘op drift’ raakten, verdreven van huis
en haard. Op zoek gingen naar een ander onderdak of weggevoerd werden naar het
buitenland, en na het einde van de oorlog dan weer op zoek naar hun gezin, hun vroegere
huis, hun vroegere leven. Behalve de ooggetuigen verwachten we heel veel scholieren, die
nu wel eens weten willen wat er eigenlijk echt gebeurde.
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EXPOSITIE IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
De beheerder van de bibliotheek en documentatie van de Historische Vereniging OudWageningen en een medewerkster van de Openbare Bibliotheek zullen in de openbare
bibliotheek een tentoonstelling inrichten van boeken, tijdschriften en documentatie over
Wageningen in Wereld Oorlog II. Tevens hopen we dan de Bibliografie van de geschiedenis
van de 2de wereldoorlog m.b.t. de gemeente Wageningen te kunnen presenteren.
De expositie zal zijn van 17 april tot 13 mei 1995.
A.G. Steenbergen
Beheerder bibliotheek

Mw. M. v.d. Kooij
administratief medewerkster van de
Openbare bibliotheek.

EEN VERVULDE BELOFTE
Na diverse niet ingeloste beloften is nu op het verzoek van het bestuur een kleine werkgroep
intensief en stellig ook met veel plezier bezig geweest veel van het ‘Wagenings’ vast te
leggen. Het resultaat van hun werk volgt hier. Het zou fijn zijn als u door uw reactie
belangstelling toont, vragen heeft, om verduidelijking vraagt, kortom dat u dit omvangrijke
werk op prijs stelt en eventueel ook aanvullingen heeft.
F. v.d. Have

WAGENINGSE OMGANGSTAAL

Weurum dan? Um toch.
Terwille van de duidelijkheid voor de lezers lijkt het ons goed om vooraf te stellen dat we het
lokale taalgebruik niet echt als een dialekt zien. Het beslaat een te klein gebied met een
' beperkt aantal min of meer eigen woorden en zegswijzen en vooral klanken die typisch zijn
voor het verdwijnende (?)Wageningse taalgebruik. Het verzamelen van woorden en termen
etc. is geheugenwerk! Geschreven bronnen zijn niet voorhanden. Wij menen dat het
Wagenings, naast bijv. Betuwse, Veluwse en andere invloeden toch iets eigens heeft in
woorden, uitdrukkingen en klanken. We zijn daarom met ons vijven, geboren en getogen in
Wageningen aan het inventariseren gegaan van naamwoorden, werkwoorden, zegswijzen
enz. Er was weinig sprake van een logische opbouw bij het verzamelen. Ons geheugen is
nu eenmaal niet zo goed betrouwbaar, ‘t Woord ‘te binnen schieten’ was voor ons een
dagelijks gebeuren! Maar ‘t was leuk werk waarbij vaak hartelijk gelachen werd, vooral bij
niet voor publikatie geschikte anecdotes. Algemeen kenmerk van de Wageningse omgangs
taal is de slordigheid, het i.h.a. weglaten van slotmedeklinkers, samenvoegingen en
‘aangepaste’ vervoegingen enz. We hebben gepoogd dit bij benadering weer te geven.
Vooral de klanken gaven moeilijkheden. Met ons vijven kwamen we soms tot 5 verschillende
spellingen en pogingen om de juiste klanken te treffen. Eén van ons heeft geprobeerd om
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dit enigszins op één lijn te brengen. Hierna volgen nu ter illustratie enkele stukjes uit de
praktijk. Daar tussendoor reeksen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden enz., maar
vooral een verzameling uitdrukkingen en zegswijzen.
Boadschappe hoale.
Woa hek de riddekuul nou wee(r), ik mö boadschappe hoale. De piepes hek gescheld, want
um 12 uur mok ‘t eête op toafel hebbe. Um 12 uur eête wij altijd eête. Effe nog de petroliebus
pakke, veu(r) Get Hut, die kom mit de ezel en dading wi noat veuruit mit tie hittekar ma altijd
truug op. Ik schrijf ‘t effe mè potload op wa’k hebbe mö. Weitebroad, kuukskes, piepes (doa
neem ik de ben veu mee), zuut hout veu de blage, zekske blauw, grune zeep, heuf ojeklöje,
d'r zijn wee piete op schoal. Ik gleuf ök ‘n ny stofverreke en sloaj veu(r) merrige. Zou ‘k nog
een moatje brandewijn meeneme? Een erme mieter mag ok wè wa hebbe. Nou de schulk
af en nie vuutje veu vuutje lope, want dan affeseer ik nie.
Opmerking: De r wordt bijv. in veu(r) niet uitgesproken, maar beïnvloedt de uitspraak wel.
De eu van veu is niet dezelfde als de eu van veu(r)
De slotmedeklinker n van en wordt weggelaten behalve bij doorverbindingen, bijv. lopen
en stilstaon
Soms wordt een r ingevoegd, bijv. ze hebbe-r-um!
hangen-hong-gehonge
vangen-vong-gevonge
plukke-plok-geplokke
goan-gong-gegoan
stoan-sting-gestoan
spoaje
loaje
roaje
verroaje
broaje
voare
herke
reupe
verrapsakke
bunseme
(op)heuje
denke-doch-gedoch
kroele
knoje
heure - da heur nie!
sjotte en sjottere
vluke-vluukbeest
zuke
krijgen i.p.v. pakken
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vule
trule
gruje
tuke
spule
schriuwe
(ook i.p.v. huilen)
greine id.
streupe - afstreupe
(ook in verband met knikkeren)
sliffere
verstoppele
pinkele (spel)
hinkele
tottele
teutele
keutele
schume
plekke
klasjenere (redeneren)
voare
zwiepe
douwe
Vragend 2e persoon enkelvoud

kunnen - kujje effe hellepe?
zullen - zujje da doen?
moeten - mojje heure!
willen - wijje binnekomme?
hebben - hèjje, hettie
krijgen - krijjje da vuer niks?

De slotmedeklinker n van .... en wordt
weggelaten behalve bij doorverbindingen
bijv. lopen en stilstoan. Soms wordt er een
r ingevoegd: bijv ze hebbe-r-um!

Zo ma een bietje proate:
‘t Was begin moart en ‘k zag de buurman op de gallege buite lope en doch toen bij m’n eige:
ik kan de hof wel us goan make. Ik hoalde de schup uit de schuur um te spoaje en de bats
um de poatjes uit te scheppe en de herk um de boel oan te herreke. Die van mijn zei toen
aj jij oan de gang goan goaj dan goaj ik ‘t buiten um doen. Aj je eiges een hof hè weetje wa
je eêt en der is niks lekkerder as greij uitje eige hof. En een bietje roaze ku je veul oan hebbe
alleen bij het sneuje mö je wel us bloeie ma as ze dan weer bleuje is alles weer goed. Aj je
duk in de hof werrek moj je ‘t smerges hoale want aj je s’middags ete gegete het kujje met
een dik lijf nie zo goed meer spoaje. Maar ja ‘t is goed aj-je een bietje in de weer bin en veur
wa heurt wa en ik gleuf dak’t hier ma bij loat.
zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden
schoep
schup
bats
greep
herk
hiep
gups
aks
gart(je)
zwiepgart
post
posje
heining
spoai
de hof
poadje
huch
joadehuchje
pirdepad
guns
doa-guns
gunteweid

kluntje
kuntje
bledder
keujes
keujespot
verreke
streuing
honsblom
pirdeblom
lies (sloat)
strooi
gresmesjien
stofverreke
‘n wisje (hooi)
beestemart
gres
weitebroad
dóskas
fenuis
richter
riels
andivie

broajert
duppert
plekkert
knoepert
knojert
kikkert
falderabbes
hullie
zullie
hum
wellik?
veur
deur
veurdeur
siepje
hoenderik
snep
zots
zetje
dir(n)je
kiltje
jungske

huukske
duukske
vuutje
vluuk
tuut
bruur
brureke
bruurtje
gruun(te)
tunneke
slukske
kerremenoadje
plekploatje
kuuske
geut
siepoog
duk - dukker
schullek
boks
slek(ske)
sloaj
kelderzoege

Op stroat
Vroeger kö je op stroat speule. Wij deje allemoal balspelletjes, zoas Stand. D’r kwam wel
is een auto oan, nou dan ging je effe oan de kant en dan speulde je weer verder. Je zag ok
31

nog veul karre en pi(r)de. En ok wel een hondekar mit een hond d’r onder (Tienus Wien).
Ok ware d’r nog veul sloate veur de huize. Eén keer in de weêk kwam Haagsman langes
met ‘t urgel en hoalde dan cente op. As de sproeiwage langes kwam, dan was het groatfees,
maaralleen bij lang dreug weer. Ok de trem tussen Eeen Wageningen liep nog, da was Bello.
De stroate ware lang nie zo goed as nou. De meeste ware alleen maar verhard met grind
of basalt, ‘s Oaves kö je gerus op stroat komme, je vuulde je dan net zo veilig as overdag.
En dan de Hoogstroat, veural op zoaterdagoavend, da was gezellig. De winkels ware ope
tot 10 uur. D’r liepe een poar pliesies hin en weêr, da was alles. En de jongens en de meisjes
liepe noarm ekoarte loere. De’r gebeurde nooit iets erreges. Ja, d’r is heel veul veranderd.

Spreekwoorden, uitdrukkingen, zegswijzen.
Opgeschreven in de volgorde van de herinnering
leder mot z’n eige stuupke schoanhouwe.
Wie nie heure wil, mo fule.
Oan de leste mem ligge
Vuutje veu vuutje.
Bijje’n dreuge min?
Da pïrd is dempig. (pi(r)d)
Hij zei’truug op tegen ‘t pi(r)d’
Zo muujas een moai.
Op z’n hundjes zwemme.
Hèje ‘t al geleje?
Doa kujje nie umhin.
Sleetje rijje, boantje glijje, schoatse rijje.
Boone range.
Weerdhooi is bèter as binnenvelds hooi.
Brummels plukke.
Da mö. Woarum mottatten?
Um doarum! Woarum dan?
Um toch! (daarmee uit)
Wösta goed veu(r)?
Van beiskante.
‘n Ploatje koek med’un kumke koffie.
'n Todje um de vinger tegen ‘t bloeie.
Krijg ‘s effe da penneke van 't schap.
‘n Klets veu(r) ‘t kuntje en dan is ‘t weer
goed.
Jungske, je hette klumpkes krang oan.
‘n Duukske veur ‘t bloeie.
‘t Is zo’n magere bukkum, hij mag wellis ‘n
poasje in de vetwei!
‘n Deus mè pruimtabak van ‘t wapen van
Amerika of B.Z.K.
Jij heur hier nie.
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Zo blauw as ‘n lei.
Wasta veur grei?
‘t Touw strek houwe.
Een ben pieps.
‘n Klomp mè knoeste.
Een zots, gres-zots (zode)
Een keujeshokmè soege en schramme.
Buiten um doen.
De sokke oantrekke.
Een moal of een bulkalf.
Hij viet ‘t keuje bij de steert.
Je mot de vuutjes ma steke noada de lakes
lang zijn.
Je mo’t heuf koel en de vuutjes werm
houwe.
Op bloate vuutjes.
Alles wa je van ‘n oud pi(r)d hè da’s wins.
Die eetveuste veul, ‘twod’een meulepi(r)d.
Zo gruun as gres.
Eige gö veu.
Veur ‘t zwemme eers de bors nat make.
‘t Is sund.
Vestoppetje speule.
Blijf zitte woar je zit en verruur je niet.
Meetje flatse um ‘n cent.
Zuut ma keind.
Snijböne op pang nat.
Buks zuke.
Per ongeluk en umspres.
Wa hetta noadig?
Woa motta hin?
Hin en werum.

‘n Erme mieter.
Mijn-ik ok een slukske.
As de koleboer effe nie kijk geef je ‘n schup
tegen ‘t tunneke
(1/2 mud?) dan z a k ‘t gruis en dan krijje wa
meer.
‘n Kluntje suiker.
Twee rechts, twee krang.
Een ongeluk zit in een klein huukske.
‘t Is me krek allins.
‘n Eiges gebreje borstrok.

Sliepschoaltje houwe.
De deur los loate stoan.
Hij kwam de huch af (de Renkumse huch
van Wageningen en de Wageningse berg
van Renkum.)
Kövort man, schiet ‘n bietje op!
Willige klompe zijn bèter as peppele.
De hof um make, spoaje. De stroat oanvege. De loeves dich doen. Een hittekar
med’n dubbele hit.

SPEULKWARTIER OP T SCHÓALPLEIN.
Lekker effe speule. Sjotte mette bledder, da mag niet van de bovenmeester. Maar Jan en
z’n kammeraoje gaon knikkere: tuke in de pet. Eerlijk speule, jonges, nie steggele! Mientje
hedden springtouw en mette andere di(r)ns gaon ze sjo springe: Keesje kom je ête, de taofel
is gedekt, raoj es wa we ête, zureköal mi spek.
Jongens, de bel, we motte nao binne. Zuwwe strek uit school verstoppeltje doen? Goed! Ze
gaan de klas in, Jan als laatste. ‘Jan, doe de deur dicht’, zegt de meester. O ja, hek um weer
los laöte staon. Wa bink toch een döppet! Wö? En me vaoder zee nog wê, dak deur moe
lere, dan konk schoolmeester worde. Dan hejje je kosje gekoch, zee tie.
Wa gaon we nou doen meester? Vandaag hebben we taal en jullie mogen zelf iets vertellen.
Mientje mag beginnen.
Nou, gistere mos ik mee de hof in, wö, mè me moeder. Toen hewwe böne geplokke. En toe
mos ik een hele zooi böne range en toe hè’k ok nog de was opgehonge. En toe zee me
moeder: ‘Nou keind, je bin zuut gewis en gao nou mar een tuutje bellekes haole.
En nou Jan. Ik was gistere visse, wö en toe hek toch een knoepet van een vis gevonge!
' Gevangen, Jan! O ja, wa stom! Ik vong em nie, ik vangde-n-em. Nee Jan, je ving hem.
Meester, asje nou nog dukker zeg dak een döppet bin, gao ‘k merrege sliepschooltje houwe!
Dat is brutaal, dat wordt schoolblijven.
Maar Jan weet nog een versje:
Meester, ik mö nao huis toe gaon,
‘t is al TWAOLEF URE.
moeder het de pap op staon
en ik mö komme rure!
Daar kan de meester niet tegen op. Ga maar gauw naar huis, Jan!
De koei was tuchtig of varrig.
Slekke in de sloai of andivie

Tee ingiete
Hij is onder SKV
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‘s Merges broad *ete,
‘s Middags ète ète
‘s Oaves broad ète
Da pid kan hosnie stilstoan.
Hij is op ‘t gebouw. (LHS/LU)
Hij is bij ‘t Rijk
Hij spoog vuur
‘t Is een erme mieter
Goan we lopes of fietse?
Doe ma gewoan.
Da’s een meulepird (omvang)
‘n Moatje brandewijn
'n Load koffie
‘n Kan mellek
Moat Veldhoen
Wellek? (Wat bedoel je?)
Hoe hiet jij? Hoe hiettie?
Van wie beijje d’r een? Van Kloas
Van de lange Teunis!
Wie is mevrouw? (notabelen)
Wie is juffrouw? b.v. middenstand.
Wie is vrouw? vrouw de W., vrouw v.d.P.
(‘t gewone volk)
Ze zurrig goed veur me!
't Is ma een klein kiltje.
Veur een dubbeltje een tuutje
stroopbellekes.
Veur een stuiver een ijsco.
Veur een vierduitenstuk, drop.
Veur ‘n cent zuuthout.
Da dinje het ‘n oarig snuutje
Da hak nie gedoch
Zo dreug as hop
Uit de noad lope
Ze liep de hof in op ‘t bloesje
Hij is duk tege de bucht in, zij veul dukker.

Je vaoder is in de hof
Hij woan onder de berrig
Hij lus van ‘t hele verreke (keuje)
‘n Stukje land op het bos
‘n Bijtmeesje in ‘t neskasje
Noald en droad.
‘n Hoenderik me kesse, ‘n kanes
metappels
Kesse kere
‘n Siepje mi besse
‘t Is een echte pruverd
‘t Sa me ‘n zurrig zijn
‘t Is me gommenorie ok wa!
Kijk mar ‘s dan kujje loater
altijd nog zien
Evezo vroalijk is ‘t toch treurig
Hij het een stukske land op ‘t bos
Hij woan bij wissel 5
Hij is ‘t vee wêtere
Ze hebbe een heer op kamers
Hij hetteen siepoog (poajepoep)
Hij hoal de nieuwe piepers nie
Hij hette poep kort bij ‘t hart
Ze had ‘t hoar deur de war
‘t Pird kreeg ‘t lemoen op de
achterbene en sloeg op hol
De kompelimente van m’n moede(r)
en ‘k mot zegge asdat....
‘t Is veur aster wa’gebeur-dageld
Hij hatte mond los
Hoeveul beeste hettie?
Beestemart (koeie)
De zeuning veu(r) de keujes
De zul oan vege
‘t Pi(r)d kreeg de krip vol haver

Proatje over werk (± 1960)
Ze zitte duk mè z’n drieën op woensdag oan ‘n toafel in een cafeetje op de mart. Teus is ter
dit keer nie bij, die is de leste tijd nie zo goed. Hij het ‘t op de bors. Ze kenne mekoar van jongs
af oan, Geurt, Teus, Hent en Willem. Veul same gespeuld en gesjot op ‘t schoalplein in de
Buu(r)t. Veur de gezelligheid neme ze eers ‘n kumke koffie. Ze hebbe elke weêk veul te
vertelle en sins ze van Drees trekke kan ‘t ok af en toe 'n slukske lije...mè doar doen ze dan
lang over, af en toe veurzichtig pruve. De verhoale komme los! ‘t Goat over de zoan van T eus.
Willem vertel dattie geheurd hè dat die jong van hum, van Teus, d’r een knap bietje bijgeleer
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het en dattie gin zwoar werrek doe, mee(r) da fijne werrek. Hij is bij ‘t Rijk, da’s goed en vas
werrek. De hele dag zittie op ‘t gebouw in de kelder. Doar is de werkploats. ‘t Is op de hoek
van ‘t loantje van boer Koaning. ‘t Is gin zwoar werrek ma wel precies. T usse de middag zette
ze duk een bord veur ‘t raam: ‘Wij zijn schoften’. D’r loop knap veul volluk in en uit en een
mins mag toch wel een uurtje rus hebbe um z’n boaterhamme efkes op te ête. ‘Jonges zuwwe
d’r nog eentje neme?’ zeg Hent en doar zijn ze’t ok over eens!

NASCHRIFT
Vooral de oudere Wageningers zullen zich veel van het hiervoor geschrevene herinneren,
denken we. We hebben bij de vermelding moeten volharden in de volgorde van ‘binnen
komst’ bij een spreiding over enkele maanden. Graag Uw begip daarvoor! Weergave van
juiste klanken, bijv. eten eten (middageten eten) bleef moeilijk, soms ondoenlijk. Ook het
onderscheid tussen ‘echt’ en ‘geïmporteerd’ taalgebruik’ ging ons te ver. Ook bijnamen horen
bij Wageningen. We beschikken over een verzameling van over de honderd, soms nogal
schilderachtige bijnamen en enkele anecdotes. Bij een onderzoekje bleek ons dat nazaten
van de dragers van die bijnamen die vaak van geslacht op geslacht gehandhaafd bleven
daar goed mee op de hoogte waren en dat deze derhalve onvermeld blijven. Dit leek ons
beter! Eén eigenaardigheidje nl. het woordje van, hij/zij is één van die-van-die-. Ook apart
is hetgebruik van bijnaam + van+familienaam bijv. ene van Hameien bijgenaamd de ‘Troetel’
heet dan de Troetel van van Hameien.
Mochten er bij geïnteresseerden nog vragen, aanvullingen of verbeteringen zijn, dan willen
we die graag schriftelijk of telefonisch vernemen, misschien vooreen kleine naoogst. Hannie
van Dodewaard-Rijksen tel. 08376-13016; Stijnie Koopmans-Looyen tel. 16100 Wagenin
gen; Riet Wijnterp-Klaassen 13296 Wageningen; Maarten van Ingen 08379-14347, Meeuwis Bouw 24857.

EVACUATIE 1944-1945
A.G. Steenbergen
Gegevens over de ‘Evacuatie 1944-1945’ zijn te vinden in: “Wageningen in oorlogstijd;
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen gedurende de jaren 1940 - 1945 en van
hetgeen in verband daarmede tot C 1950 is voorgevallen’, op verzoek van het gemeente
bestuur in 1950/53 samengesteld door H.L. Driessen, archivaris. Het is verre van volledig.
Het zijn korte verslagjes van een viertal evacuatie-commissies. Verderop volgen bijzonder
heden hieruit. Erstaan toch wel enkele interessante zaken in. Driessen schrijft onderandere:
“hoewel de evacuatie betrekkelijk onverwachts kwam, moeten er wel afspraken zijn
gemaakt, getuige de oprichting van evacuatieposten voor de behartiging van de belangen
der evacués in de vluchtoorden en het contact, dat er tussen deze bleef bestaan”. Natuurlijk
had de burgerlijke overheid in de gaten dat men wel moest evacueren, gezien de steeds
feller wordende beschietingen. Het was een wilde uittocht op die middag van zondag 1
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oktober 1944. Wethouder W. van der Weide ontving het bericht voor de algehele ontruiming
kort na twaalf uur. Geholpen door enkele ingezetenen kon hij de bevolking, voorzover nog
aanwezig, op de hoogte stellen. Vanaf twee tot zes uur ‘s avonds bleven de beschietingen
vanuit de Betuwe achterwege en kon de bevolking wegtrekken. Donderdag 29 september,
op de verjaardag van mijn vader, verlieten wij Wageningen reeds: Die ‘Wij’ waren: vader,
moeder en zeven kinderen. De twee jongsten lagen in de kinderwagen, een tweede
kinderwagen was volgeladen met zakken met kleren enz. Te voet trokken we naar
Bennekom waar we onderdak kregen in een zaaltje van de Hervormde kerk in de
Dorpsstraat, met nog een gezin uit onze straat en een ongetrouwde man. De Veerweg en
ook de Nude waren zondags daarvoor (24 september) al ontruimd.
Op bevel van de Ortskommandantwerd vooreinde septemberal begonnen met de evacuatie
van de patiënten van Ziekenzorg. Een deel vertrok naar Veenendaal waar het onderdak
kreeg in een vijftal door de Arbeidsdienst verlaten barakken aan de Dijkstraat aldaar. De rest
van de zieken werd ‘s nachts overgebracht naar de kelders van het gebouw van Tropische
Plantenteelt aan de Ritzema Bosweg. Op 1 oktober werden zij met wagens van circus Boltini
uit Zeist naar Veenendaal en Zeist geëvacueerd. Onder hen bevonden zich eveneens de
oud-zeelieden uit Egmond aan Zee, die in Hotel De Wereld ondergebracht waren. Ookouden
van dagen, kraamvrouwen enz. gingen met handkarren, bakkerskarren en boerenwagens
naar Veenendaal. In december 1944 volgde weer een evacuatie van de patiënten van
Ziekenzorg. Het verblijf in het kamp aan de Dijkstraat was door de hevige kou niet langer
verantwoord. Gelukkig kon men onderdak krijgen in de wolfabriek van D.S. van Schuppen,
waar een noodziekenhuis ingericht kon worden, bestaande uit een mannen- en vrouwen
zaal, een laboratorium en een operatiekamer. Er werden voornamelijk gewone zieken
verpleegd, geen oorlogsslachtoffers. Dit noodhospitaal bleef er tot het einde van de oorlog.
De leefomstandigheden werden echter steeds slechter en op het einde van de oorlog brak
dan ook een tyfus-epidemie uit. Door het Rode Kruis van Veenendaal werd, genoodzaakt
door de grote intocht van evacués, een kraamkliniek ingericht in het pand ‘Marianne’ aan
de Kerkewijk. Enkele verpleegsters en een kraamverzorgster waren er werkzaam. Ook
helpsters van het Rode Kruis uit Veenendaal en uit Wageningen verleenden er hun diensten.
De evacuatie-commissies
De commissie in Bennekom bestond uit de secretaris P. Bergsma als voorzitter en enige
in Bennekom geëvacueerde gemeenteambtenaren. Gestart werd op 2 oktober. Er waren
in het dorp naar schatting 4000 a 5000 Wageningers! Dit aantal was veel te groot. Een deel
zou moeten worden afgevoerd naar elders. De aanwezige evacués werden geregistreerd.
Met het oog op de voedselvoorziening werd voedsel uit Wageningen gehaald. De laatste
vergadering van deze commissie was op 19 oktober. Op 20 oktober moest Bennekom
evacueren!
De commissie in Ede bestond uit enige ambtenaren van de secretarie en enkele
politieambtenaren. Het verslag loopt van 3 - 1 7 oktober. Het bureau was gevestigd in huize
Regina, Stationsweg 31. Ook hier werd begonnen met de registratie van de (Wageningse)
vluchtingen in Ede-dorp, Ederveen en Lunteren.
Ook Ederveen bezat een evacuatie-commissie, bestaande uit 6 personen. Leider was
eerst T.van Manen, later W.v.d.Brink. Het eerste verslag dateert van 25 oktober, het laatste
van 16 november. Ook hier werden de vluchtelingen geregistreerd, eerst in Ederveen zelf,
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daarna in Renswoude en in Lunteren. Renswoude kreeg zo’n 1300 evacués te verwerken.
Op 1 januari 1945 telde men er 127 evacués uit Arnhem, 48 uit Bennekom, 592 uit Renkum,
338 uit Wageningen en een groot aantal uit diverse andere plaatsen. Renswoude kon dit
aantal mensen niet herbergen. In februari 1945 konden 100 vluchtelingen waaronder
Wageningers, via Scherpenzeel en Zeist naar Benschop worden afgevoerd. Maar gebrek
aan ruimte bleef! Waar men kon wonen, trokken de evacués in, zelfs in kippenhokken. Ook
de R. K. school aan de Nieuweweg (over het spoor vlak bij Veenendaal) werd op last van de
burgemeester voor bewoning in orde gemaakt. Een gezin van 6 personen vond hier
onderdak. Ondanks alle goedwillende gastvrijheid waren er klachten, ontstonden er
wrijvingen. Waar niet?
De evacuatie-commissie te Veenendaal had haar bureau in het gemeentehuis van
Veenendaal. Secretaris was De Vries. Ook de wethouders, de doktoren e.d. verbleven in
Veenendaal. Dit bureau ontwikkelde zich tot een hulpsecretarie en functioneerde tot 7 mei
1945. Geschat wordt dat er in Veenendaal zo’n 5000 Wageningse evacués waren en even
zovelen nog uit de andere plaatsen van de Veluwezoom. Wethouder Van der Weide was
waarnemend-burgemeester. De voedselpositie werd ook hier precair. Er werden wagens
naar Wageningen gezonden om voedsel te halen. Op 21 oktober waren er 4838 Wagenin
gers geregistreerd. Afvoer van evacués uit Veenendaal richting Leersum werd overwogen
en uitgevoerd.
Behalve uit Wageningen kwamen tienduizenden vluchtelingen uit Arnhem, Oosterbeek,
Rhenen en Heelsum hun heil en onderdak zoeken in Veenendaal. Veenendaal zelf richtte
een evacuatie-commissie op. Deze commissie verzorgde de plaatsing van evacués vanuit
het gebouw Eltheto boven aan de markt. Natuurlijk waren niet alle plaatsingen een succes.
De inwoners van Veenendaal werden plotseling geconfronteerd met mensen die men niet
kende. En de vluchtelingen kenden de mentaliteit van de Veenendalers niet of nauwelijks.
Een groep evacués, vaak grote gezinnen, kreeg een plaats in de kampen Overberg en aan
de Dijkstraat. Enkele familieleden van de auteur van dit verhaal konden mij daarover
vertellen. Voorde inrichting van deze kampen werd dooreen Vervoerscommissie, gevormd
uit de evacuatiecommissie (van Veenendaal zélf), huishoudelijke artikelen weggehaald uit
het Bureau Burgerbevolking in Rhenen. Twee persoons kribben, 3-delige stromatrassen,
Auping spiralen, stoelen, stro, kachels, tafels enz. vonden hun weg naar deze barakken. De
gezinnen leefden in grote lokalen; ieder had een stukje, gescheiden van de buren door een
kast of deken. Aanvankelijk was er eten uit de gaarkeuken. Deze moest stoppen wegens
gebrek aan toevoer van voedsel. Dit betekende dat men zelf voor eten moest zorgen.
Onderlinge onverdraagzaamheid, angst en honger maakten de stemming er niet beter op.
Gelukkig waren er mensen die probeerden hierin verandering te brengen. Zó vierden met
de evacués, dominee Van Galen, hervormd predikant, pater Hiesting (of Liesting uit
Wageningen??) en mevrouw Walkotten van de Nederlandse Protestanten Bond van
Veenendaal toch een goed Kerstfeest. Een uitvoerig verhaal hierover verscheen in De
Rijnpost van vrijdag 23 december 1994. Wie voor dit artikel belangstelling heeft, kan met de
auteur contact opnemen. Ook in het dorp Veenendaal zélf hadden de vluchtelingen uit
Wageningen en andere plaatsen niet alleen honger en gebrek aan alles; zij werden
ongeduldig en zij wilden graag naar huis. Bij waarnemend-burgemeester Van der Weide
ontstond het plan de mensen eens bij elkaar te brengen. Maar hoe? Vergaderen mocht niet.
Godsdienstige bijeenkomsten wél. Dus besloot hij op korte termijn en wel op 1 januari 1945,
zo’n samenkomst te organiseren. De doopsgezinde predikant Dufour (de overige dominees
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van Wageningen zaten in Barneveld en elders) was er direct voor te vinden. Pastoor J.R.
de Boer, die met zijn beide kapelaans bij zijn collega woonde aan de Nieuweweg, werd
benaderd en stemde direct in. Het Leger des Heils was ook present. De grote zaal van Eltheto
werd ter beschikking gesteld. Van der Weide kreeg bij thuiskomst nog de rekening van f.300,- gepresenteerd!! Op 1 januari 1945 was het mooi weer. Al vroeg stonden er mensen vóór
het gebouw. Om 10uurwas de zaal stampvol. Men was van verre gekomen: uit Amersfoort,
Achterveld, Lunteren enz. Sommigen waren ‘s morgens om 5 uur al van huis gegaan. Toen
Van der Weide de bijeenkomst opende, had hij moeite de goede woorden te vinden. Er
stonden namelijk enige Duitse soldaten achter in de zaal. Trouwens, op 31 december had
Van der Weide nog bezoek gekregen van de korpschef van de Veenendaalse politie in
gezelschap van enkele leden van de Grüne Polizei. Zij kwamen met het verzoek de teksten
van de redevoering en liederen in te leveren. Hij kon en wilde dat niet. Dominee Dufouren
Pastoor De Boer spraken tijdens deze bijeenkomst ronduit. Het doel was bereikt: de
vluchtelingen een hart onder de riem te steken.
Uit het bovenstaande blijkt onder meer dat de kerken, zeker in die dagen, een grote rol
speelden in het dagelijks leven. Ik noemde reeds de naam van pastoor De Boer. Zijn twee
kapelaans zorgden voor de zondagse diensten in Renswoude en Ederveen. Kapelaan P.
Oostveen las de Mis in hotel De Dennen in Renswoude. Daar kwamen, behalve Wageningers, ook de vluchtelingen uit andere plaatsen naar toe. In de Kerstnacht van 1944 was er
zelfs een Nachtmis, opgeluisterd dooreen koor van evacués. In Ederveen leidde kapelaan
Willigenburg uit Wageningen de diensten in een café-zaal. In Scherpenzeel gebeurde een
en ander door de kapelaan van Renkum in hotel De Holevoet. Een gedenksteen in de hal
van het hotel herinnert eraan. Dominee B. Dufour, de Doopsgezinde predikant uit Wagenin
gen, heeft zich tijdens de 2de evacuatie geheel voor de Wageningse evacués gegeven.
Zwerftochten
Tot nu toe zijn de verhalen over de evacuatie 1944-1945 gesitueerd rond Wageningen met
de nadruk op het verblijf in Veenendaal. Veel Wageningers hebben in die maanden hele
trektochten moeten maken. Soms trok men naar familie elders in het land. Een mooi
voorbeeld van zo’n trektocht geeft het verhaald van P. Holleman, geplaatst in dit nummer.
Over zijn verblijf in Hallum (Friesland) schreef hij eerder in Oud-Wageningen 1985, nr.3.
Schrijver dezes maakte met zijn familie ook een aardige zwerftocht. Half oktober moest
Bennekom evacueren. We vertrokken toen met paard en wagen richting Leersum via
Veenendaal en Overberg. Bij het kamp Overberg spraken we nog de aldaar verblijvende
Wageningers. In Leersum verbleven we enkele weken bij een fruitboer om vervolgens begin
november naar Maarsen te gaan. Op 10 januari 1945 kwamen we, na een ijskoude rit op
een open wagen aan in Vinkeveen. Daar werd het gezin verspreid over een viertal
gastgezinnen. We verbleven daar tot begin juni. In enkele zinnen wordt hier een niet te
vergeten stuk van ons leven weergegeven. Een dezerdagen kreeg ik een ‘evacuatieverhaal’
van een oud-buurtgenote, geschreven op twee velletjes van een schrijfblok. Ook hier het
verhaal van een trektocht van Wageningen naar Veenendaal, Lunteren, Achterveld, Soest,
Baarn en op het einde van januari 1945 op een open vrachtauto naar Slagharen en later naar
Vasse en Tubbergen. Ik denk dat vele Wageningers een dergelijke zwerftocht gemaakt
hebben, buiten de genoemde plaatsen. Tijdens de tentoonstelling in het museum kunt u dit
kenbaar maken. Gedacht wordt aan een kaart van ons land en een vragenlijst? U merkt het
wel wanneer u de expositie bezoekt, die op vrijdag 28 april geopend zal worden.
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4. Het nieuwe Dijkstoel Locaal aan de Grebbedijk bij de haven, 1859.
Wij zagen reeds dat begin 1859 de gemeente Wageningen het oude Dijkstoelhuis aan de
Hoogstraat, hoek Emmapark aankocht voor “het Instituut”. Dit in 1833 gebouwde pand zou
zijn functie van opslagplaats aan de dijk gaan verliezen, door het rechttrekken van de dijk
en het vervallen van de lus in de dijk aan de westzijde van de stad. De “Dijkstoel van
Wageningen en Bennekom” besloot daarom tot de bouw van een nieuw “locaal”. De
opbrengstvan het oude huis (f. 4.400,- zou daarvoor moeten dienen, samen meteen lening
van f . 4 .0 0 0 ,-25). Op 23 april 1859 waren de tekeningen en het bestek voor het nieuwe lokaal
gereed26). De aanbesteding zou op 29 april plaats vinden, tegelijk met de aanbesteding van
“het Instituut”. Beide ontwerpen waren van A. van der Steur en ook voor “een nieuw
Dijkstoellocaal met woning voor den cipier en daaraangelegen magazijn” is een gedrukt
bestek bewaard gebleven27). Het bestek spreekt over de afbraak van een bestaande schuur
en stallen en de bouw van a. een huis met vergaderzaal voor het college en b. een magazijn
van ca. 16x12 meter. Beide gebouwen zouden gemetseld worden van “verregende
hardgraauwWaalmoppen....met banden, pilastersen inspringingen volgens teekening”. De
daken zouden worden bedekt met “beste blaauwe pannen”. Het nieuwe gebouw zou
behalve een vergaderzaal ook een archief (kamer) bevatten, een wachtkamer met bedstede,
een woonvertrek met bedstede, een klokkestoel op het dak. De vergaderzaal kreeg een
gestuct plafond “voorzien van een kroon, parklijst en medellon”, de muren werden afgezet
met “parketten”, de schoorsteen werd bewerkt met “pilasters, kroon en parketlijst”. Bij de
aanbesteding op 29 april ging het echter mis. De laagste inschrijver was H. Haar, Mr.
metselaar te Wageningen, voor f. 9.175,-. Dit bedrag was veel hoger dan de begroting van
Van der Steur. Dezelfde dag besloot de Dijkstoel28) in overleg te treden met ‘den architect’
om te spreken over een ‘minder kostbaar ontwerp’. De tekeningen en het bestek lagen
opnieuw ter tafel bij de vergadering van het Gecombineerd College van de Dijkstoel op 11
ju li29) en men besloot tot een nieuwe aanbesteding op 24 juli. Dit tweede, niet gedrukte30),
bestek is niet bewaard, maar kennelijk was er voldoende bezuinigd, want nu was de laagste
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van de acht inschrijvingen f. 7.180,--, voor welk bedrag Jelis de Leeuw, Mr. metselaar te
Wageningen (mede namens Wessel Hakstege, Mr timmerman in Wageningen) het werk
mocht uitvoeren31). In mei 1860 werd besloten, na overleg met Van der Steur, de aannemer
nog een maand uitstel te verlenen voor de oplevering32). In de financiële administratie van
de Dijkstoel zijn ook nog enige stukken over de bouw bewaard. Op 15 december 1859
verklaarde de “stadsarchitect, A. van der Steur Jr, belast met het toezigt bij het bouwen van
een nieuwe Dijkstoel locaal met magazijn” dat De Leeuw zijn eerste termijn betaald kon
krijgen33). Op dezelfde datum diende Van der Steur zijn eigen rekening in “voor het maken
van een ontwerp, met bestek en begrooting van kosten en het houden van aanbesteding
etc.” ten bedrage van f. 137,50. In november 1860 volgde nog een nota van Van der Steur,
wederom van f. 137,50, voor “het houden van toezigt gedurende de uitvoering van het nieuw
gebouwde dijkstoel locaal met cipierswoning en magazijn tot berging van noodmateriaal”
34). Voor zijn eerste grote particuliere opdracht ontving Van der Steur dus f. 275,--.
In tegenstelling tot Van der Steurs gebouw van de H.B.S. is het Dijkstoelhuis bewaard
gebleven. Het staat op karakteristieke wijze half in en half naast de Grebbedijkaan de haven.
De klokkestoel is verdwenen (of in hettweede bestek wegbezuinigd?) maar het gebouw met
de twee ingangen, één boven aan de dijk en één beneden, de luiken langs de ramen, het
balkon aan de zijkant, en de interessante detaillering van de gevels met horizontale en
verticale banden, behoort tot de aardigste bouwwerken van Wageningen en heeft terecht
een plaats gekregen op de Rijks Monumentenlijst. De pleisterlaag is waarschijnlijk niet
origineel. Naast de schoorsteen in de vergaderzaal is nog een buis te zien voor een
watermeter die in verbinding stond met het water in de haven, via een pijp onder de loswal
en Grebbedijk door. Ook de hiermee in verbinding staande peilschaal in de haven zelf is nog
aanwezig. In het archief van de Dijkstoel wordt een negentiende eeuwse tekening bewaard
van deze twee putjes en de te leggen pijp35). Tot 1949 heeft het gebouw dienst gedaan als
Dijkstoellokaal. In 1964 werd het door het Waterschap Wageningen en Ede voor f. 16.000,verkocht aan de gemeente Wageningen. Er volgde een periode van leegstand en verwaar
lozing en er waren plannen tot sloop en verkoop. Op eerste Pinksterdag 1984 zakte het
magazijngebouwin elkaar. Dit gebouw werd daarna gesloopt, maar het eigenlijke Dijkstoel
lokaal met de eronder gelegen woning werd in later jaren gerenoveerd en sedert september
1990 herbergt het een kunstgalerie 36>.
5. Opzichter over de Hervormde Kerk te Wageningen
Op 9 maart 1858 stelde de president-kerkvoogd in een vergadering van de Kerkvoogdij voor
om “de van stadswege benoemde architect Van de (Sic) Steur als opzigter over de kerk en
kerkelijke gebouwen te benoemen tegen een tractement van f. 50,-- ‘s jaars, welk voorstel
wordt aangenomen” 37). Al in april levert Van der Sleur een plan in met tekeningen om de
z.g. grafkamer van de kerkte verbeteren, maar de vergadering besluit dit voorstel nog even
aan te houden en Van der Steur de opdracht te geven een opname te verrichten van het
gehele kerkgebouwen daarover verslag uit te brengen. Eerst daarna wilde men over details
gaan praten 38>. In juni 1858 werd nog eens aangedrongen op het spoedig verrichten van
deze opnam e39) maar kennelijk was dit een te groot project voor de opzichter, want het duurt
tot oktober 1859 voor het weer ter sprake komt. Dan wordt er gesproken over het feit dat het
dak nodig gerepareerd moet worden en ook betwijfelen sommige leden van de kerkvoogdij
of het “verwulft” nog wel voldoende veilig is. Verder is men het er over eens dat de inrichting
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van de kerk nodig aan verbetering toe is. Er wordt dan besloten om Van der Steur samen
met de stadsarchitect van Arnhem, Heuvelink, een rapport over de toestand van de kerk en
de nodige verbeteringen te laten opstellen40). Heuvelink neemt de opdracht aan41) maar blijkt
erondanksdiverseaansporingenniettoe te kunnen komen. Uiteindelijk wordt hij in juni 1860
weer ontheven van zijn opdracht42). Van der Steur neemt dan het initiatief om J. Verheij,
stadsarchitect van Amsterdam - wellicht nog een bekende uit zijn Amsterdamse tijd? - te
vragen samen het rapport te maken. In oktober 1860 ligt er dan een uitvoerige nota door
beiden ondertekend ter tafel43). Verheij is echter de opsteller en schrijft dat hij op 18 oktober
het gebouw heeft opgenomen. Hij verklaart dat het muurwerk in zeer redelijke staat verkeert.
Het ameublement steekt daar echter schril tegen af, met uitzondering van de preekstoel en
een stel oplopende banken in het kruis tegenover de preekstoel. Het dak en de goten zijn
ronduit slecht. Het muurwerk van de toren is redelijk maar ook hier zijn de leien, bebording
en goten slecht. “Het niet aanwezig zijn van looden ruiters op de hoeken der spitsbekleeding
geeft het aanzien van onafgemaakt of niet goed onderhouden werk.” “Wat evenwel dit
gedenkteken van veele eeuwen het meest ontsiert, het zijn de uiteinden der rookgeleidingen
die door de galm of bommelgaten zijn aangebragt als volgers van den vuurhaard in de
kosterwoning onderin de toren en welke uitmondingen daar en boven nog voorzien zijn van
houten deurtjes of kleppen, waaraan bezijden of buiten den toren een houten blok met touw
hangt te bengelen.” Verder stelt hij voor het zwarte pleisterwerk aan de onderkant van de
toren te verwijderen. Als de kerk groot genoeg is voor de huidige kerkgangers stellen de
architecten voor de daken te vernieuwen, nieuw meubilair te plaatsen en voor een beter
gehoor het klankbord boven de preekstoel te vergroten. Voorts stelt men voor de ventilatie
te verbeteren, vooral in het lage deel van het kruis bij de toren. Ten slotte suggereren zij de
kerkvloer te verhogen tot boven het niveau van de omliggende bestrating, zodat voortaan
niet meer van “in de kerk gaan” gesproken zal hoeven te worden maar van “ter kerk gaan”.
Voor het geval de kerk te klein is geven de architecten enkele plannen voor uitbreiding aan.
Ze verklaren zich in dat geval tegen afbraak en algehele nieuwbouw, omdat de oude kerk
daarvoor in een te goede staat verkeert en “ook welligt voor de geschiedenis der gemeente
Wageningen van te hooge waarde” is. Kerkvoogden besloten in de eerste plaats dat de kerk
groot genoeg was en vroegen aan Van der Steur om de verbeteringen te begroten en tevens
om een schetsplan en begroting te maken voor een nieuwe pastorie ter vervanging van de
toenmalige pastorie in de Boterstraat. Op 17 januari 1861 legde Van der Steur de gevraagde
begroting over44). De verbetering (te weten verhoging vloer, het naar voren brengen van de
preekstoel en vergroten van het klankbord, nieuw meubilair en banken45), verbetering aan
de consistorie en grafkamer, vernieuwing dak en goten, herstel ramen, veranderen
noorderportaal, verwijderen van pothuis en mestbak, herstel muurwerk, voltooiing van het
ijzeren hek rond de kerk) zouden ca. f. 19.000,-- bedragen. Indien ook het lage dak van de
kerk verhoogd zou worden kwamen de kosten op ca. f. 23.000,-. Een nieuwe pastorie,
waarvoor Van der Steur de schetstekening overlegde 46) zou ca. f. 10.000,- kosten. De
vergadering besloot een en ander in een gecombineerde vergadering met notabelen nader
te bespreken. In die vergadering 47) werd besloten de zaak in handen te geven van een
commissie van notabelen. Dit uitstel zou Van der Steur deze grote opdracht doen mislopen.
Op 21 maart 1861 komt hij in de vergadering van kerkvoogden met het verzoek om eervol
ontslag als opzichter, i.v.m. zijn in paragraaf 7 te beschrijven benoeming elders, “zich echter
aanbevelende om bij de aan te brengen grote werken aan de kerk met het oppertoezigt belast
te worden”. De voorzitter deelt mee het gevraagde eervol ontslag te willen verlenen en zegt
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graag gebruik te zullen maken van Van der Steurs adviezen, echter “zonder zich te kunnen
verbinden bij veranderingen aan de kerk of pastorie hem het oppertoezigt daarvan op te
dragen”48). De afloop dient nog met een enkel woord geschetst. De commissie van notabelen
blijkt geen eensluidend advies te kunnen geven. De kerkvoogdij besluit dan een prijsvraag
uit te schrijven voor de verbeteringen, begroot op f. 25.000,-- en voor een nieuwe pastorie
ad. f. 8.000,-, maar voordat het idee van de prijsvraag is uitgewerkt neemt de presidentkerkvoogd annex burgemeester, J. Knel, een andere beslissing: Hij verleent het oppertoe
zicht voor de verbeteringen van de kerk aan de Arnhemse stadsarchitect L.H. Eberson en
men besluit op 12 april 1861 Van der Steur de opdracht te geven voor de nieuwe pastorie
49). Dit laatste was Van der Steur nog niet bekend toen hij op 25 april een bedankbrief50)
schreef voor het door hem ontvangen eervol ontslag waarin hij ook vraagt of men “de door
mij ingezonden schetstekeningen als meedinging wilde beschouwen wanneer het genomen
besluit ( tot een prijsvraag - vdS) mogt worden ten uitvoer gebragt”. Een maand later werd
er toch weer anders beslist: Eberson krijgt dan opdracht om ook de pastorie te bouwen en
Van der Steur krijgt bericht dat men zijn vertrek uit Wageningen “bejammert”, maar dat de
slechte communicatie tussen Wageningen en zijn nieuwe standplaats Zaltbommel een
bezwaar vormt, zodat men een architect in de nabijheid heeft aangezocht. De brief gaat
vergezeld van een bankbiljet van f. 100,- als gratificatie 51). Ook Verheij kreeg een
bedankbrief voor het indertijd gemaakte rapport met een gratificatie van f. 5 0 ,- 52). Eberson
werd dus de architect van de kerkrestauratie in 1861 -1862, een restauratie die volgens latere
schrijvers een ramp voor de kerk zou z ijn 53). Zou de restauratie positiever beoordeeld zijn
geweest als Van der Steur niet uit Wageningen was vertrokken? Uit enkele bewaard
gebleven briefjes van Eberson M) aan Knel blijkt dat de beide heren op vriendschappelijke
voet met elkaar verkeerden en dat de wederzijdse echtgenoten elkaar kenden. Dit zal mede
de beslissing om met Eberson in zee te gaan hebben beïnvloed.
In de meidagen van 1940 werd de kerk met een groot deel van het centrum van Wageningen
zwaar beschadigd. De herbouw van de kerk in de jaren 1942/43 zou geschieden onder
leiding van Adrianus’ kleinzoon: Ir A.J. van der Steur.
6. Andere werkzaamheden te Wageningen
Incidenteel zal Van der Steur nog andere Wageningse opdrachten hebben uitgevoerd. Zo
ontving hij in juli 1859 f. 8,50 van de Wageningse Dijkstoel voor “bestek en plan voor
opmaking en verbetering van de Rijnsteeg en Veersteeg” 55). Ook zou bijvoorbeeld gedacht
kunnen worden aan het hotel/logement “La Cour de Gueldre” dat in 1859/60 aan de rand
van het nieuwe park op de Distelkamp werd gebouwd. Het ligt voor de hand dat óf K.G.
Zocher, óf Van der Steur, die beiden aan de parkaanleg werkten, het ontwerp hiervoor
leverden. Een aquarel uit 1862 (afb. 8) door J. Goossen toont een zeer opvallend rechthoekig
gebouw met een vijfhoekige vooruitspringende ingangspartij aan een van de smalle zijden
en aan de achterkant op de eerste étage een groot overdekt terras met daaronder een wat
uitspringende (eet?)zaal. Het gebouw was wit gepleisterd en vormde ongetwijfeld een
opvallend onderdeel van het nieuwe park. In eerste instantie lijkt het echter meer een ontwerp
van Zocher dan van Van der Steur. Wellicht komen er te zijner tijd nog eens gegevens te
voorschijn over dit en eventuele andere Wageningse gebouwen uit die tijd.
De stad Wageningen kende in de jaren rond 1860 een “Inrichting tot beoefening van
burgerlijke bouwkunde en handtekenen”, onder leiding van leden uit het Departement
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8. Schetstekening door A. van der Steur Jr voor een nieuwe pastorie aan de Boterstraat,
december 1860. Niet uitgevoerd (G.A.W., K.V. 829).

Wageningen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Het zou voor de hand liggen dat
Adrianus van der Steur hier les heeft gegeven. In zijn volgende woonplaatsen, Zaltbommel
en Haarlem, zou hij dat ook doen. Gebrek aan archiefgegevens over deze “inrichting” maakt
het onmogelijk hierover nader uitsluitsel te geven.

-

7. Vertrek uit Wageningen 1861
In de raadsvergadering van 28 maart 1861 56) werd een brief van Van der Steur voorgelezen
met mededeling van zijn benoeming tot architect te Zaltbommel en met verzoek om ontslag
als opzigter der stedelijke werken m.i.v. 1 april .a.s. “onder dankzegging voor de welwillend
heid door hem gedurende 3 jaren ondervonden”. De raad besloot het gevraagde ontslag
eervol te verlenen en te gaan adverteren voor een opvolger. Op 8 april 1861 werd Van der
Steur uitgeschreven in het Bevolkingsregister wegens vertrek naar Zaltbommel. Op 5
december 1861 werd Jan Hendrik Keurschot uit Didam, die al enige tijd als tijdelijk opzigter
fungeerde, aangesteld, wederom voor drie jaar en op een jaarwedde van f. 300,--57).
Adrianus van der Steur had in januari 1861 gesolliciteerd naar de functie van gemeentearchitect te Zaltbommel, waar hij 13 maart werd benoemd op een tractement van f. 700-- per
jaar plusf. 200,-- per jaarals “onderwijzer der bouwkundige tekenschool”. Wagenings eerste
gemeentearchitect heeft dus, zoals de begrotingscommissie het in 1860 uitdrukte met de
te Wageningen “verkregen volmaking en ondervindingen, elders het beter loon voor vlijt,
trouw en bekwaamheid gezocht en verkregen”.
8. Het ziekenhuis van de “Stichting 17 nov 1863” te Wageningen, 1865.
In het gehele land werd in 1863 herdacht dat voor 50 jaar de latere Koning Willem I in
Scheveningen landde, de start van het onafhankelijke Koninkrijk der Nederlanden. Amster43

dam besloot om bij deze gele
genheid een museum te bou
wen (het latere Rijksmuseum
uit 1885) en Wageningen richt
te een stichting op om een zie
kenhuis - dat toen nog niet aan
wezig was - te bouwen. Negen
notabelen - R. Bowles, H.J.
Haas, G. Hondius, J. van Rijn,
G. Steuk, N.G. de Voogt, D.
Vreede, Mr. W.J.B. Besier en
H.J.W. Wunder - vormden het
bestuur, de gemeente schonk
een stuk grond op de “stads
binnen bleek” en een commis
sie uit het bestuur - de heren
Vreede, Besier en Hondius maakte een tweetal schetstekeningen voor het nieuwe zie
kenhuis. Op 2 december 1864 besloot men de schetsen in handen te stellen van een
deskundige ter raming van de kosten. Het bestuurslid Haas belastte zich “de heer Van der
Steur, oud architect dezer gemeente”, te schrijven “om te vernemen of deze zich met het
opmaken dier raming wil belasten en op welke voorwaarden” 58). Een zes weken later lag
een nieuw schetsontwerp, nu van Van der Steur, ter tafel. Zowel met het schetsontwerp als
met de voorwaarden ging men akkoord en men verzocht Van der Steur de tekeningen,
bestek en begroting te maken en in te zenden, en aanwezig te willen zijn bij de aanbesteding
59). Op 25 februari werden deze stukken ontvangen en akkoord bevonden. Het bestek werd
gedrukt en ter inzage gelegd in de voornaamste logementen te Wageningen, bij Mayen te
Arnhem, bij Hulstijn te Renkum en bij Mekking te Bennekom. In het Advertentieblad en in
de Arnhemse en Wageningse couranten zou een annonce worden geplaatst. De aanbeste
ding zou plaats vinden op 18 april in de W ereld60). Het gedrukte bestek en de negen originele
bouwtekeningen zijn nog bewaard61). Bij de aanbesteding was Van der Steur aanwezig. Er
waren zeven inschrijvingen, variërend van f. 6.944,- tot f. 8.220,-. De laagste inschrijving —<was ca. f. 1.200,- hoger dan de inmiddels ingezamelde gelden, maar men besloot met
meerderheid van stemmen om toch het werk doorgang te laten vinden en de laagste
inschrijver, de fa. Wessels uit Wageningen, het werk te gunnen. Op 19 juni 1865 werd de
- nog naast de deur aanwezige - eerste steen gelegd. Het was de dag waarop het tiende
lustrum van de bevestiging van Nederlands onafhankelijkheid (Waterloo) werd gevierd, dus
heel toepasselijk. In optocht trokken de twee Wageningse schutterijen, de leden van de
feestcommissie, de gemeenteraad, de oud strijders en marketentster van Waterloo, de
Wageningse Harmonie, de erewachten te voet en te paard, etc., etc. naar het ziekenhuisterrein aan de Molenstraat, waar de plaatsvervangend voorzitter van de stichting de eerste
steen legde. Architect Van der Steur - die zich inmiddels als particulier architect te Haarlem
had gevestigd -, aannemer Wessels en de burgemeester voerden het w oord62). In februari
en april 1866 volgde nog discussie over de kleur van het schilderwerk63) en in augustus
verklaarde Van der Steur na opneming dat het werk naar behoren was uitgevoerd en dat
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er boven de aanneemsom f. 234,-- aan bijwerk mocht worden betaald. Op 1 december 1866
werd het ziekenhuis geopend Voorde bouw was uiteindelijk genoeg geld bijeen gebracht.
De exploitatie bleek precair maar tot 1909 bleef het ziekenhuis in gebruik. Het gebouw was
toen vervallen, voor verbeteringen was geen geld, en evenmin was ergeldvoorgediplomeerde verpleegkundigen. Enkele jaren later zou aan de Rijksstraatweg een nieuw ziekenhuis
worden geopend dankzij een schenking van de weduwe van de Edammer Pieter Pauw. Het
bestuur van de Stichting 17 november 1863 verkocht het oude ziekenhuisgebouw aan de
Molenstraat voorf. 4.000,-- en droeg de bezittingen overaan de nieuwe Pieter Pauwstichting.
In het oude gebouw zou in de jaren twintig het electriciteitsbedrijf gevestigd worden. Het
gebouw heeft aan de rechterzijde een kleine uitbreiding gekregen maar verkeert verder nog
vrijwel in de originele staat. Evenals in Van der Steurs Dijkstoelhuis is in het ziekenhuis thans
een galerie gevestigd 65). Het pand staat op de nominatie om binnenkort tot gemeentelijk
monument te worden verklaard.
9. Verdere loopbaan
Te Zaltbommel zou Adrianus vier jaar blijven. Daar zou hij voor de gemeente een aantal
waterkerende werken verbeteren i.v.m. de overstromingen van januari 1861. Tevens
maakte hij een uitvoerig restauratieplan voor de toren van de Sint Maartenskerk. Voor het
Israëlitische Kerkgenootschap te Zaltbommel bouwde hij de nieuwe “sjoel”, een markant
gebouw waarvan in 1993 werd besloten tot afbraak. In zijn Bommelse periode trouwde hij
metzijn nicht Al idavanderSteur
uit Haarlem, uit
w e lk h u w e lijk
naast drie ge
zonde zonen
ook een aantal
onvolw aardige
kin deren zou
worden gebo
ren. Dit laatste
waswaarschijnlijk de reden dat
Adrianus zich in
1865 in Haar
lem, onder de
hoede van zijn
schoonouders,
zou vestige n. 10. Hetziekenhuis van de Stichting 17 November 1863 aan de Molenstraat,
Dat hij dit aan gebouwd in 1865/66 naar ontwerp van A. van der Steur Jr. foto....
durfde als parti
culier architect - zelf schreef hij “civiel architect” - zal te maken hebben gehad met het succes
van een aantal particuliere opdrachten in Wageningen en Zaltbommel. In Haarlem beleefde
hij in de tweede helft van de negentiende eeuw een periode van grote bouwbedrijvigheid,
waaraan hij een flinke “steen” bijdroeg. Een groot aantal huizen, winkels, bedrijfsgebouwen,
villa’s, scholen, boerderijen, pastorieën en blokken arbeiderswoningen werd door hem
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getekend. Voorts was hij nauw
betrokken bij de restauratie van
de ruïne van Brederode en gaf
hij, samen met Dr P.J.H. Cuypers, leiding aan de restauratie
van de Grote of St. Bavokerk te
amgöè n-'-'
Haarlem. Verder bouwde hij de
Remonstrantse Kerk in Haar
lem, het Heerenlogement aan
de Dreef en de uitbreiding aan
het Spaarne van het Teylers
Museum. Hij was lid van de
gemeenteraad in Haarlem en
bestuurslid van allerlei vereni
gingen. Verschillende projecten
11. De voorgevel van het ziekenhuis aan de Molenstraat, bouwden hij voor eigen reke- “
bouwtekening door A. van der Steur Jr dd. 13 februari ning en risico, met als gevolg dat
hij bij zijn dood in 1899 een
1865 (collectie auteur).
vermogen naliet van f. 255.000,-, voor het grootste deel in de vorm van zelf gebouwde huizen. Zijn zoon, Ir. J.A.G. van der
Steurwerkte in de jaren negentig met hem samen en nam de praktijk over. Het Vredespaleis
in Den Haag was diens laatste grote opdracht, voordat hij hoogleraar bouwkunde in Delft
werd. De drie zonen van deze J.A.G. van der Steur werden ook architect, waaronder Ir. A.
van der Steur, stadsarchitect van Rotter
dam en o.m. ontwerper van Museum Boymans en Ir. A.J. van der Steur, die o.a. in
Wageningen zijn stempel drukte op de
hierboven al genoemde herbouw van de
N.H. Kerk, en ca. 1956 adviseerde bij
veranderingen in het interieur van het
stadhuis66*. Adrianus van der Steur Jrwas
dus de stamvader van vier generaties
architecten. Zijn “volmaking en ondervin
ding” kreeg hij te Wageningen in de jaren
1858- 1861.

12. Portret van
Adrianus van der
Steur J r (18361899) in zijn
Haarlemse tijd.
(Foto: collectie
auteur.)
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47. G.W., K.V. 464 dd. 21-1-1861.
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49. G.W., K.V. 464 dd. 22-3-1861 en 12-4-1861.
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51. G.W., K.V. 464 dd. 21-5-1861; de minuutbrief in K.V. 567 dd. 4-5-1861.
52. G.W., K.V. 464 dd. 12-4-1861; de minuutbrief in K.V. 567 dd 13-4-1861.
53. O.a. G.J. Veenstra, Het Kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Wageningen,
Bouwkundig Weekblad 63 (1942) 213-222.
54. G.W., K.V. 500.
55. G.W., Archief Dijkstoel nr 391, Kwitantie 51.
56. G.W., N.A. nr 124 fol 18, Raadsnotulen 28-3-1861.
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en 2-12-1864.
59. a.b., dd. 19-1-1865.
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62. G.W., Archief Stichting 17 November 1863 nr 1 dd. 19-6-1865.
63. a.b., dd 24-2-1866 en 5-4-1866.
64. a.b., dd 16-8-1866 en december 1866.
65. Gegevens overde recente geschiedenis uit het in noot61 genoemde boekje van S. Vink.
66. Nadere gegevens in de voorgenomen publikatie.

MET PAARD EN MELKWAGEN OP EVACUATIE
P. Holleman
Op 1 oktober 1994 was het precies vijftig jaar geleden dat de inwoners van Wageningen
gingen evacueren. Op last van de Duitse bezetter moest op zondag 1 oktober 1944 rond
de klok van zes uur 's avonds iedereen de stad verlaten hebben. Helemaal onwennig was
dat bericht voor de meeste Wageningers niet, immers vier jaar eerder bij de inval van de
Duitse troepen in Nederland op 10 mei 1940 had men al een voorproelje mogen smaken
van een evacuatie die toen tien dagen duurde. Oorzaak van deze tweede evacuatie was de
op zondag 17 september 1944 begonnen slag om Arnhem. Gedurende de drie op een
volgende dagen werden honderden geallieerde militairen vanuit Engeland aangevoerd, in
motor- en zweefvliegtuigen aan een sleepkabel daarachter bevestigd, in de richting van
Arnhem, om te worden gedropt aan parachutes en met zweefvliegtuigen boven de
Ginkelseheide, een natuurgebied omringd door de dorpen Ede, Renkum, Heelsum en
Wolfheze. Naarmate de dagen voorbij gingen werd de strijd om de Rijnbrug bij Arnhem
steeds heviger waarbij vooral Oosterbeek het zwaar te verduren had. Ook Wageningen
kreeg las van beschietingen door inslaande granaten die vanuit de Betuwe werden
afgevuurd en waarbij vooral de Veerweg en Veerstraat het ontgelden moesten. De bewoners
van de Veerweg moesten dan ook al spoedig een veiliger heenkomen zoeken. Sommige
gezinnen kregen onderdak bij mensen in de Veerstraat. Ook bij ons kwam een gezin inwonen
dat een behoorlijke drukte en spanning metzich bracht. Dat het van korte duurzou zijn bleek
al spoedig toen ook de bewoners in de Veerstraat hun huizen verlaten moesten. Mijn vader
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die melkhandelaar (melkboer) was, spande zijn paard voor de melkwagen en vanuit de
Veerstraat gingen we naar een andergedeelte van Wageningen waar een oom en tante van
mij woonden aan de toenmalige Tarthorsterweg. Ons gezin bestond in die dagen uit vader,
moeder en zes kinderen. Na een verblijf aldaar van enkele dagen kwam op de bewuste
zondag 1 oktober het bericht dat Wageningen om zes uur ‘s avonds door iedereen verlaten
moest zijn. In de middag spande mijn vader zijn paard weer voor de wagen om nu te gaan
naar Harskamp waar de ouders van mijn oom en tante woonden, die er daar een
kleinschalige boerderij op na hielden. Compleet met witte vlag (een stuk beddelaken) dat
ons onderweg moest beschermen tegen beschietingen vanuit de lucht door Engelse
vliegtuigen die het voorzien hadden op alle Duitse vervoermiddelen. Vanaf de Tarthorster
weg vertrokken we in het begin van de middag richting Ede. Ook onze oom en tante togen
daar heen en naar ik dacht met eigen vervoer dat bestond uit twee fietsen. Dat het deze keer
om een evacuatie ging die ons zo’n acht maanden van huis en haard verdrijven zou zal
waarschijnlijk niemand hebben verwacht. Via Bennekom en Ede kwamen we bij de
Driesprong en vervolgden onze weg richting Wekerom naar Harskamp waar we tegen de
avond aankwamen en vervolgens begroet werden door een stel kwakende eenden die om
de boerenwoning liepen. Voor ons paard was het toch wel een flinke afstand denk ik maar
als kind dacht je daar in die tijd niet over na. Helaas zou het onderdak op de boerderij in
Harskamp maar een kleine twee weken duren want ruimtegebrek liet zich al gauw
aandienen. Het weinige wat ik mij van dat korte verblijf herinner is dat ik wel eens mee ging
de koeien melken en dat we bijna elke dag zoutloos brood kregen. De bakker daar in die tijd
zal er zeker niet schuldig aan geweest zijn. De dag in Harskamp naderde dat we weer verder
moesten trekken en bij voorafgaande informatie aan het plaatselijke informatiebureau kreeg
mijn vader de plaats Baarn in de provincie Utrecht aangewezen om naar toe te gaan en zich
te melden bij een aldaar gevestigd opvangcentrum voor evacués. Toen we vertrokken wilden
onze ouders proberen om tegen de avond in Baarn te zijn. Via Barneveld, waar ik voor het
eerst de held Jan van Schaffelaar kon bewonderen, in steen uitgebeeld aan de voet van de
kerktoren waaraf hij ooit naar beneden sprong om zijn soldaten te redden. Wij gingen verder
naar Amersfoort waar we enige tijd oponthoud hadden omdat er in de omgeving van het
station een trein beschoten was die klaar stond voor vertrek naar Duitsland. Na enige tijd
mochten we weer verder en nadat we Soest gepasseerd waren kwamen we aan het eind
van de middag in Baarn aan. Hoe het kwam weet ik niet maar volgens mij was het
opvangadres snel gevonden, een grote villa. Een flink gazon omzoomde het huis en nadat
mijn vaderzijn paard had uitgespannen kon hetdierdaarnaarhartelustgrazen en rust nemen
die het zeker nodig had. In afwachting van ons nieuwe evacuatieadres moesten we in Baarn
enkele dagen blijven. Er was ook een gaarkeuken aanwezig die ons zo goed mogelijk van
eten voorzag. Na een paar dagen kregen we ons nieuwe evacuatieadres en dat bleek te zijn
in Eemnes, een agrarisch dorp gelegen in de Eempolder. Ons onderkomen wordt een
boerderij. Mijn vader had het adres vanuit Baarn meegekregen toen we er ‘s morgens
vertrokken. Het weer van die zonnige oktobermaand was nog steeds redelijk toen we rond
het middaguur in Eemnes aankwamen. Na even zoeken was de boerderij vrij gauw
gevonden waar de familie al in afwachting van onze komst klaar stond. Het bleek een
veehouderij te zijn welke door vader en zoon gedreven werd. Het vee liep nog in de
Eempolder want voorde winterstal was het nog te vroeg in de tijd. Het boerengezin bestond
uit vader en moeder, een zoon en drie dochters. Zo begon op de boerderij een leven van
aanpassen aan elkaar met geven en nemen. Het aantal bewoners was echter meer dan
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verdubbeld en met ons gezin erbij was dat veertien personen. Als geëvacueerde kinderen
kregen we ook onderwijs in Eemnes en zo werd mijn gang van de boerderij naar de R.K.
Jongensschool en terug een dagelijks gebeuren. Een vreemde gewaarwording was het wel
te zitten in een klas met kinderen die je nog nooit gezien had. Er waren ook enkele
geëvacueerde kinderen uit Arnhem op de school. In de klas waartoe ik behoorde droeg de
onderwijzer een lange grijskleurige stofjas en hij had een hoed op die hij ook in de klas
gedurende de lesuren ophield. Ons paard liep in het weiland achter de boerderij gelegen en
kon op die manier bijkomen van alle inspanningen; tenslotte moest het in dit geval de kar
trekken. Mijn vader werkte mee op de boerderij en ging ook de polder in om de koeien te
melken. Goede herinneringen heb ik aan de wandelingen met mijn vader in het Gooi in de
weekends en waarbij in die tijd de bosrijke omgeving in herfstkleuren getooid was. Van
Eemnes liepen we richting Blaricum verder door naar Huizen richting Laren en vandaar weer
terug naar Eemnes. Ook gingen we een paar keer te voet naar Hilversum. Voor mijn vader
waren die wandelingen door het Gooi niet ongevaarlijk omdat er in die streek op de meest
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onverwachte momenten razzia’s plaats vonden en dat betekende voor de mannen van
bepaalde leeftijd opgepakt te kunnen worden om elders te moeten gaan werken voor de
bezetter. Gelukkig is het nooit zover gekomen. Naarmate de oorlog bleef voortduren
verslechterde de saamhorigheid op de boerderij tussen de eigen bewoners en onze ouders.
Het was al bijna Kerstmis toen we als kinderen hoorden dat we Eemnes weer zouden gaan
verlaten. Als kind begrepen we daar niets van. Na de oorlog heb ik daar nog wel eens over
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nagedacht welk een opgave het voor die mensen geweest moet zijn een groot gezin te
moeten ontvangen in een ruimte die je zelf hard nodig hebt. Het verblijf van ons in Eemnes
vond spoedig een einde toen mijn vader in de koude decembermaand van 1944 naar het
evacuatiebureau ging om elders onderdak te vinden. Hetzou de provincie Friesland worden
met de uiteindelijke bestemming het in het noorden van Friesland gelegen dorp Hallum. Dat
betekende dat ons paard en wagen moest worden achtergelaten in Eemnes want
meenemen naar Friesland was onmogelijk. Nooitzou ons paard dus meer naar Wageningen
terugkeren om de melkwagen te trekken waarmee mijn vader door de Wageningse straten
trok om zijn klanten te bedienen. Een paard dat ons bracht naarveiligeroorden toen dat nodig
was. Kort voor ons vertrek verkocht mijn vader zijn paard en wagen en dat zal ongetwijfeld
met weemoed zijn gebeurd. Zeker was het in ieder geval dat hier de evacuatie met paard
en wagen voorgoed eindigde. Op oudejaarsdag 1944 vertrokken we vanuit Eemnes naar
Friesland in een vrachtauto die met zeildoek overdekt was. Het werd een lange koude dag
met de onzekerheid, hoe lang zal deze evacuatie nog duren? Maar de evacuatie met paard
en melkwagen was geëindigd.

BOOTTOCHT
V an Wageningen (Haven)
n a a r: A m e id e n , Langerak, T ie n hoven, N ie u w p o o rt, Schoonhoven
G ro d t-A m m e rs

en S t r e e f k e r k

OP ZONDAG 20 JULI
v e rtre k 's m orgens 6 u u r - Thuis ’s avonds 11 u u r.

Kaarten a I 1 .0 0 per persoon
m e t r ij w ie l- f -1,35 p er persoon

. ..

verkrijgbaar bij SigarenwinkeliersNieuwenhuizen, .
Jac. Vermeer; W . Jansen; Pension „Rozenhage” ,
Café J . Verhaaf, Kapelstraat, Café’ G. Troost.

Advertentie uit de Neder-Veluwe van vrijdag 11 ju li
1941. Voorde katholieke deelnemers aan deze boottocht
was erop zondag 20 ju li om 5 uur ‘s morgens een extra
Mis in de kerk in de Bergstraat.
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Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst
maandag 18 september 1995
Aanvang 20.00 uur
in "DE WERELD', Gen.Foulkesweg 1, Wageningen
Lezing met dia's
verzorgd door dhr.K.Heijers
GEDRUKT IN WAGENINGEN

GEDRUKT IN WAGENINGEN
Het onderwerp van de lezing van 18 september a.s. is in feite rechtstreeks voortge
vloeid uit de grafische tentoonstelling “ Uit het Lood” in het begin van dit jaar in het
Historisch Museum De Casteelse Poort.
Deze tentoonstelling omvatte een kostelijke collectie voorwerpen, gereedschappen en
materialen uit het z.g. loodtijdperk, in gebruik bij de meeste drukkerijen.
Dat gold zeker ook de Wageningse drukkerijen uit die tijd, waarvan de historie van een
vijftal bekende grafische bedrijven - zij het heel summier - langs de wanden van de
tentoonstellingsruim te in beeld werd gebracht.
Deze beknopte expositie vroeg in feite om meer. Om meer informatie over het begin van
de grafische bedrijvigheid in Wageningen en het verdere verloop daarvan, over de
onderlinge verbindingen, over het wel en wee, over het komen en gaan van nu in het
Vergeetboek geraakte drukkerijen. Maar ook over verschillende kranten die in Wage
ningen in de loop der jaren zijn verschenen.
Dit stond het bestuur van Oud-Wageningen vermoedelijk voor ogen toen men mij
verzocht een en ander eens in de vorm van een lezing uit te werken. Al schrijvende
kwam eigenlijk ook de gedachte op om er niet alleen een verhaal voor één avond van
te maken, voor één bijeenkomst van Oud Wageningen dus, maar er door het weerge
ven van een reeks historische feiten op grafisch gebied en de daar doorheen lopende
lijnen, tevens een stukje geschiedschrijving van te maken. Geschiedschrijving dan van
een bedrijfstak die in Wageningen lange tijd een belangrijke functie heeft gehad.
Al met al een vrij lang verhaal, dat velen van u - naar ik hoop - zal interesseren.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Periode april t/m augustus 1995
Na een rustige vakantieperiode zijn de onderwerpen enigszins beperkt.
De lezingen voor september en november zijn als volgt:
18 septem ber - de heer K.Heijers - Gedrukt in Wageningen
20 november - de heer A.G.Steenbergen - Joden in Wageningen.
Evenals vorig jaar is op verzoek van de plaatselijke Oranjevereniging op Koninginne
dag door de Historische Vereniging Oud Wageningen een puzzelwandeltocht georga
niseerd, die door de heer G.Voncken werd samengesteld. Alle deelnemers ontvingen
een aandenken.
Op 9 septem ber is zoals gebruikelijk weer de molenmarkt, waar de Hist.Ver.Oud
W ageningen met een stand vertegenwoordigd zal zijn.Tevens is op 9 september de
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W ageningen-dag, w aarde Hist.Ver.Oud Wageningen samen metdeW rienden van het
museum een stand zullen hebben.
Molen de Eendracht.
Naar aanleiding van ons bezwaarschrift tot behoud van de molen de Eendracht
(ingediend op 25 september 1993) hebben wij op 28 juli 1995 van de staatssecretaris
van onderwijs-cultuur en wetenschappen bericht ontvangen dat ons verzoek is
afgewezen, en derhalve het project niet wordt ingeschreven in het register van
beschermde monumenten.
Belangrijke poststukken.
Tijdens de zomervakantie werd ons een overzicht toegezonden van de door het
Gelders Oudheidkundig Contact te organiseren cursussen. Het Gelders Oudheidkun
dig Contact richt zich voor het komende seizoen voornamelijk op:
Musea en Museumbeheer
Geschiedenis en Geschiedbeoefening
Genealogie en paleografie
Een cursusoverzicht is gratis te verkrijgen bij het Gelders Oudheidkundig Contact,
Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, telefoon 05750 -11826.
Tevens ontvingen wij een schrijven van het Rijksarchief in Gelderland, waar men een
cursus oud schrift voor beginners en voor gevorderden kan volgen, en een cursus
Genealogie voor beginners.
Een cursusoverzicht is te verkrijgen bij het Rijksarchief in Gelderland, Markt 1, 6811
CG Arnhem t.a.v.de heer G.Wissing telefoon 085-420148 (tijdens kantooruren).
Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen dat de gereconstrueerde sluisjes/
duikertjes naar alle waarschijnlijkheid op 15 september om 15.00 uur door de heer
Blankestijn zullen worden "onthuld".

VILLA CHARLOIS
Geruime tijd geleden vroeg iemand mij hoe villa Charlois aan de Gen.Foulkesweg
tegenover Belmonte aan haar naam kwam. Ik moest en moet nog het antwoord schuldig
blijven. Vandaar deze vraag in ons blad gezet.
Ik vond deze naam al op een kaart van Wageningen uit ca. 1917. In 1930 was in villa
Charlois een "Tehuis voor kinderen" gevestigd, die onder leiding en toezicht van
onderwijzer T.Schut bijlessen kregen, omdat zij het gewone onderwijs niet konden
volgen. Schut vestigde zich in 1927 in Wageningen; hij kwam niet van Charlois, destijds
een dorp bij Rotterdam, nu door deze havenstad opgeslokt. Mogelijk heeft de bouwer
van de villa deze naam aan zijn woning gegeven?
Wie weet het antwoord!?
A.G.Steenbergen
55

CURSUSSEN OVER GESCHIEDENIS EN GESCHIEDBEOEFENING
Het Gelders Oudheidkundig Contact, de Stichting Stichtse Geschiedenis en de Kunst
& Cultuur Overijssel bieden in het seizoen 1995/1996 cursussen aan over de volgende
onderwerpen:
-

oud schrift
genealogie
lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten
beoefening van de lokale en regionale geschiedenis
historische geografie
huizenonderzoek
schrijven van historische artikelen

De cursussen zijn bestemd voor leden en bestuursleden van historische verenigingen
en voor alle andere belangstellenden. De eerste cursussen beginnen in september
1995.
Meer informatie treft u aan in hetCursusoverzicht 1995/1996, dat ook cursussen over
musea en museumbeheer vermeldt.
Het Cursusoverzicht is gratis verkrijgbaar bij het
Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 4040, 7200 BA Zutphen.
Inlichtingen en aanmelding: telefoon 05750-11826.

EERSTE MOLENAARSWONING GESLOOPT.
H.Dobbe
Op 31 mei jl. is met groot materieel de al enige jaren bouwvallig erbij staande
molenaarswoning, gelegen Churchillweg 29, gesloopt. Jan Hulshuizen (geboren 24-91841 te Doorwerth) was van 1879 tot 1894 molenaar op de nabijgelegen molen “De
Vlijt".
Ter gelegenheid van de opening van “De Vlijt" op 22 oktober 1879 plaatste hij een
advertentie in de plaatselijke courant, waarin hij zich “in Ued gunst” aanbeveelt,
“belovende eene nette en accurate bediening”. Op 29 januari 1880 trouwde hij te
Renkum met W ilhelmina M. Hulshuizen (geb. 30-8-1840 te Renkum)
Het echtpaar kreeg een dochtertje dat slechts enkele maanden leefde. In 1883 liet hij
de bovengenoemde woning bouwen aan de toenmalige Grindweg 94.
Jan Hulshuizen verkocht de molen in 1894, hij was toen 53jaar, aan zijn broer Hendrik,
maar bleef zelf in de molenaarswoning wonen. De beide molenaarsbroers overleden
vlak na elkaar in 1915 en 1916. Het pand Churchillweg 29 werd vanaf die tijd bewoond
door de weduwe van Hendrik. Zij verkocht de molen en het molenaarshuis, dat ernaast
was gebouwd. In het woonhuis van haar zwager en schoonzus begon ze een pension.
Het liefst nam ze leerlingen van het Station voor Maalderij en Bakkerij op kamers. Naast
56

bakkers- woonden er regelmatig molenaarsleerlingen, die de eenjarige opleiding voor
m olenaar volgden. Na haar overlijden nam haar dochter Jet het pension over, die in de
volksmond “Tante Jet” werd genoemd.
De bouwstijl
De woning was een kenmerkende middenklassewoning uit de 19de eeuw. Hij bevatte
kenmerken uit de neo-classicistische bouwstijl, nl. de ronde bogen boven de ramen en
de blokpilasters op de hoeken. Het was eenvoudiger dan de huizen als bijv. “Overengh”
iets verderop, maar had toch een karakteristieke voorname uitstraling.
Plaatsing op de zgn. MlP-lijst (Monumenten Inventarisatie Projekt) in 1991 is helaas
niet voldoende geweest om dit historische pand voor de ondergang te behoeden.
De gevelsteen
De gevelsteen uit 1883 is tijdens de sloop gered. Het is een plaat arduinsteen van 5 cm
dik, 31 cm breed en 20 cm hoog. De tekst op steen is:
J. Hulshuizen
W.M. Hulshuizen
1883
Het is de bedoeling deze steen binnenkort in de m olen“De Vlijt” opnieuw in te metselen,
samen met een kleine steen waarin 1879 staat, het jaar dat de molen werd gebouwd.
Dit is dan een laatste eerbetoon aan de familie Hulshuizen, die zich zo lang heeft
verbonden met molen “De Vlijt".

Vroegere Molenaarshuis, Churchillweg 29 Wageriirigen. Gesloopt eind m ei 1995.
Opname 22-3-1981 door Sjaak Rauws. (Orig. collectie A.G. Steenbergen)
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DE BIBLIOTHEEK: EXPOSITIE EN PRESENTATIE
1. Expositie
In de uitleenruimte van de Openbare Bibliotheek was in samenwerking met een
m edewerkster van deze bibliotheek een kleine tentoonstelling ingericht onder de titel:
“Wageningen: oorlog en bevrijding". Uit de collecties, van de bibliotheek Van OudW ageningen en de Openbare Bibliotheek was een groot aantal boeken en documen
tatie over W ageningen in W.O.II bijeen-gebracht. Foto’s, tekeningen en 2 schoolplaten
over bezetting, verwoesting, capitulatie en bevrijding complementeerden het geheel.
De expositie was van 17 april tot 13 mei.
Ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding was door de beheerder van de bibliotheek
van Oud-W ageningen een Bibliografie Wageningen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog
samengesteld. De heer Jaap van Overbeek, medewerker van de Openbare Biblio
theek, verwerkte de inhoud van de kaartenbak in de p.c. tot een eerste versie van de
Bibliografie. Deze lag ter inzage. Belangstellenden konden hierop intekenen. De kleine
oplage was vervaardigd in eigen beheer door de Openbare Bibliotheek. Directeur S.
Driessen, mw M.Van der Kooij en Jaap van Overbeek dank ik heel bijzonder voor de
hulpen de verleende faciliteiten. Ook de heer J. Everdij voor de hulp bij het inrichten Van
deze kleine expositie, waarvoor veel belangstelling en waardering was.

2. Presentatie
Op woensdag 19 juli vond in de Openbare Bibliotheek de presentatie plaats van deze
Bibliografie, waarvoor ruim 30 intekeningen waren. Het naslagwerkje telt 211 titels van
boeken, tijdschrift- en krantenartikelen over Wageningen in de Tweede Wereldoorlog.
Een exem plaar werd overhandigd aan de directeur van de Openbare Bibliotheek, de
heer S. Driessen, onder dankzegging voor de waarderende, voor deze uitgave. Voor
de vereniging Oud-Wageningen nam de heer A. van Loenen een exemplaar in
ontvangst. Ook aan hem dank voor de woorden van waardering. De heer C. Gast van
het gem eentearchief kreeg eveneens een exemplaar. Bloemen waren er voor mw. M
van der Kooy, terwijl ook Jaap van Overbeek op de valreep niet vergeten werd.
Het is fijn te mogen constateren dat er steeds meer contact ontstaat tussen hen, die in
W ageningen met historisch onderzoek bezig zijn.

Leden van onze vereniging en geïnteresseerden kunnen bij ondergetekende een
exem plaar van de Bibliografie bestellen. De prijs is f 5,-.

A.G. Steenbergen
Beheerder bibliotheek Oud-Wageningen
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NIEUWS UIT DE VORIGE EEUW
1. Uit de W ageningsche Courant van donderdag 19 april 1877 Stadsnieuws.
Naar wij met zekerheid vernemen, is alhier eene nieuwe kerkelijke gemeente
opgerichtgeworden, die hare vergadering o.I.van zekeren boerenarbeider H. Ruisch
uit de buurt, ineendaghuurdersw oningaldaarhoudt. De eerste vergadering bestond
uit 29 personen.
De voorganger moet, zoals men ons mededeelt, eene verlamming in de vingers
kunnen krijgen, wanneer hij handen arbeid doet. Zijne keel is anders zeer sterk,
waarom hij dan ook tot zijn tekst koos: Jesaia 58, 1e vers “Roep uit de keel”.
2. Uit de W ageningsche Courant van donderdag 21 mei 1877:
"Gisteren is bij het graven van een put bij H.Hendriks, onder den Berg alhier, door
de werklieden een aarden potje met ca 70 zilveren oude muntstukken gevonden. De
munten zijn meest afgesleten en de opschriften meest onleesbaar.

OP BEZOEK IN AMERSFOORT
Enkelen zullen zeggen de excursiecommissie had toch ‘t oog op Doesburg gericht.
Inderdaad! Organisatorisch kregen we ‘t niet rond. Al overleggend kwam Amersfoort
in het vizier.
Als oudste namen worden genoemd Amersfoirde en Eemsvoorde. Amer betekent
stroom of rivier en voorde is een doorwaadbare plaats. In dit geval was dat een
doorwaadbare plaats in het riviertje de Eem.
De naam Amersfoirde wordt voor het eerst genoemd in een lijst van schenkingen in het
jaar 1028.
Op 12 juni 1259 ontving Amersfoort van Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht,
de officiële stadsrechtoorkonde, waarin vrijheid en burgerrecht globaal geregeld
werden. De kasteelheer van Amersfoort had nu niets meer te vertellen en ging buiten
de stad op kasteel Stoutenburg wonen.
De Amersfoorters hadden nu een eigen stadsregering, marktrecht en verdediging. De
stad mocht nu dus ommuurd worden.
Een muur, nauw o m ‘t bewoonde Amersfoort gebouwd m eto.a. de Kamperpoort daarin,
bleek al spoedig een te nauw keurslijf. Verdere uitbreiding was nodig. Aan een tweede
omwalling werd dus begonnen, ‘t Duurde echter tot het jaar 1450 voordat deze
omwalling gereed was. Met diverse andere poorten daarin, ook de nu nog aanwezige
Monikendam en de Koppelpoort. Bijzonderheid is dat deze laatste zowel een landpoort
als een waterpoort is. Hiermee kreeg Amersfoort een dubbele grachtengordel, uniek in
Nederland.
Nu de binnenmuur niet meer nodig was, werd deze gedeeltelijk afgebroken en op de
plaats daarvan, met de stenen die vrij kwamen, werden de, nog bestaande, muurhuizen
gebouwd.
Tot Am ersfoort stadsrechten kreeg behoorde het met meer omliggende gemeenten
kerkelijk tot de parochie Leusden.
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‘t Oudste bouwwerk werd de St.Joriskerk die in 1248 gereed kwam. In 1337 werd zij
tot kapittelkerk verheven. Na een hevige brand werd zij in 1379 herbouwd. Na diverse
verbouwingen groeide zij uit tot een gotische hallekerk met een prachtig oxaal.
Van de tweede kerk is alleen de O.L.Vrouwentoren over. De plaats van de fundamenten
van deze in 1787 verwoeste kerk is thans in ‘t plaveisel aangegeven.
Uit een getekende plattegrond in 1650 van Blaeu blijkt dat ‘t stratenplan van de
binnenstad sedertdien ongewijzigd is. Dit wettigt de conclusie dat er bij een rondwan
deling door de binnenstad heel veel ouds te zien is.
Everard Meyster beoefende in Amersfoort de edele schrijfkunst. Hij was gehuwd met
de schatrijke Agatha Schaap. Hij stond bekend als de dwaze jonker. Hij meende dat de
Am ersfoorters wel zo gek waren dat ze konden worden overgehaald een grote kei van
buiten de stad in te trekken. Hij sloot met zijn vrienden een weddenschap om drie
duizend gulden dat ze het zouden doen. In 1661 trok een groot aantal Amersfoorters
"De Kei” de stad binnen. Onderweg werden ze door Everard Meyster op krakelingen,
bier en strooipenningen getrakteerd.
De Am ersfoorters waren trots op hun werk en gaven de Kei een ereplaats op de
Varkensmarkt. De naam Keientrekkers werd echter een spotnaam voor de Amersfoor
ters en daarom liet de stads-regering De Kei in 1672 stilletjes begraven. Bij rioleringswerkzaamheden kwam de kei in 1859 weer te voorschijn en is nu, op een voetstuk
geplaatst, aan de Utrechtsestraat te zien.
Beschouwt u dit summiere verslag als een inleiding op onze wandeling door de
binnenstad van Amersfoort.
A.Hederik.

EXCURSIE NAAR AMERSFOORT OP 7 OKTOBER 1995
Traditiegetrouw maken we op de eerste zaterdag van oktober ook dit jaar weer onze
jaarlijkse verenigingsexcursie (waarbij we op minimaal 30 deelnemers rekenen).
Ofschoon de excursiecommissie aanvankelijk een bezoek aan Doesburg in het hoofd
had, moest om een aantal organisatorische redenen dat plan uiteindelijk verlaten
worden. Hoewel momenteel (begin augustus) nog nietalles in detail geregeld is, ziethet
er wel naar uit, dat het daarop gezochte alternatief (een dagexcursie naar Amersfoort)
betere perspektieven biedt. Vast staat in ieder geval reeds, dat we tijdens de excursie
onder meer een bezoek zullen brengen aan het in drie prachtige gerestaureerde
‘m uurhuizen’ gevestigde museum Flehite en tijdens een stadswandeling ook een
bezoek aan de 13de en 14de eeuwse St.Joriskerk en de Koppelpoort uit ongeveer
1400! Tevens is en wordt gezorgd voor vervoer en voorde noodzakelijke spijs en drank
tijdens ons uitstapje. Ter aanvulling op wat de Heer Hederik reeds over Amersfoort
heeft geschreven aangaande de excursie het volgende:
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In het Museum krijgen we volgens de folder “een goed overzicht van het leven en
werken in Oost-Utrecht in de prehistorie, de Romeinse, Karolingische en Merovingische tijd” . Ook zullen we daar een audio-visual kunnen zien over Amersfoort, getiteld
‘Amersfoort, waar het verleden nog springlevend is’. Naar men ons mededeelde zou er
in het museum ook de galerie zijn van het Amersfoortse kunstenaarsgenootschap DE
PLOEGH, met wisselende exposities van moderne kunst.
De St. Joriskerk werd al in de 13de eeuw gewijd en is daarna vele malen gewijzigd en
vergroot. In 1340 brandde een belangrijk deel van de kerk af, waarna men bij de
heropbouw om de toren heen bouwde, zodat deze nu in de kerk is komen te staan. In
haar huidige vorm dateert de kerk uit 1534.
De Koppelpoort is uniek omdat het een gecombineerde land- en waterpoort is, als
onderdeel van de tweede ommuring van de stad. In de twee gerestaureerde tredmolens
kan men al lopend het balkenschot in de rivier laten zakken.
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
9.00 u:
10.00 u:
10.30 u:
11.45 u:
13.00 u:
14.00 u:
16.15 u:
17.00 u:
17.45 u:

Vertrek per bus bij het museum de Casteelse Poort
Koffie (Waar, wordt nog bekend gemaakt)
Flehite: diaprojectie + museumbezoek
Eerste deel stadsrondwandeling (o.m. Muurhuizen)
Lunch in restaurant Het Croontje
Tweede deel stadsrondwandeling (o.m. Koppelpoort en St.Joriskerk)
Afsluitend drankje (Curtis Café (?), het Hof)
Vertrek uit Amersfoort
Terug in Wageningen.

leder die van plan is aan deze interessante excursie deel te nemen wordt verzocht zich
uiterlijk 30 septemberaan 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,
Dhr T. Kouwenhoven, Nudestraat 14, 6701 CE Wageningen, tel. 12553 of
Mw G. W oudenberg, L.Davidsstraat 20, 6708 NN Wageningen, tel. 18602.
Definitieve inschrijving heeft eerst plaats, als de kosten (f 45,-) per persoon zijn
overgemaakt op het gironummer van de Hist. Ver. Oud Wageningen, nr. 2946125 te
Wageningen.

VERZO EK
Wie wil mijn oude nummers van ons Mededelingenblad en boeken over Oud-Wageningen verkopen?
W.Koster, Rooseveltweg 170, 6707 GS Wageningen, tel.14043.
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DIT IS HET MERK DAT DE VROUW VAN W ENTHOLT GEZET HEEFT.
F. v. d. Have
Tegenwoordig wordt er recht gesproken in kleine en grote steden waar een kantonge
recht, een rechtbank of gerechtshof gevestigd is. In vroeger tijden reisden de rechters
wel rond om recht te spreken. Er werd dan in de open lucht recht gesproken De
vierschaar werd dan gespannen. Aanvankelijk zette men vier banken (scharen) in een
vierkant en daarin namen de rechters plaats.
Een beklaagde werd dan voor de vierschaar gedaagd. Men kon zich ook melden om
een klacht in te dienen. De vierschaar is gespannen. Het is waarschijnlijk dat men voor
het gebruik van banken vroeger vier palen in de grond zette en hier omheen een touw
spande. Dan is het woord ‘spannen’ verklaard.
W aarschijnlijk heeft Torck toen hij tot ambtsjonker werd benoemd ook mee recht
gesproken wanneer de ambtsjonkers vergaderden.
Eens veroordeelden de rechters te Wageningen een vrouw, Clara Gijsberts en haar
zoon Gijs Gijsberts tot de doodstraf. Zo’n vonnis kwam hier maar zelden voor maar
moeder en zoon hadden heel wat op hun kerfstok.
In de Casteelse Poort, ons museum, worden hun wandaden uitvoerig vermeld.
Het vonnis hield in dat ze eerst geradbraakt werden en daarna onthoofd.
Zo’n terechtstelling was in die tijd een publieke vermakelijkheid. De beul woonde in
Arnhem. Hij bracht de meeste benodigdheden uit de hoofdstad mee. Het schavot werd
opgericht met alle daarbij horende attributen. In tegenwoordigheid van jong en oud,
groot en klein werd het vonnis uitgevoerd.
De beulsbijl is waarschijnlijk bewaard gebleven. Deskundigen beweren dat de bijl een
scheepsbijl is. Aleid v.d. Bunt die vroeger voor de archieven van Wageningen en
Rhenen zorgde stelde in het pesthuis van Rhenen, de oudheidskamer, onze bijl ten
toon, die zij weer gevonden had bij de restanten van ons oude stedelijk museum. Later
hebben we hem eerlijk terug gekregen en dat is lang niet altijd het geval.
In het museum leest u bij de vitrine waar de bijl bewaard wordt: Kwitantie van Aelbert
W entholt door zijn vrouw ondertekend wegens ontvangst van elf gulden en tien stuivers
voor het maken van krammen en een beulsbijl voor de executie van Clara Gijsberts en
haar zoon Gijs Gijsberts in 1727.
Register Folio
89 verso.
wordt geordonneert dat rentmeester Nicolaas de Banck te betaelen aan Aelbert
W entholt de somma van elf gulden thien stuivers voor de gemaeckte bijl, hamers en
krammen tot de gedaene executie; sal dese bij overleveringe behoorlijck gequiteert in
reekeningh voor betaelinge geleeden worden.
Actum Raethuis den 19 Meij 1727.

J. van Schuijlenborgh
B. Lutteken
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G. Weppelman
Jan van der Horst

B. Suermondt

W . van Baack
Willem Bosvogel

Ter ordonnantie van deselve
D. Wicherts, secretaris.

X

dit is het merk dat de vrouw
van Wentholt gezet heeft.

Zo’n kruisjedat dooreen analfabeet gezetwordt doet een oude jeugdherinnering boven
komen.
‘kG ing in 1919 als vijfjarige enkele weken naar school. Een insluiper sloop de gang van
de school in en nam twintig van de beste jassen en mantels mee.
Enkele weken later huurde de dief een kraam op de drukke woensdagmarkt in Den
Bosch en bood zijn waar te koop aan. Een moeder vond toen het manteltje van haar
dochter. De man werd in de kraag gepakt en enige tijd later kwam de zaak bij de
rechtbank in Den Bosch voor. Als vijfjarige moest ik ook als getuige verschijnen en een
kennis nam haar dochter en mij onder haar hoede.
Aan het eind werd ik geroepen om naarvoren te komen. De rechter vroeg: "Is dit jasje
van jou?" "Ja, m eneer!’
"Goed, kom dan even hier bij die meneer en schrijf je naam op de lijst!"
De waterlanders kwamen te voorschijn en met een snik zei ik: "Ik kan nog niet schrijven,
meneer!"
De edelachtbare glimlachte en zei: "Help hem even, dan kan hij een kruisje op de lijst
zetten!"

DE TIEN ZILVERLINGEN
A.G. Steenbergen
Het pand dat de naam De Tien Zilverlingen droeg, staat nog altijd aan de westzijde van
de Markt hoek Hoogstraat. Het is een van de herbouwpanden uit 1942-43. Vele jaren
was er een café-restaurant met een bierkelder gevestigd (afb.1). De naam herinnert
aan de vondst in 1941 van een aantal zilveren munten. In 1981 hing aan de gevel
Marktzijde nog het aardige smeedijzeren uithangteken (afb.2). Het is jamm er dat deze
weggehaald is. In 1981 heette het ‘t Binnenhuis de Tien Zilverlingen.
Een beschrijving van de tien munten vond ik in het Jaarboek voor munt- en penningkun
de 1968. De bekende munt- en penningkundige dr H. Enno van Gelder schreef het
volgende:
"Spaanse Nederlanden:
Philips IV, halve ducaton Brabant (A) 1656 en 1659.
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Afb.1
Advertentie uit De Wageningsche vraagbaak geeft
antwoord?, 1946.
(Coll. Oud-Wageningen)

Frankrijk:
Lodewijk XIV, zilveren écu 1651 A (Parijs), 1664 I (Limoges) en 1667 (Pau: met wapen
Frankrijk-Navarre-Béarn), halve écu 1649 D (Lyon) en 1650 M (Toulouse), achtste écu
1663 D (Lyon) en 1661 I (Limoges).
Aangezien de jongste munt van 1669 is en
de kleine vondst geen enkel Noord-Nederlands stuk bevat, is er ditmaal alle reden de
schat in verband te brengen met de Franse
bezetting van de stad in 1672: de Franse
munten, die in Nederlandse vondsten uit
deze tijd vrijwel niet voorkomen, zullen
dooreen Frans m ilitairzijn medegebracht”.

Tot slot enkele vragen:
1. In zijn inleiding zegt Enno van Gelder dat
hij de munten kon beschrijven “dankzij
de vriendelijke Medewerking van de hui
dige bewoners van het pand”. In of om
streeks 1968? De familie Hoefsloot woon
de er toen en had er een grote meubel
zaak. 1)
2. W aar zijn deze munten nog te zien?
Afb.2
1) Adresboek van de gemeente Wagenin
gen ca 1967.
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Uithangbord van 't Binnenhuis
De Tien Zilverlingen, 1981.
Foto I.C.Rauws.
(Coll. A.G.Steenbergen)

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 9 septem ber a.s. vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. In Wageningen, is als thema gekozen:
De herbouw Van Wageningen na 1940.
In het Historisch Museum de Casteelse Poort is een expositie over dit onderwerp
ingericht. De gemeentearchivaris, de heer C. Gast, heeft hierover een interessant
boekje geschreven. Ook de Grote kerk op de Markt en de r.k. H.Johannes de
Doperkerk in de Bergstraat zullen op deze dag te bezichtigen zijn. Er zijn ook
rondleidingen. In de r.k. kerk zal een expositie de bouw van de huidige pastorie (zijn
voorganger was in mei verwoest) en het gedeeltelijk herstel van de kerk in 1946 en het
^
herstel in 1949/50 belichi
ten. Bouw en herstel geAp k
schiedden in de Stijl van
de Delftse School. Architect was Jan van Dongen
uit Apeldoorn.
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gevens boven water gekomen. Het waren niet
aHeen de wegtrekkende
Duitsers die er zich aan
schuldig maakten, ook de
voortdurende beschietingen vanuit de Betuwe door
het geschut van de geallieerden werkten aan de verwoesting evenzeer mee!
Het is de bedoeling dat de
expositie in de r.k. kerk na
de Monumentendag zeker
nog een week te bezichti
gen zal zijn.

De organisatoren:
A.G. Steenbergen
J. Everdij
De r.k. kerk in ju li 1945
(Coll. A rchief St.Jan, Wageningen)
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ONS MUSEUM
Het Museum DE CASTEELSE POORT heeft een drukke zomer gehad. De tentoon
stelling "Mensen op Drift" trok veel bezoekers en we kunnen bijna een nieuwe
manifestatie maken aan de hand van hun reacties. Vooral de traumatische ervaringen
tijdens de evacuaties maakten veel herinneringen los.
Na al die pijnlijke ontroerende belevenissen begint op 2 september 1995 een overzichttentoonstelling over een cultureel-historisch onderwerp. Over de gebouwen die in de
stijl van de Delftse School gebouwd zijn en die nog steeds een groot stuk van het
gezicht van W ageningen bepalen. Dit geheel sluit aan bij het motief van de Open
Monumentendag op 9 september. U weet: op die dag is het museum gratis geopend.
De Delftse School-tentoonstelling duurt tot 22 oktober en zal worden gevolgd door een
tentoonstelling waarin aandacht gegeven wordt aan het werk en de persoon van de
markante W ageninger Toon Janse, die vorig jaar zo heel onverwacht overleden is. U
kunt daar ook werk van hem kopen!

HERINNERINGEN AAN BELMONTE
J. Hendriks Jr.
Inleiding
In septem ber 1994 hield ik voor de PCOB afdeling W ageningen een dia-lezing over het
Landgoed Belmonte en de familie De Constant Rebecque. Ik gebruikte de dia's die onze
eerste voorzitter, Jan J. de Goede, in 1978/79 maakte voor zijn lezing voor OudW ageningen in februari 1979. Maar... een tekst was er niet, zodat ik aan de hand van
mijn destijds gemaakte aantekeningen èn de dia's zèlf het verhaal moest reconstrue
ren. Op de lezing van vorig jaar kreeg ik nogal wat respons. Ik kwam zelfs in contact
met de heer Jan Hendriks Jr. uit Randwijk, wiens vader, Jan Sr., meer dan 20 jaar op
Belmonte werkzaam was geweest. Jan Jr. was tussen de jaren ca 1937 en 1943
geregeld op het Landgoed te vinden. Ik heb hem gevraagd zijn herinneringen aan
Belmonte en de mensen die er woonden en werkten, op te schrijven. Met zijn
toestemming maakte ik zijn verhaal klaar voor publikatie in Oud-Wageningen. Enkele
daarbij geplaatste fraaie foto’s zijn uit zijn collectie afkomstig.
A.G. Steenbergen
Naar Belmonte
Ik was een jongetje van zo’n 6 -7 jaar, toen ik omstreeks 1937 voor het eerst kennis
maakte met het mooie Landgoed Belmonte, gelegen op de Wageningse berg. Deze
herinneringen uit mijn jonge levensjaren zal ik proberen, na zo’n ruim 55 jaar, te
vertellen.
Op dit Landgoed heeft mijn vader, Jan Hendriks, vanaf ca 1920 tot in 1943 als tuinman
en bosarbeider gewerkt bij de familie De Constant Rebecque. A. de Kruijf was de “chefbaas”. In de eerste jaren werkte er tijdelijk eene Philipsen 1); hij werd later opgevolgd
door Wim Lintm eijer2), een vrijgezel. Beiden kwamen uit Wageningen.
Ons gezin in Randwijk bestond uitvier personen: vader, moeder, zoon en dochter. Mijn
vader fietste zo’n 23 jaar lang iedere dag van Randwijk naar Belmonte en terug via het
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Tuinpersoneel Belmonte omstreeks 1925.
Van links naar rechts: D.J.Philipsen, tuinbaas A.de K ruijfen Jan Hendriks Sr.
(Foto eigendom J.Hendriks Jr., Randwijk)
Lexkesveer. In die jaren waren, behalve freule Justine de C.R., ook nog haar zuster,
Cécile gravin von Pückler, en met tussenpozen, baron Van Wassenaar, een familielid,
op Belmonte aanwezig. Douairière Von Pückler overleed op 28 januari 1941 in Den
Haag. Zoals bekend, vertoefde defam ilie De C.R. vaak maanden lang in Zuid-Frankrijk.
De vlag op de voorzijde van de grote villa was het teken wanneer ze weer thuis was.
De tuinmanswoning stond links van de hoofdingang aan de toenmalige Rijksstraatweg
(nr 70/92). Sinds 1919 woonde er de familie De Kruijf of wel baas De Kruijf, zoals hij
genoemd werd. Voor zover ik me herinner, werd er toen in de w inter's morgens wat later
begonnen en 's avonds ging men ook wat eerder naar huis. In de zomermaanden werd
het weer ingehaald. Er werd wekelijks zo'n 53-55 uur gewerkt. Het was op een
zaterdagmiddag toen ik als 6-7-jarige jongen op Belmonte kwam. Mijn vader stond mij
boven aan de Holleweg op te wachten. Daar was toen een (zij-)ingang van het
landgoed. Evenwijdig met de straatweg liep een pad naarde hoofdingang. Eerst maakte
ik kennis met baas De Kruijf, maar die was toen niet erg spraakzaam. Ik maakte ook
kennis met tuinman Wim Lintmeijer, die toen zo’n 26 jaar oud was.
De mooie, grote kas waarin aardbeien, tomaten, komkommers, druiven, meloenen en
nog veel meer stonden te groeien, had ik niet eerder gezien. En dan de fraaie
aangelegde en onderhouden tuinen met de prachtige bloemen! De oranjerie was voor
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Hoofdingang Landgoed Beimonte m et links achter de tuinmanswoning.
(Collectie E.J. Jansen, Wageningen)
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Huize Beimonte, gezien vanuit het zuidoosten
(Collectie A.G.Steenbergen)
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mij een, sprookje.
Freule De C.R. heb ik toen niet gezien. Wel kreeg ik toch een klein stukje van het grote
Huis van binnen te zien. Vader nam mij mee naar de grote keuken. Ik maakte kennis
met ene Anna Vos 3).
Ze was de kamenierster. Ze was een nog al flinke gezette vrouw en heel aardig. In de
keuken stond een abnormaal groot fornuis, dat met kolen en hout gestookt werd.
Verder waren er een grote tafel en wat stoelen. Ik vond het er erg donker.
In de hal beneden, waar ook de hoofdingang was, hing een grote bel die door het hele
huis wel te horen moet zijn geweest. Er hing een mooie wandklok meteen Westminsterslagwerk. Deze hangt nu na zo’n ruim 50 jaar nog steeds bij ons thuis. Vader had deze,
na zoveel jaren dienst op Belmonte, gekregen van freule De C.R. toen in 1943 het hele
Huis ontruimd moest worden. De klok heeft bij ons de negen-maanden evacuatie
overleefd. Binnen tegen de rechterwand van de klok was een briefje met een versje
Geplakte dat luidde:
O Heer, Onze God
B lijf ons nabij
dat met Uw hulp
ons voet niet glij”.
Verm oedelijk was dit een zelfgemaakt "gedichtje".
Vervolgens wandelden we onder grote en hoge eike-, beuke-, kastanje- en acaciabomen naar de houtloods, die ook als schaftlokaal werd gebruikt. Hier stonden stapels
hout, in dezelfde grootte op maat gezaagd, gekloofd en niet-gekloofd. Van deze
brandstof voo rd e kachel is, vooral in de oorlogsjaren, toen alles op de bon was, menig
jutezak vol bij ons thuis terechtgekomen. Voordat het tijd was naar huis te gaan, heb
ik nog wat in mijn eentje rondgelopen. Wilde konijntjes en ook eekhoorntjes zag ik
wegrennen.
Toen ik bij mijn vader kwam, merkte ik nog net dat hij een meloen in de fietstas deed.
De meloen was wat beurzig en daarom niet meer goed voor gebruik op de adellijke tafel.
Datgebeurde ook wel met druiven, tomaten of aardbeien. Behalve in de oorlogsdagen!
In de herfst bracht vader beukenootjes mee, die we in de ovens poften. Of een grote
zak bladeren uit het Belmonte-bos, bestemd voor het varkenshok.
Naast het onderhoud van de tuinen en het bos, moest het personeel om toebeurt
zondags weleens een warme maaltijd halen voor de familie op het grote Huis. Dat was
in hotel De Wereld bij Snackers. Voor zover ik me herinner werd hiervoor wel 'loon'
uitbetaald.
En zo had ik, thuisgekomen in Randwijk, op Belmonte weer eens de dag van mijn leven
gehad.
Oorlogsherinneringen
Hier volgen enkele herinneringen aan de oorlogsjaren.
Het zal zo midden 1941 geweest zijn dat mijn vader gevraagd werd of hij vanuit de
Betuwe voor de freule aardappelen, fruit, vlees en olie mee wilde brengen. Het eten
raakte immers op de bon. En zo moest vader aan het smokkelen gaan: kisten fruiten,
flessen olie om pannekoeken te kunnen bakken, geslachte konijnen enz. Maar het
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gebeurde wel datje, als je 's morgens vroeg op de pont kwam, gewaarschuwd werd dat
er in W ageningen onderlangs de berg of op de Rijksstraatweg controle was op
verboden goederen. Werd je aangehouden èn betrapt, dan was je je duur gekochte
spullen kwijt. En de rest moest je afwachten... Bij waarschuwing op de pont werden de
goederen bij de familie v.d. Pol van hotel Lexkensveer achtergelaten. Als de kust veilig
was, werd een en ander weer opgehaald.
Einde 1943 moest het grote Huis ontruimd worden. De freule en haar kamenierster
konden vertrekken. De Duitsers trokken er in. De inboedel werd voor een groot
gedeelte opgeslagen door verhuizer Bongers in het leegstaande hotel Centraal in de
Nieuwestraat. Hiervan werd, doordat het pand verwoest was, niets meer teruggevon
d e n .5) Tijdens deze verhuizing werden sommige dingen aan de kant gezet, blijkbaar
niet m eer van zo’n waarde om langer bewaard te blijven. Een en ander is bij ons thuis
terechtgekomen. Behalve de hangklok, was er een tuinbank uit het bos, een mahonie
houten bijzettafeltje, een groot zwart kinderfornuisje met bijbehoren, schilderijen,
waaronder een grote gravure van Belmonte en, om niette vergeten, een soort van oude
toverlantaarn met glasplaten. Een en ander werd, met toestemming, op klaarlichte dag
met paard en wagen opgehaald. Ook werd hotel De Wageningsche berg gevorderd.
Daar kwam een opleidingskamp voor zeer jonge vrachtwagenchauffeurs van de
N.S.K.K. (National Sozialistisches Kraftfahrer Korps). In Belmonte stonden de wagen
half ingegraven.
Zo hoorde ik 's avonds tijdens het eten vader wel eens over de Duitsers op Belmonte
vertellen. Men moest wel een pasje hebben om er te kunnen werken.
Van 23 op 24 septem ber 1944 moesten we in Randwijk gaan vluchten. Onze eerste
evacuatieplaats was Zetten; daar werden we 's nachts in de gymzaal van de Normaal
school, waar al mensen aanwezig waren, ondergebracht. Van hieruit werden wij in de
namiddag van 5 of 6 oktober door iemand erop attent gemaakt dat het Huis Belmonte
in brand stond. Het verwonderde ons niet dat het nu dan toch gebeurd was, daar er al
verschillende dagen door zwaar geschut in onze omgeving vreselijk op de Wageningse berg gevuurd was. Mijn vader en ik gingen, ondanks het hevige schieten, proberen
er een glimp van op te vangen. Vooraan in Zetten aangekomen zagen we hoe Belmonte
in brand stond. De vlammen zagen we soms hoog oplaaien. Na de bevrijding hoorden
we dat Belmonte waarschijnlijk van een lokatie in Herveld in brand geschoten moet zijn
geweest door geallieerde strijdkrachten, die er gelegerd waren.
Toen we in juni 1945 thuis gekomen waren, was mijn vader, na de grote opruiming in
en om ons huis, op onderzoek uitgegaan. Het Lexkensveer was al in de vaart, maar
alleen nog fietsers en voetgangers konden met een roeiboot overgezet worden. Zo
vond mijn vader freule De Constant Rebecque met haar kamenierster terug op
D iede nhof6) waar ze op kamers woonde. Na de bevrijding was zij teruggekeerd van
kasteel Nederhemert waar ze einde 1943 bij haar familie Van W assenaar intrek had
genomen. Baas De Kruijf woonde weer in de tuinmanswoning, tot 1948. Daarna
verhuisde hij naar de Grindweg en woonde tot ca 1950 naast bloemist Bresser. Hij
vertrok daarna naar Raalte. Met Wim Lintmeijer hebben we geen contact meer gehad.
Omstreeks 1950 is het landgoed in bezit gekomen van de LH, die er een bijzonder
mooie tweede arboretum inrichtte. Daar valt altijd veel te genieten van de prachtige
natuur.
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Lexkesveer Betuwezijde. Op de achtergrond de ruïne van Huize Belmonte,
half 1945. (Foto eigendom J. Hendriks Jr., Randwijk)

Noten:
1. Adresboek Wageningen 1922, p.96 D.J. Philipsen, arbeider, Rijksstraatweg 72. Dit
was het huisnummer van Huize Belmonte.
Hij woonde dus daar met het overige personeel. In 1930 werkte hij er niet meer. Hij
woonde toen in een Logement, Veerstraat 63.
2. Een zoon van onderwijzer A. Lintmeijer uit de Rouwenhofstraat.
3. Niet te vinden in de Adresboeken van 1922,1930 en 1937
4. Deze stond zuid-oostelijk van de tuinmanswoning
5. Mededelingen van mw.C.C. Bongers-van Bleek
6. Zij woonden bij de familie Oostendorp, Rijksstraatweg 33. Dit huis stond op de hoek
van de Diedenweg en werd bij de verbreding van deze weg afgebroken.
De freule overleed in 1951 in een verzorgingshuis te Velp. Zij was 96 jaar geworden!

We zijn bijna op de helft met de verkoop van ons laatste boekje:
"WAGENINGEN EN OMGEVING IN OORLOGSTIJD".
Van de bijna 800 leden heeft % deel een exemplaar aangeschaft.
Bij aanschaf moet u erop letten dat u er een gekleurde plaat van het gedenkraam
in de kerk bijkrijgt en dat er achterin het boekje 3 kaarten zitten. Dat alles voor
f.20,-. Ook mooi als kado! (verkoopadressen zie pag.72)
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ADRESSEN OM TE WETEN
Naam

Functie

Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
R.H.M.VIemmix
*G .W oudenberg-V os
A.A.van Loenen
Mw J.Hofman

voorzitter
E lleboog2,5384 EM Heesch,tel.04125-1989
secretaresse
Louis Davidsstr. 20, 6708 NN, tel.18602
penningmeester Englaan 19, 6703 EV, tel.25517
ledensecretariaatSchaapsdrift30,6871 XB Renkum, tel.0837312025
A.Hofman
lid
adres en tel. zie hierboven
lid
Tarthorst54, 6708 JB, tel. 15477
*A .L .N . Rietveld
E.J.Jansen
lid
Hoogstraat 109, 6701 BS, te l.12801
REDACTIE ‘O UD-W AG ENINGEN’
F.van der Have
hoofd-redacteur Otto van Gelreweg 16, 6703 AE tel.13468
A.C.Zeven
Dassenboslaan 6, 6705 BT, te l.10156
A.L.N.Rietveld
zie bij bestuur
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.16675
* A .G . Steenbergen
FOTO- EN PRENTENKABINET
zie bij bestuur
A.L.N.Rietveld
W ERKG RO EP ARCHEOLOGIE
Heerenstraat 33a, 6701 DH te l.15057
Jörg Soentgerath
voorzitter
COMMISSIE STADSW ANDELINGEN
Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, te l.13169
G.Voncken
W ERKGROEP MOLENS
(molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42, tel. 18120
J.A.I.M.Dobbe
M O N UM ENTENCO M M ISSIE
W.van Keulen,
contactpersoon Costerweg 8, 6701 BH, tel.13928
❖ STICHTING HISTORISCH MUSEUM
‘DE CASTEELSE POORT’
Bowlespark 1A, 6701 DN, tel.21436
A.L.N.Rietveld
contactpersoon Tarthorst 54, 6708 JB, tel.15477
VERENIGING ‘VRIENDEN VAN HET secr.
Mw. I. Mulder-Haringx,
MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’ Thijsselaan 59 6705 AM, tel.13694
Oude nummers 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: maandag 20 november 1995
De heer A.G.Steenbergen leidt voor ons in: Joden in Wageningen.
Copij inleveren uiterlijk 20 september.
Wie, o wie levert nu een bijdrage voor het volgende nummer?
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Verschijnt minstens viermaal per jaar
Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst
maandag 20 november 1995
Aanvang 20.00 uur
in "DE WERELD', 5 Meiplein, Wageningen
Lezing met dia's
verzorgd door dhr.A.G. Steenbergen
JOODS LEVEN IN WAGENINGEN
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JODEN IN WAGENINGEN EN OMGEVING
IN
1 9 4 0 -1 9 4 5

JODEN IN WAGENINGEN EN OMGEVING TUSSEN DE JAREN 1940-45.
Op donderdag 29 mei 1980 hield ik, ook in de Capitulatiezaal, mijn eerste lezing over
‘Joods leven in Wageningen en omgeving in het verleden’. Ik vertelde toen ook over de
Jodenvervolging tussen 1940 - 1945 in Wageningen. Over het laatste wil ik op 20
november uitgebreider vertellen en dat kan, dankzij een intensief onderzoek in het
gem eentearchief en gesprekken met mensen, Joden en niet-Joden, die deze jaren
hebben meegemaakt. Het is geen opgewekt verhaal, maar het is goed dat het verteld
wordt.
Dit jaar hebben we 50 jaar bevrijding gevierd. Voordat deze bevrijding kwam, gebeurde
er veel. Onder andere de vervolging van onze Joodse mede-burgers.

VAN DE BESTUURSTAFEL
periode september t/m oktober 1995
Lezingen:
20 november
- A.G. Steenbergen - Joods leven in Wageningen
19 februari 1996 - Dr.Ir.L.J.M.Kroon - W eer en klimaat in Wageningen met dia’s.
15 april 1996
- Jaarvergadering. Na de pauze E.J. Jansen - beeld van Wagenin
gen met dia’s periode 1945-1960
De sluisjes:
De sluisjes in het Torckpark zijn inmiddels gereconstrueerd en op vrijdag 15 september
feestelijk geopend door de heer Blankestijn, waarna de sluisjes met bijbehorende
restanten van de keermuur weer in het water staan en Wageningen een monument
rijker is.
Excursie:
Verm eldenswaard is ook de excursie op 7 oktober naar Amersfoort. Ondanks een
flinke regenbui kunnen we terugzien op een geslaagde tocht. Jammer dat het aantal
deelnemers beperkt gebleven is (31). Het programma was gevarieerd en stond onder
deskundige leiding. Tot onze spijt hebben de heren Hederiken Kouwenhoven gemeend
te moeten stoppen met de organisatie van de excursies. Namens het bestuur willen wij
hen hartelijk dankzeggen voor de vele moeite en tijd die zij in dit werk hebben gestoken.
Molendag en W ageningendag.
De vereniging heeft zoals gebruikelijk weer deelgenomen aan de jaarlijkse molendag.
De belangstelling was goed. Er zijn diverse boeken verkocht en 3 nieuwe leden
genoteerd.
Tevens heeft de vereniging een stand gehad op de Wageningendag samen met de
Vrienden van het Museum.

74

Oude ansichtkaarten:
De vereniging heeft 17 oude ansichtkaarten ontvangen, welke zijn geschonken door de
heer M.FIoor. De ansichtkaarten zullen aan de collectie van de heer Rietveld worden
toegevoegd.
Lezing 18 septem ber j.l.
De lezing die de heer K.Heyers voor ons heeft gehouden was erg interessant. Deze zal
opgenomen worden in de komende mededelingenbladen.
Poststuk provincie Gelderland;
In verband met het 25-jarig bestaan van de provinciale archiefinspectie is een nieuw
Gelders Archiefoverzicht verschenen. Een voordeel-bestelbon is bij het secretariaat te
verkrijgen. De prijs is tot 15 januari f. 49,50 daarna f. 59,50

ENKELE IN 1993 VOORGESTELDE NAMEN VOOR STRATEN, ‘HOFJES’ E.D.
IN HET GEBIED NAAST EN ACHTER HET BASSECOUR.
A.C. Zeven, Dassenbosiaan 6, 6705 BT Wageningen.
G asthuisstraat

^

In de tweede helft van 1993 werd mij door de Heer J. Verwoerd, werkzaam op het
Gemeentehuis, gevraagd commentaar te geven op voorgestelde straatnamen voor het
te bebouwen gebied, waar vroeger het Hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit
stond.
Helaas was het niet meer mogelijk om de naam Gasthuisstraat voor het straatje tussen
de Kapelstraat en de Ned. Hervormde kerk ter discussie te stellen. Mijn bezwaar tegen
de naam Kerkstraat is dat elk straatje, dat een verbinding vormde tussen het gebied van
de Kerk en het Kerkhof en een nabijgelegen straat Kerkstraatje heette. Zo vonden wij
een Kerkstraatje, wat nu St. Annastraat heet, een Kerkstraatje tussen de Kerk en de
Hoogstraat en een Kerkstraatje tussen de Kerk en de Kapelstraat. Deze laatste straat,
nu een doorgang of passage, heeft ooit een keer Gasthuisstraat geheten, omdat het
gasthuis aan deze straat stond.
Inleiding
Door anderen werden voorgesteld de namen Torckpark, Bassecour, en Beckaffbolwerk. Deze drie namen zijn aardig en historisch verantwoord en daarom zeer
aanvaardbaar. Men moet hierbij bedenken, dat het gebouw Bassecour naar het terrein
ingesloten door dit gebouw en de zijvleugels, waarin wellicht koetsierswoningen,
koetshuizen en stallen, een bassecour heet. W anneer op 2 september 1784 ‘den
HoogW elgebooren Heer A.J. Baron Torck Vrijheer van Roosendaal Voorschoten en
Petkum, lieutenant opperjagermeester des Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen op Veluwe, en de HoogWelgeboore Vrouwe Eusebia Jacoba Baronesse de
Roode van Heeckeren echtelieden het huidige Bassecour aan hun vier kinderen
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schenken (Recht. Archief 181 f229, Gemeente-Archief Wageningen) wordt, nadat de
vier appartementen in de Bassecour zijn ‘gedonateerd’, aan het eind van de acte
vermeld: ‘en voorts met dit beding dat het IJsere hek en Bassecour vur (=voor) die vier
Huijsen ervintelijk te gemeene lasten mitsgaders gebruijk en Eijgedom van die
gen(oemde) vier erven (=kinderen) (— sal) blijven.
Andere namen die genoemd werden zijn Rosenik, Elsje ten Hondijk, Rozendaalse
huizen. Bezwaren tegen Rosenik en ten Hondijk zijn dat zij niet direct betrokken waren
bij dit gebied. Tevens zal de PTT misschien de voornaam Elsje niet aanvaardbaar
achten, waardoor de naam Ten Hondijkstraat nietszeggend wordt.
De Rozendaalse huizen, of een verwijzing ernaar bijv. Roozendaalsehof, zou kunnen.
Deze huizen werden ook aangeduid met Vijfhuizen. Het getal 5 verhindert het gebruik
als straatnaam, tenzij er een straatje met een groep van 5 huizen zo genoemd kan
worden.
Genoemd is ook het perceel Binnenbleek of Stadsbinnenbleek, dat nabij het vroeger
ziekenhuisje lag. Deze naam is verwarrend met de reeds gebruikte Bleyck, en is dus
niet bruikbaar. N.B. De spelling Bleyck is wat ongelukkig, omdat de Y achter de e
(uitgesproken als in hek) van deze klinker een ee maakt. Men schreef Bleyck, en zei
Bleek. Men schrijft Huissen, maar zegt Huussen.
Voorstellen
Ik gebruik hierna de toenaam straat, wetende dat deze vervangen kan worden door
hofje, hoven, e.d.
A chterdw arsstraat
Voor 1875 werd de Herenstraat Achterstraat genoemd. Aangezien er in Wageningen
al een Achterweg is kan de naam Achterstraat niet hergebruikt worden. Toch zou ter
herinnering aan de Achterstraat aan een straat dwars op de Herenstraat Achterdwars
straat kunnen heten.
Kolfbaan
Indertijd lag in het gebied, in 1832 kadastraal beschreven als no. 452 en omgeving een
kolfbaan. Kolf was een spel dat sinds vele eeuwen in Nederland werd gespeeld. Men
had daartoe een bal, een kolf en uiteraard een baan nodig. Gezegd wordt dat Schotse
soldaten in de 17e eeuw dit spel in Nederland hebben leren kennen. Na terugkeer in
Groot-Brittannië werd het spel aldaar geïntroduceerd en omgevormd tot het spel golf,
waarvoor een veel grotere golfbaan nodig is.
Verwijzingen (in het Gemeente-archief) naar de W ageningse kolfbaan zijn:
1770-06-27 (Oud Archief inv. 13): kolfbaan (er mag niet kolf gespeeld worden op
zondag tussen de twee predicatiën. Boete 25 gids.)
1799-01-31 (Recht. Archief 200 H f281): kolfbaan.

76

_

1800-04-28 (Recht. Archief 200 I f135v): kolvbaan.
1800-05-28 (Recht. Archief 200 J f136v): kolvbaan en kolfbaan.
1826-08-15 (Archief notaris van Daalen): herberg en kolfbaan.
De kolfbaan heeftdus meer dan 50jaaraldaargefungeerd. De naam Kolfbaan is aardig
en historisch verantwoord.
N.B. In Frankrijk heette dit spel Paille Maille. Paille = bal, maille = kolf. In Nederland werd
een kolfbaan ook wel maliebaan genoemd. Vandaar de naam Maliebaan in Utrecht en
Malieveld in Den Haag. In Engeland werd de naam verbasterd tot Pall Mali. In Londen
werd een volgens het ‘London’se monopoly-spel op de kolfbaan een ‘dure’ straat
aangelegd.
Leertouwerstraat
Het gebied, in 1832 kadastraal genummerd 445, 446 en 447 (=Herenstraat 30 + 32 +
het terrein erachter), werd van 1665 tot 1695 bewoond en gebruikt door Bernt Hermsen
de Leertouwer. Een leertouwer is iemand die touw maakt. Hij zal daartoe aldaar een
lijnbaan hebben gehad. Later was er een Lijnbaan aan de andere kant van de stad;
vandaar dat daar nu de naam Lijnbaanstraat voorkomt. De naam Leertouwerstraat is
historisch verantwoord en klinkt aardig.
Suerm ondtstraat
Het grote gebied, dat nu heringericht wordt en bezit was van Torck, was eerder bezit
van burgemeester Peter Suermondt. De familie Suermondt heeft vele jaren in Wageningen gewoond en vervulde talloze bestuurlijke functies. De naam is historisch verant
woord. Hierstond ook het huisde Bongerd, datdoorbovengenoem de Peter Suermondt
bewoond werd en dat ongetwijfeld naarde boomgaard genoemd werd, die er achter lag
(zie vogelvluchtkaart uit 1650). Helaas is de naam De Bongerd al vergeven. Laterstond
hier een jongenskostschool. In een deel van de Bassecourt was een meisjeskost
school gevestigd. De naam Kostschoolstraat zou verwarring kunnen geven met de
reeds bestaande Schoolstraat. Hetzelfde geldt voor een verwijzing naar de vroegere
R.K. Sint Johannes de Doper-Kerk en de vroegere studenten-sociëteit Cantil. Deze
namen werden meegenomen naar de nieuwe lokaties van deze gebouwen.
Criftenbolw erk
In hetzelfde gebied woonde in de 17e en 18e eeuw de familie Crift. Het bolwerk achter
hun huis werd daarom ook Criftenbolwerck genoemd. Later las men de f foutief als een
s en verbasterde deze naam tot Kristen-bolwerk. De naam Criftenbolwerk is historisch
verantwoord.
Houtdraaierijstraat
Als herinnering aan de Nederlandse Meubelfabriek Wageningen zou een naam die iets
met het maken van meubels e.d. gebruikt kunnen worden. De naam Meubelfabriekstraat is verwarrend, omdat de meubelfabriek nu elders staat. Alvorens de meubelfa
briek zo heette, voerde hij als officiële naam: De Houtdraaierij C. Endt en De Voogt. De
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naam Houtdraaierijstraat is aardig en historisch verantwoord. Hij is wellicht lang, maar
slechts 5 letters langer dan een naam als Ritzemabosweg. Kortere namen, die toch
naar de meubelfabriek verwijzen, zijn bijv. Timmerstraat, Nagelstraat. Spijkerstraat
doet teveel aan het Spijkerkwartier in Arnhem denken.
Een naam als Zagerijstraat is niet goed mogelijk, omdat Herenstraat 47 een houtzagerij
was.
Rectorstraat
Om toch een herinnering aan het vroegere gebruik van de Bassecourals school en later
als hoofdgebouw van de RHLTS/LH/LU te hebben zou een naam als Rectorstraat
kunnen dienen. Deze naam verwijst dan naar de Rector Magnificus van deze onder
wijsinstelling. Een andere naam zou kunnen zijn Professorstraat.

MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’
Programma herfst 1995
De markante W ageninger TOON JANSE, die een jaar geleden zo onverwacht
overleed, zal het onderwerp zijn van een tentoonstelling in het Historisch Museum ‘De
Casteelse Poort’ in de periode 10 november tot 10 december.
Niet iedereen weet dat Toon, naast zijn vele activiteiten buitenshuis, ook een hobby had
die niets met andere mensen te maken had. Als het even kon zonderde hij zich af, met
name in de vacanties, om te schilderen. Een keuze uit zijn verrassende uitgebreide
productie is op de tentoonstelling te zien.
In aansluiting op de Toon Janse-kunst komt dan op 15 december een tentoonstelling
in de serie “Kunst Kijken’. Die zal duren tot 14 januari 1996 en wordt door de Stichting
Kunstuitleen georganiseerd.
Het begin van het nieuwe jaar, wat de tentoonstellingen betreft, heeft te maken met de
geschiedenis van een méér dan springlevende W ageningse vereniging: de volksdansvereniging ‘De W ieledansers’. Allicht een inspiratie bij het vormen van de jaarlijkse
goede voornemens?
Van 29 januari 1996 tot 10 maart.
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HET GRAFVELD IN DE ENG
F.v.d.Have
15 Jaar geleden begon de eerste bladzij van het decembernummer met:
W AG ENW EGEN - MEDEDELINGEN VAN DE VERENIGING OUD-WAGENINGEN.
DECEMBER 1980.
Donderdag 11 december 1980. Bijeenkomst in de ‘Vredehorst’.
Het onderwerp van deze avond is: GRAVEN IN DE ENG.
IN HET NAJAAR VAN 1980 DEDEN ALLERLEI GERUCHTEN DE RONDE, DIE
LATER W ERDEN GEVOLGD DOOR PERSBERICHTEN.
Op het terrein aan de Diedenweg met de zijweg de Geertjesweg liet de eigenaar van
een weiland zijn grond opknappen en egaliseren. Al spoedig vond men hier enkele
graven. Dat hoorde Jan de Goede, voorzitter van Oud-Wageningen. Met zijn camera
in de aanslag heeft hij hier dagelijks een aantal uren doorgebracht om belangrijke
ontdekkingen vastte leggen. Spoedig werd het ROB, de rijksdienst voor oudheidkundig
bodemonderzoek ingeschakeld.
In ons museum de ‘Casteelse Poort’ hangt in de afdeling archeologie een kaart, waarop
deze opgravingen in beeld zijn gebracht. De gegevens op deze kaart zijn zo interessant
dat U hier niet zonder meer aan voorbij moogt gaan.
Een groot aantal graven ligt noord-zuid. Dat zijn de oudste graven uit de tijd dat het
christendom hier nog onbekend was. Dat is voor +/- 700. Verder ligt er een aantal
graven oost-west. Deze zijn hier gedolven na het jaar 700. Toen had het Christendom
hier wortel geschoten. Het oude Wageningen lag op de Berg. Ongeveer op de plaats
waar nu het kerkhof van de familie De Constant Rebecque ligt werd vroeger het eerste
kerkje gebouwd. Enkele restanten van een muur zijn nog te vinden. Over de opgravin
gen aan de voet van de Wageningse Berg heeft de heer Zeven een goed artikel
geschreven in de 5e jaargang van ons blad, november 1977.
Opvallend is het dat de graven in de Eng na het jaar 700 oost-west liggen.
In het verre oosten ligt de stad Jeruzalem met de Olijfberg en het Kedrondal. De Joden
verwachten dat hier de Messias zal verschijnen, Christenen verwachten hier de
wederkom st van hun Heer.
Daarom lagen de graven van de Christenen toen oost-west. Eens las ik hierover een
belangrijke opmerking. De dode lag in zijn graf met de voeten in oostelijke richting en
het hoofd aan de westzijde. Daar werd hij zo neergelegd dat hij tussen zijn voeten door
naar het oosten keek!
Hier heeft men geen resten van skeletten meer gevonden. Wel vond men enkele
grafgiften. In het museum hangt een duidelijke kaart van de Eng en daaronder is een
graf nagebootst met enkele indrukken op de grond en enkele grafgiften.
Verder vindt men in deze zaal enkele gewichten van gebakken klei die onderaan de
scheringdraden hingen bij het weven.
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De ronde graven zijn crematiegraven. Ze zijn het oudst. De ronde cirkel is een
kringgreppel en in het midden werd de urn met de crematieresten gezet. Enkele urnen
vindt u ook in dezelfde zaal van het museum.
Op de grote kaart vindt men enkele graven, die schuin liggen. Scholieren vragen
gedurende een rondleiding: ‘W at betekent dat dan?’ Het antwoord van de rondleider is
dan: ‘Dat was een twijfelaar’. Wanneer u meteen groepje mensen een rondleiding wenst
kunt U bellen met mw. Els de Jong in het museum, telefoon 421436.

AAN HET LIJNTJE GEHOUDEN? GEEN RING MAAR WEL ZES
NEUSDOEKEN
A.C. Zeven.
In het Gemeente-Archief van Wageningen vinden wij een concept van een brief (1 ) van
een ons onbekend persoon aan een ander, ons onbekend persoon. Kennelijk is de
briefschrijver later naar Wageningen gekomen en is dit concept in het GemeenteArchief terecht gekomen. Nader onderzoek van de documenten, in dezelfde omslag
bewaard, zal de briefschrijver kunnen identificeren. Maar om te bepalen wie de
‘Rotterdamse M evrouw’, zijn verloofde, is, zal moeilijker zijn.
Uit dit concept blijkt dat de briefschrijver aan het lijntje werd gehouden, en dat Mevrouw
geenszins of nog niet van plan was om met hem te trouwen. Zelfs zijn argument van
‘twee ledikanten’ mocht niet baten. Uitdeel 10 begrijp ik dat de meid van de Rotterdamse
Mevrouw de brief weer aan de knecht had teruggegeven?
De briefschrijver zal later wel met knecht, koets en paard op zoek zijn gegaan naar een
andere, gewilliger, levensgezellin. Misschien dat de knecht nog vele malen als postiljon
d’amour (2) moest optreden.
Op deze brief bevindt zich alleen de naam Boscoop, verder geen adres, datum of
aanhef. Het is een concept waarvan het ‘net’ verzonden werd. Het concept is
puntgewijs ingedeeld. Het bevat enige schrijffouten, zoals condifentie in plaats van
confidentie. Ik laat deze fouten onverbeterd. Het concept vertelt ons:
Boscoop
1
Doen (=Toen ik) het Jaa word (=ja-woord) kreeg soo was een tafel tuschen van vrou
en mij, soo nam mijn Stoel en ging naest Mevrouw sitten en sy omheldende, hetwelke
mevrouw op de vrindlijkste wyse beantwoorde, seggende ik hebbe van’t begin af sin
in Uw gehad.

2
Mevrouw heeft mij in condifentie gesegt dat sy my te utregt niet meer afwagten kost,
vermits die Rotterdamse Mevrouw bij haar gelogeert, geemplojeert is, om het accom
modement met haar Schoondogter te maken, en als haar Schoondogter kwam te
hooren, dat Mevrouw met my wilde trouwen, Mevrouw haar Schoondogter nae geen
accommodement soude lusteren.
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3
W aeropversogte[ik]een Kleine Ring op trouw te mogen hebben, Mevrouw repliceerde,
wel gelove gy mij bij myn woord en hand niet, dan moet ik in de Eijsere Kist sien een
(=en) de meijd moet mij het ligt houden (=bijlichten), die soude aanstons gedagte
maken(=vermoedens hebben), ik belove Uw, zoo ras wy te Rotterdam sijn, dan sal ik
Uw een Ring geven, en van haar stoel aanstons opstaande seggende, wat hebbe gij
voor een Noesdoeck, ik sal Uw een half douzein geven, die ik selven voor myn soon
genaijet hebbe.
4
Hierop ging wederom naest Mevrouw sitten, en presseerde om het accommodement
met haar Schoondogter te maken, zoo antwoorde Mevrouw, dat haer Schoondogter
haar accuseerde (=beschuldigde) da sy met haar Soon conkelfouselde, en dat
Mevrouw haar Schoondogter ook soude pretendeerde het andere Huijs te Utregt te
hebben, waerop ik seijde het’is beter wat toe te geven, als een proces te hebben.
5
aan de Huijsduer wierd geschelt, soo nam ik myn Stoel en ging op myn oude plaats
sitten, kort daar nae, kwam de meijd seggen/: als ik het wel gehoort:/ dat de Koetsier
kwam vragen, of hij de Rotterdamse Mevrouw soude afhaelen die bij haar Schoondog
ter was de meijd voegde daarby dat Sij myn knegt voor dat Sij de deur open gedaen,
geborgen (=verborgen) had, Mevrouw seijde dat de Soon van haar Koetsier my eerst
soude nae huijs de weg wijsen, vermits myn knegt voor afgegaen was.

6
Mevrouw heeft my ook gevragt of onse gebode ook in de Luterse Kerk moesten gaen,
ik seijde dat gelove ik niet.
7
Ik seijde sedert dat ik gepensioneert was, een Chaise (=soort koets) met een Paard
had, soo antwoorde Mevrouw, als wij getrouwt syn dan hebt gy die niet van doen.
8
M evrouw heeft mij gesegt dat wij niet eerde[r] als int naaJaar souden trouwen, want in
de Somer is het te warm om bij te schlaepen (=bijslaap), waerop ik antwoorde, als
M evrouw dat mogte incommodeeren, dan soude wy twee Ledikanten naest malkander
kunnen plaatse.
9
Mevrouw heeft belooft, soo ras haare Saaken te Utregt afgedaen sijnde anstons nae
Rotterdam te sullen gaen, en mij als dan te schrijven, waerop wij van malkander op het
vrindelijkste afscheijd genomen, en ben vertrocken nae den Haag.

10
en opregt am oureus Man inpatientig (=ongeduldigd) synde, zoo heb met de post
geschreven, sonder van een antwoort verwaardigte te werden, het welke geen plaatz
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heeft tuschen verloofde persoone, nae veertien dagen gewagt te hebben, soo hebbe
het niet langer kunne uijtstaan en hebbe myn Knegt expres nae Utregt met een
teerderbrief volgens mijn passie, gesomde, Mevrouw die altoos selfs myn Knegt
spraak heeft dat de Meijde dese voor mij desparate (=wanhopige) brief aan de Knegt
laten overhandigen.
Bron:
1. Gemeente-Archief, Recht. Archief, inv. nr. 301.
2. overbrenger van een liefdesbrief.

DE TIEN ZILVERLINGEN (2)
A.G. Steenbergen
Twee reacties kwamen er op mijn verhaaltje over de Tien Zilverlingen.
De heer Sjaak Rauws te Zoetermeer vertelde mij dat hij de munten nog van nabij gezien
heeft. Zij lagen in een langwerpige met blauw fluweel beklede doos. Deze doos stond
in de etalage van de zaak van Hoefsloot tentoongesteld. De heer C. Vermeulen,
destijds verkoper bij Hoefsloot, zou er zeker meer van weten.
Inderdaad, de heer C. Vermeulen, werkzaam bij Elerie, kon het verhaal aanvullen. De
munten waren bij de aankoop van de Tien Zilverlingen, toen eigendom van een
brouwerij, geschonken aan de nieuwe eigenaar, de heer Hoefsloot. Deze heeftze laten
onderzoeken door de penningkundige dr. H. Enno van Gelder. C. Vermeulen herinner
de zich deze Van Gelder wel. De munten zijn niets waard. Zij zijn op het moment in bezit
van Hans Hoefsloot, de vroegere wethouder van Wageningen, die thans in Hellendoorn
woont. De munten vormen slechts een herinnering aan de eerste Franse tijd in
Wageningen.

HERINNERINGEN AAN DE VROEGERE JODENBUURT VAN WAGENINGEN
Inleiding
Het vestingstadje W ageningen kwam al vroeg in aanraking met joden. T ussen 1567 en
1570 woonden er ‘drie Joeden huishaldingen’, die circa 1571 op last van Alva,
Wageningen moesten verlaten. Dit lot trof ook andere joden in Gelre, met name die in
‘s Heerenberg, Tiel en Zutphen. Na 1643 is de geschiedenis van de joden in W agenin
gen en omgeving het verhaal van een kleine groep bank-van-leninghouders, slagers en
kooplui, die vanaf 1668 de beschikking had over een eigen begraafplaats, de oudste
nog bestaande op het platteland. In 1987 werd deze rustplaats, die thans in de
bebouwde kom ligt, in opdracht van het gemeentebestuur geheel gerestaureerd.
In het midden van de 18e eeuw vormde een viertal gezinnen een kille (gemeente) met
twee bestuursleden en een huissjoel. Aan het eind van die eeuw telde de kille 49
personen van wie er 33 in Wageningen woonachtig waren. Na de Franse tijd groeide
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het aantal joodse inwoners zoals overal elders. Het hoogtepunt werd omstreeks 1860
bereikt toen de kille uit 150 zielen bestond. In Wageningen zelf woonden 85 joden op
een inwonertal van ca 4500. De achteruitgang van het ledental na 1860 was niet
specifiek W agenings. De industrialisatie kwam op gang en veel joodse plattelandsbe
woners trokken naar de industriële centra. Ook groeide sinds het einde van de 19e
eeuw de joodse bevolking in Wageningen en omgeving minder snel dan de niet-joodse,
mede ten gevolge van het grote aantal ongehuwden. In 1913 was het aantal leden
geslonken tot 129, van wie er 69 in de stad zelf woonden.
De jodenbuurt
Bij mijn onderzoek naarde voormalige jodenbuurt van Wageningen bleek, dat na meer
dan 50 jaar nog steeds herinneringen voortleven aan de joodse stadgenoten uit de
eerste helft van deze eeuw. Zij woonden destijds bijna allemaal binnen de stadsgracht,
op loopafstand van de synagoge. Een oude Wageninger, die in 1915 in de Kapelstraat
het levenslicht aanschouwde en er vervolgens opgroeide, noemt deze straat ‘de
jodenbuurt’. Hij ligt tussen de Hoogstraat - de winkelstraat bij uitstek - en de Heeren- ^
straat, waar de Landbouwuniversiteit haar zetel had. Vanouds was de Kapelstraat een
belangrijke straat. In de late middeleeuwen stond daar het raadhuis, het gasthuis met
de gasthuiskapel, een weeshuis m eteen school en de gildehuizen. Later vestigden zich
daar kleine zakenlieden. Vanaf 1880 tot 1942 woonde tussen de niet-joodse Kapelstraatbewoners gedurende kortere of langere tijd een vijftal joodse families die mede de
sfeer van gezelligheid en saamhorigheid bepaalden. Ik zal ze aan u voorstellen. Op
bijgaand kaartje kunt u zien waar ze hun domicilie hadden.

▲ = Synagoge

De binnenstad van Wageningen vóór 1940
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1. De antiekzaak Van der Horst en Zn.
Deze zaak werd in 1863 gesticht door Michael van der Horst, wiens grootvader
afkomstig was uit Hörstgen bij Geldern (Duitsland). Michael (* Rhenen 29-11-1831)
vestigde zich in 1861 in Wageningen. Daarvoor had hij in Lienden gewoond waar uit zijn
huwelijk met de Steenwijkse Sara de Leeuw (+ Wageningen 1896) in 1858 zijn enige
zoon Salomon was geboren. In Wageningen, waar ook zijn jongere broer Mozes sinds
enkele jaren gevestigd was, woonde Michael op diverse adressen. In 1875 kon hij in
de Kapelstraat een groot en oud pand huren van de landbouwer J. Meijer, wiens bedrijf
in de Nieuwstraat was gelegen, vlak achter de antiekzaak.

^

Afb. 1
De antiekzaak Van der Horst (linksboven) op een foto van de historische optocht t.g.v.
100 ja a r Onafhankelijkheid in 1913. (Collectie A.G. Steenbergen)
De familie Van der Horst was een orthodox levend gezin en vormde één van de
kernfamilies van de joodse gemeente Wageningen. Met het overlijden op 23-5-1985
van de kleinzoon van de stichter (eveneens een Michael, die 87 jaar werd) kwam een
einde aan de bijna 125 jaar oude band tussen deze familie en Wageningen. Zijn beide
zoons wonen respectievelijk in Amsterdam en Waalre.
De eerste Michael was secretaris van de kille en in deze functie deed hij veel voor de
bouw van de nieuwe synagoge die in 1902/03 aan de W alstraat verrees en in mei 1940
door oorlogsgeweld werd verwoest. Hij was lid van Talmoed Tora, een vereniging van
mannen die zich bezig hielden met de besturing van de Wet en eenmaal per maand
bijeen kwamen. Als antiekhandelaar is hij nooit rijk geworden omdat hij zich bij het
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Afb. 2
M ich a e l van d e r Horst, de
stichter van de antiekzaak (+
Wageningen 1909).
(Collectie A.G. Steenbergen)

zakendoen hield aan hetgeen de Tora voorschreef.
Een goede afnemer van zijn antiek was dokter Boudewijnse uit Bennekom, een ietwat kort aangebon
den man, die zei wat hem voor de mond kwam. Elke
Zaterdag toog de dokter tegen de avond naar de
Kapelstraat waar hij ongedurig voor de antiekzaak
heen en weer bleef drentelen tot de Sabbat voorbij
was en Michael van der Horst zijn winkel weer
opende. Het eerste wat de dokter na Michael’s over
lijden in 1909 tegen diens zoon Salomon zei, was: 'Jij
houdt je toch niet meer op met die flauwekul’. Salo
mon leefde inderdaad m inderorthodoxdan zijn vader
bij wie hij met zijn jonge gezin inwoonde. Omstreeks
1897 was hij gehuwd met Anna van Thijn, een zuster
van slager Lodewijk (zie 2). Hun zoon werd op 17-121898 in de Kapelstraat geboren en vernoemd naar
zijn grootvader Michael. Hij staat afgebeeld op een
van de oudste foto’s van de in 1907 opgerichte
Wageningse afdeling van de Nederlandse Padvinde
rij. Voor zijn grootvader moest hij met Pasen zelf de
koe bij de familie Meijer melken. Tot op zijn oude dag
herinnerde hij zich de knollensmaak van deze melk!
Noodgedwongen moest Salomon van der Horst zijn
antiekzaak in 1918 verplaatsen. De eigenaar ver
kocht het pand en ook zijn boerderij aan de gemeente
Wageningen. Salomon kocht een nieuwe woning in
de Bergstraat, maar had wel een jaar nodig om
daaraan te wennen want hij was zeer gehecht ge
weest aan het oude huis in de Kapelstraat. Tot mei
1985 was de antiekzaak S. van der Horst en Zn,
Bergstraat 22 in Wageningen, voor velen een bekend
adres.
2.Slager van Thijn.

Afb. 3
Salomon van der Horst Mzn ca
18 ja a r oud (1875) m et een
porseleinen koe.
(Collectie A.G. Steenbergen)
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Lodewijk van Thijn was nog ongehuwd toen hij in
1884 Krommenie verliet, waar hij 24-6-1862 was
geboren. Eind december 1884 vestigde hij zich in
Wageningen. Twee jaar later kreeg hij vergunning om
een slagerij te beginnen. Door middel van een adver
tentie in de W ageningsche Courant liet hij weten, dat
hij in de Kapelstraat hoek Heerenstraat een slagers
winkel opende. In de kille leerde hij Betje van der
Horst kennen (* Wageningen 6-12-1862), een doch
ter van koopman Mozes en Sara Meijer. De trouwerij
vond plaats op 13-6-1890. Uit dit huwelijk werd op 45-1891 een tweeling geboren, twee zoons: Maurits

(Mau) en Salie. Helaas werd de vreugde over de geboorte amper een maand later
overschaduwd door het overlijden van Salie. In 1894 kon Salomon (Sam) worden
verwelkomd. Mau koos later het slagersvak, Sam werd architect. Hij overleefde de
oorlog en ontwierp het Hiltonhotel in zijn woonplaats Rotterdam. Op jeugdige leeftijd had
hij reeds bewezen over tekentalent te beschikken want als kind tekende hij een goed
lijkend portret van de in 1912 overleden rebbe Cozijn van Wageningen.

Afb. 4
De Kapelstraat richting Hoogstraat vóór 1940. Links naast het grote hoekpand de
slagerij van Lodewijk van Thijn. (Collectie A.G. Steenbergen)
Omstreeks de eeuwwisseling verhuisde Van Thijn naar een ander pand in de Kapel
straat, tussen het kruispunt en de Hoogstraat (zie kaartje). Hij woonde toen schuin
tegenover de antiekzaak Van der Horst en zijn zuster Anna, die immers met Salomon
was getrouwd. Zijn buurman was Evert Elings, met een rund-, kalfs- en varkensslagerij.
Van Thijn hield het bij koeien, schapen en geiten. Achter de winkel had hij de slachterij.
Toen de kille nog een voorganger, tevens ritueel slachter had (tot 1921) werd deze voor
het slachten hiervan verwittigd.
De verhouding tussen spekslager Elings en Van Thijn was goed, een enkel concurrentiegeschil daargelaten. Voor de bewoners, meest kleine winkeliertjes, was de aanwe
zigheid van twee slagers wel moeilijk. Ging men te vaak naar de één, dan keek de ander
lelijk. Met Pasen gingen beide slagers om de beurt met de versierde paaskoe langs de
huizen. De meeste klanten bestelden dan bij allebei maar een stuk vlees. Of van Thijn
een goede boterham verdiende met zijn zaak, waag ik te betwijfelen. In 1916 had hij een
belastbaar inkomen van slechts f. 200,-- en hij bewoonde met zijn gezin alleen de
benedenverdieping van het pand; in 1930 was zijn bovenbuurman een timmerman.
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Ook het gezin Van Thijn leefde orthodox. Op Sabbat kwam een knecht van de buurmanloodgieter het gas aansteken en weer uitdoen. Van Thijn waarschuwde hem, doortegen
het raam van zijn werkplaats te tikken. Kort voor 1930 werd Van Thijn voorzitter van de
kille, een kille die sinds het vertrek van de laatste voorganger in 1921, wat ingedut was.
De Permanente Commissie van het NIK waarschuwde het bestuur van Wageningen
meerdere malen, zorg te dragen voor joods onderwijs omdat de gemeente anders
opgeheven en bij Arnhem gevoegd zou worden.
Curieus is, dat Van Thijn, tot de opheffing in 1912, lid was van de St Jorisschutterij. Weer
een bewijs dat de verstandhouding tussen joden en niet-joden in Wageningen goed
was.

Afb. 5
De bewoners van de Kapelstraat t.g.v. de Onafhankelijkheidsfeesten In 1913 op de
foto. Staande achter de twee zittende oude dames, Michael van der Horst (+1985) en
zijn nichtje Saartje van Thijn. (Collectie A.G. Steenbergen)
Lodewijk verloor 27-6-1923 zijn vrouw, die 6 0jaaroud werd. Op 14-2-1931 sloot hijzelf
voorgoed de ogen. Beiden zijn begraven op de joodse begraafplaats aan de Oude
Diedenweg. Op de grafsteen van Lodewijk staat: ‘Zijn leven was bescheidenheid’.
Oude W ageningers die de slager hebben gekend, beamen dit. Zijn dochter Saartje, die
inmiddels gehuwd was met de Amsterdammer Leo Benima, verkocht het winkelhuis in
1939. De slagerswinkel werd een groente- en fruitzaak. Buurman Elings en zijn vrouw
bleven contact houden met Saartje en haar man. In de oorlog zochten zij hen in
Amsterdam op en stelden hen voor om in W ageningen onder te duiken. Saartje en Leo
wilden niet. Toen de Elings hen in 1944 nogmaals wilden bezoeken, bleken ze
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gedeporteerd te zijn. Een briefkaartje, geadresseerd aan de familie Elings en bij
W olfheze uit de trein gegooid, was het laatste levensteken.
3. Sanna, de koopvrouw.
In het laatste huis van de Kapelstraat, op de hoek van de Heerenstraat, woonde
omstreeks 1922 Mejuffrouw Sanna van Buuren-van Adelsbergen. Zij was de weduwe
van Samuel Jozef van Buuren. In het adresboek van 1922 staat zij vermeld als
‘koopvrouw in ongeregelde goederen’. Moeten we aannemen dat zij, de tachtig reeds
gepasseerd, nog actief was in de handel? Wellicht was zij daar gaan wonen omdat haar
zoon in de Beuningstraat een handel in oud metaal had. Veel is over haar niet bekend.
Misschien heeft zij er, wat onopvallend, slechts enkele jaren gewoond. Een oudbuurtbewoner herinnert zich haar gezicht met een duidelijke haargroei op bovenlip en
kin. ‘s W inters was ze soms het mikpunt van de plagerijen van de jeugd, die door een
openstaand bovenlicht sneeuwballen bij haar naar binnen wierp. Zij overleed 19-31925, 83 jaar oud. Op haar graf op de joodse begraafplaats staat geen grafsteen.
4. Pensionhouder Bachrach.
Marcus Levi Bachrach (* Arnhem 1845) werd door de buurtbewoners ‘de Rabbi’
genoemd, misschien vanwege zijn baard. Hij was sinds 1896 weduwnaar van Sientje
Cohen uit Deventer. Aanvankelijk was hij slager en als zodanig had hij vanaf 1888 een

Afb. 6
Louis Karei Nieweg, van 1915 - 1917 voorganger van de Joodse gemeente, met z ’n
vrouw Marie en hun kinderen Bettyen Maurits. Foto werd vermoedelijk in Oude Pekela
genomen. (Collectie M. van Zuylen, Amsterdam)
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winkel in de Heerenstraat. Hij was een uitponder, dat wil zeggen dat hij eerstzijn klanten
langs ging om te vragen of ze vlees wilden hebben en hoeveel. Pas als hij voldoende
bestelling had slachtte hij het dier. Wanneer een klant klaagde over taai vlees, gaf hij
ten antwoord dat de koe bij het slachten op de bil was gevallen en dat het vlees daardoor
taai was geworden. ‘En ‘t was zo’n mals, jong dier’. Dat het dier op zijn bil viel, wijst erop
dat Bachrach ritueel slachtte. Kort na de eeuwwisseling deed hij de slagerij aan de kant
en verkocht zijn zaak. Hij vestigde zich in de Kapelstraat (na Salverdaplein), schuin
tegenover Mejuffrouw van Buuren en begon een pension. In een studentenstad is dat
een veelvoorkom ende bron van inkomsten. Ook twee voorgangers van de joodse
gem eente waren als vrijgezel bij hem in huis: Samuel Izaaks (1913-1915) en Louis
Karei Nieweg (1915-1917). Izaaks trouwde met een Wagenings meisje en vertrok in
1915 naar W inschoten. Bachrach had in 1916 een belastbaar inkomen vanf. 50,--, een
teken dat zijn pension niet veel opleverde. Vrijdags toog hij dan ook naar de vismarkt.
Zodra het bieden begon, riep hij ‘mijn’ om de aldus verkregen vis vervolgens met winst
te gaan verkopen. Op die wijze vulde hij zijn inkomsten aan.
Marcus Levi was een actief lid van de kille. Na het overlijden van voorganger Cozijn in
1912, leidde hij met slager Jacob (Job) Berlijn uit Ede de synagogediensten tot de
nieuwe voorganger arriveerde. Zijn vriendelijke bijnaam ‘de Rabbi’ was achteraf bezien,
dus goed gekozen. Hij woonde in de Kapelstraat tussen twee groentehandelaren van
wie één, Jacobs, ook van joodse afkomst zou zijn. Marcus Levi Bachrach overleed in
1923, bijna 78 jaaroud. Zijn graf vinden we uiteraard op de begraafplaats aan de Oude
Diedenweg. Op de grafsteen staat een Nederlandse en een Hebreeuwse tekst.
5. Vendum eester Sanders.
Mijn zegsman vertelde: ‘Een heel bekende figuur was ‘Sanders de Jood’, altijd voluit zo
genoemd. Hij had een antiquiteitenwinkel in de Kapelstraat, hoek Nieuwstraat, naast
een café. Bovendien was hij afslager bij boedelhuizen. Als daar iets van je gading bij
was, waren een paar woorden tot Sanders, voor de veiling, voldoende. Dan pikte
niemand het hem m eer voor de neus weg en hij kreeg zijn provisie’.
Henry Sanders (* 1861) was afkomstig uit Gouda. In 1885 kwam hij naar Wageningen,
waar hij in pension ging bij een joodse familie. Hij was schrijnwerker van beroep en wist
zich op te werken tot beëdigd makelaar en vendumeester. Na de eerste wereldoorlog
kwam hij in de Kapelstraat wonen. In 1895 was hij met Maria van de Peppel getrouwd,
een niet-joodse vrouw. Zijn keuze zal in de joodse gemeenschap de nodige opschud
ding hebben veroorzaakt. Sanders was jarenlang secretaris van de werkliedenvereni
ging 'Nut en G enoegen’. In de toneelclub van deze vereniging was hij souffleur. Als
afslager en met zijn zaak in tweedehands meubelen was hij een bekende figuur. Dat hij
gemengd getrouwd was, vormde voor de buurtbewoners geen beletsel om hem
‘Sanders de Jood’ te noemen. Dat had niets met anti-semitisme te maken. Echte
W ageningers hadden (en hebben) een voorliefde voor bijnamen. Toen hij in 1932
weduwnaar werd, waren zijn beide dochters reeds naar elders vertrokken.
W ageningen telde op 1-10-1941, bij de beruchte registratie, nog 40 joodse inwoners; 15
van hen werden gedeporteerd en kwamen niet terug. Ook Henry Sanders niet. Zijn
dochter, die in Dodewaard woonde, vroeg hem om bij haar onder te duiken, maar hij
wilde niet. Hij ging naar Gouda, zijn geboorteplaats. Enkele Wageningers hebben hem
nog in het wachtlokaal van het busstation gezien. Hij had de ster op. Een beruchte
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Afb. 7
De winkel van Henry Sanders in mei 1940 op de hoek Kapelstraat en Nieuwstraat, nu
Salverdaplein.
(Collectie A.G. Steenbergen)
W ageningse NSB-er zag hem ook en sommeerde hem buiten het lokaal op de bus te
wachten. De andere Wageningers verlieten toen eveneens het wachtlokaal. Met Henry
Sanders stonden zij in de regen te wachten op de komst van de bus. Het was de laatste
maal dat zij hem zagen en spraken.
A.G. Steenbergen.

— B ro n n e n :
Gem eentearchief Wageningen. Bevolkingsregister 1860,1880,1900,1920.
Adresboek voor Wageningen 1922, 1930 en 1937.
M ededelingen onder andere van M. van der Horst (+), J.v.d.Peppel (+), H. Wessels,
allen uit Wageningen
Het kaartje van de binnenstad is getekend door P.Hollemans uit Renkum.
We zijn bijna op de helft met de verkoop van ons laatste boekje:
"W AGENINGEN EN OMGEVING IN OORLOGSTIJD".
Van de bijna 800 leden heeft % deel een exemplaar aangeschaft.
Bij aanschaf moet u erop letten dat u er een gekleurde plaat van het gedenkraam
in de kerk bijkrijgt en dat er achterin het boekje 3 kaarten zitten. Dat alles voor
f.20,-. Ook mooi als kado! (verkoopadressen zie pag.72)
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BESTUUR:
R.H.M.VIemmix
voorzitter
Elleboog 2,5384 EM Heesch, tel.0412-451989
Na 20 november: A.C. Zeven
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel. 410156
*G .W oudenberg-V os secretaresse
Louis Davidsstr. 20, 6708 NN, tel. 418602
A.A.van Loenen
penningmeester Englaan 19, 6703 EV, tel. 425517
Mw J.Hofman
ledensecretariaatSchaapsdrift 30, 6871 XB Renkum, tel.0317312025
A.Hofman
lid
adres en tel. zie hierboven
* A.L.N. Rietveld
lid
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477
E.J.Jansen
lid
Hoogstraat 109, 6701 BS, tel.412801
REDACTIE ‘O UD-W AG ENINGEN’
F.van der Have
hoofd-redacteur Otto van Gelreweg 16, 6703 AE tel.413468
A.C.Zeven
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.10156
zie bij bestuur
A.L.N.Rietveld
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
* A .G . Steenbergen
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675
FOTO- EN PRENTENKABINET
zie bij bestuur
A.L.N.Rietveld
W ERKG RO EP ARCHEOLOGIE
Pomona 138, 6708 CE, tel. 417506
E. van Dorland contactpersoon
COMMISSIE STADSW ANDELINGEN
Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, tel.413169
G.Voncken
W ERKGROEP MOLENS
(molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42, tel.418120
J.A.I.M.Dobbe
M ONUM ENTENCOM M ISSIE
W.van Keulen,
contactpersoon Costerweg 8, 6701 BH, tel.413928
*S T IC H T IN G HISTORISCH MUSEUM
‘DE CASTEELSE POORT’
Bowlespark 1A, 6701 DN, tel.421436
A.L.N.Rietveld
contactpersoon Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477
VERENIGING ‘VRIENDEN VAN HET secr.
Mw. I. Mulder-Haringx,
MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’ Thijsselaan 59 6705 AM, tel.413694
Oude nummers 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: maandag 19 februari 1996
Dr Ir L.J.M. Kroon verzorgt een lezing met dia's. Onderwerp: WEER EN KLIMAAT
IN W AGENINGEN. De vergadering vangt aan om 8.00 uur en wordt gehouden in
DE W ERELD - 5MEIPLEIN - WAGENINGEN
Copij inleveren uiterlijk 13 januari 1996 (Otto van Gelreweg 16)
U heeft dus voldoende tijd voor een bijdrage.
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