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ATTENTIE: een acceptgiro voor de betaling van uw contributie voor dit
jaar 1996 is bijgevoegd.

HET W EER EN KLIMAAT IN WAGENINGEN
Lezing door dr. L.J.M.Kroon voor de Historische Vereniging “Oud Wageningen”
op 19 februari 1996.

S a m en vattin g
Het klim aat is, populair gezegd, het gem iddelde w eer dat op een plaats kan
voorkom en. N aast gem iddelde w aarden zijn natuurlijk ook de extrem en van
groot belang. Als we denken aan de warm e zom ers van 1995 en ’94 en de
koude w inters van 1985 en '86, dan realiseren we ons dat deze extrem en ook
bij het klim aat behoren. V oor veel processen zijn ju ist de extrem en van groot
belang: bijvoo rbe eld voor het organiseren van een elfsteden to cht m oet er
toch een (extrem e) koude periode zich voordoen. De hoogte van de rivie rd ij
ken w o rd t afgestem d op extrem e w a terstande n ten gevolge van extrem e
neerslag en extra sm eltw ater. Ook het overleven van diverse planten- en
in se kte n so o rte n kan bij extrem e w e e rsitu a tie s (droogte, koude) in gevaar
kom en.
Het klim aat in W ageningen is natuurlijk niet los te zien van het klim aat van
de rest van N ederland en w est Europa. In de lezing gaan we na wat de
ka ra kteristieke kenm erken zijn van het N ederlandse (en W ageningse) klimaat,
w aar deze kenm erken door bepaald worden, en hoe die gem eten worden.
V e rde r kijken we in de tijd terug, om te zien hoe het klim aat in het verleden
is gew eest en w at de oorzaken zijn van veranderingen in het klimaat. Tenslot
te doen we een poging om te zien wat de toekom st zal gaan brengen: zal het
inderdaad w arm er gaan worden, zoals vele bronnen nu beweren, en wat zal
dat vo o r gevolgen hebben op het klim aat en het w eer in W ageningen.

M ED E D E LIN G VAN DE PENN IN G M EESTER
Zoals g e b ru ike lijk treft u in het eerste num m er van de nieuwe jaargang de
accep tgiro aan voor de betaling van de contributie als lid van O ud-W ageningen over dit ja a r 1996. De contributie is ongew ijzigd gebleven en bedraagt
m inim aal f. 22,50 per jaar. Dit geldt voor één persoon alsm ede voor een ev.
partner. Het zou fijn zijn als u hier direct werk van m aakt en het ingevulde
biljet snel verzendt.
Bij vo orba at hartelijk dank!
A.A. van Loenen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
periode 20 november t.e.m. 4 januari
In de eerste plaats wensen bestuur en redactie U allen een goed en gezond 1996.
Inmiddels heeft de heer A.C. Zeven de voorzittershamer overgenomen van de heer
R.H.M. Vlemmix. De heer Zeven bedankte als lid van de redactie. We zijn hem veel
dank verschuldigd als lid van de redactie. Het bestuur heeft daarop de heer A.G.
Steenbergen benoemd als lid van de redactie.
Het bestuur van het museum de Casteelse Poort krijgt nu de beschikking over
het gehele gebouw. Er komt een lift! In overleg met het museumbestuur worden
het d o cu m e nta tiecentru m en de bibliotheek van onze vereniging ond erge
bracht in het museum. Een lang gekoesterde wens!
De heer A.G. Steenbergen heeft op onze laatste vergadering gepleit voor het
to t stand kom en van een h e rin n e rin g sm o n u m e n t vo o r onze om gekom en
Joodse landgenoten. Gedacht wordt aan de plaats waar vroeger de synago
ge stond, de W a lstra a t. Het bestuur vo e lt ervoor het m onum ent aan de
Costerweg te verplaatsen naar het 5 Meiplein.
Volgend jaar, 1997, zal onze historische vereniging haar 25-jarig bestaan vieren.
Het bestuur heeft daartoe al enkele jaren gespaard...
Nu kunnen de leden komen met goede suggesties.

EEN PASPOORTAANVRAGE IN 1796
A.C. Zeven
In 1796 wilde Abram Marcus een reis naar Bremen en Hamburg maken en moest
daartoe een paspoort aanvragen. Alvorens dit bij de ‘Nationale Vergadering
van Nederland’ te kunnen doen moest hij eerst toestemming verkrijgen van de
Magistraat van Wageningen. Omdat men toen niet over pasfoto’s kon beschik
ken moest de Magistraat van hem een beschrijving maken, die als volgt luidde:
D onderdag d:13e Octob. 1796 ‘s nam iddags
Binnen gestaan Abram M arcus, oud, zo hij verklaard, in zijn 29 jaar, lang
ongeveer 5 voeten 5 duijmen (dat is ca 162 cm, ACZ), redelijk gezet, bruin van
hair, blaau van oogen, dik en rond van aangezigt, dik en breed van neus, alhier
geboren, zig tans, volgens inform atie, te Utregt ophoudende, zijnde ouders
alhier nog woonagtig, verzoekende ene behoorlijke en nodige attestatie, om
zig aan de Nationale Vergadering van nederland te adresseeren, ter verkrijging
van een paspoort, om na Bremen en Hamburg te reizen.
W aarover gedelibreerd zijnde, is dat verzoek geaccordeerd.
Abram Marcus kreeg dus de gewenste toestemming. Hij was geboren in Wageningen
op 29 mei 1766 in het huis nu bekend als Herenstraat 47. Zijn ouders waren Samuel
Jonas Marcus en Maria(na) Mackum/Makkum/Makkon. Hij overleed te Wageningen
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op 7 december 1833 in het hoekhuis Hoogstraat-Riemsdijkstraat westzijde. Dit huis
is vervangen door nieuwbouw.
Hoe zijn reis naar Bremen en Hamburg verlopen is is mij niet bekend.
Bron: G em eente-Archief Wageningen, Oud-Archief inv. 19. Register van resolutiën, publicatiën e.d. van den magistraat en opvolgende stedelijke besturen.

DE GASTHUIS- OF ST. NICOLAASKAPEL ALS STADHUIS
C.D. Gast.
Het oudste bericht over de zetel van de W ageningse magistraat dateert niet
eerder dan halverwege de 17e eeuw. Op een vogelvluchtkaart van de stad
W ageningen uit om streeks 1650, vervaardigd door de G elderse landm eter
Nicolaes van Geelkercken, wordt aangegeven dat de St. Nicolaes- of Gasthuiskapel in de Kapelstraat als “raethuys” in gebruik was (afb.1). Mogelijk dateert de
raadhuisfunctie van het gebouw van 1581, het jaar waarin de aanhangers van
de R eform atie in W ageningen de m acht overnam en en de kapel door de
katholieken ontruimd werd.
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In 1662 lijkt het gedaan met de kapel. Volgens de 19e eeuwse W ageningse
g e sch ie d sch rijve r G .G oossen Jzn zou zich in dat ja a r een ramp aan het voorm a
lige godshuis hebben voltrokken: “door een noodlottigen brand in 1662 is van het
oude gebouw niets overgebleven dan deszelfs hoog opgetrokken muren en een
gedeelte van de kap, w aarvan de sporen der verw oesting nog eenigerm ate
zig tb a a r z ijn ” 1.
M erkw aardig genoeg is tot nu toe noch in het stadsarchief noch in het archief van
het St. N icolaas- of G asth uisgild e2 enig spoor van een dergelijke ingrijpende
geb eurte nis in of om trent 1662 gevonden. Hoewel Goossen in het algem een
w einig betrouw baar is m oet in dit geval toch wel enig gew icht aan zijn m edede
ling toegekend w orden. De door hem genoem de ‘sporen der verw oe sting” aan
het gebouw kan hij im m ers ze lf geconstateerd of uit goede bron vernom en
hebben. Ook het vervolg van de passage over de verw oesting van de kapel: “met
dezen brand gingen vele archieven van de stad en m eer andere oude oorkonden
verloren en eene prooi der vlam m en” lijkt op w aarheid te berusten. Inderdaad is
van het sta d sa rch ie f van vóór 1662 betrekkelijk weinig bewaard gebleven. De
G elderse gesch ie d sch rijve r Arend S lichtenhorst heeft volgens eigen zeggen
voor de sam enstelling van de paragrafen over W ageningen in zijn in 1654
verschenen geschiedw erk XIV boeken der G eldersse geschiedenissen dank
baar gebruik gem aakt van “de geheym enissen van ‘t Raed-hu'ys, w aer uut dit ons
w erk doorgaens is verlicht en grootelijx verm e erd erd” . O m streeks 1650 was het
sta d sa rch ie f kennelijk nog een rijke bron voor de geschiedschrijving, ook nadat
het in 1578 ernstig te lijden had gehad van een kerkplundering, w aarbij die
sta d tse cre e tkist mede in stucken geslagen is und vuell secreten ende anders
dair uuth verbracht z ijn ”3.
Het lijkt dus wel aan nem elijk dat de St. N icolaes- of G asthuiskapel in of
om streeks 1662 flinke brandschade heeft opgelopen, w aarbij een deel van het
sta d sa rch ie f teloo r is gegaan. Dat heeft echter niet geleid tot langdurige buiten
ge b ru ikstelling van het gebouw. In 1663 blijkt de kapel nam elijk nog steeds als
raadhuis te fungeren. In dat ja a r koopt het stadsbestuur van Claes Barten en zijn
echtgenote, eigenaren van een naast de kapel staand pand, een huisje met
kelder “com ende achter aen haer huys ende com ende achter aen de raetcam er,
alsoo dat die tot secretarie sal connen gea ppropieert w o rde n”4.
Als de kapel in 1662 inderdaad is uitgebrand dan m oet de schade spoedig
hersteld zijn en heeft de m agistraat kort nadien zelfs een extra ruim te tot
se cre ta rie laten inrichten. M ogelijk heeft het gedeelte van de kapel waar
voorheen de secretarie was gehuisvest de m eeste schade opgelopen en is
daarom een aangrenzend pand aangekocht om een nieuw kantoor voor de
secretaris te kunnen inrichten.
O ndanks de inrichting van een nieuwe secretarie in 1663 heeft de kapel nadien
niet lang m eer als stadhuis gefungeerd. In of kort voor 1666 kocht de stad een
huis uit de boedel van de overleden kapitein C harles M organ5. Dit gebouw,
staande op de hoek van de M arkt en het kerkhof staat in de 17e eeuw bekend
als “ het S ch u tte rye n h u ys” . Het vorm t de oude kern van het nu nog bestaande
stadhuis van W ageningen. De nieuwe aanw inst was al na enkele jaren - wanneer
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precies kon tot nu toe niet achterhaald worden - in gebruik genom en als stadhuis.
In ieder geval had de m agistraat het vroegere huis van kapitein M organ al in 1671
als bestuurszetel betrokken. In dat ja a r hebben Lam ert de smid en Lenert de
metselaar gewerkt in en aan “t nije stathuijs”6. Nadat de oude kapel in 1674 nog heeft
gediend als bewaakte opslagplaats van goederen van de voormalige, in het Rampjaar
1672 door de Franse bezetters aangestelde kasteelheer- een geval van inbeslagne
ming van vijandelijk vermogen - wordt het gebouw in 1675 openbaar verkocht en
geraakt het in particuliere handen7.
Over de verdere lotgevallen van het gebouw is weinig bekend. Kort voor het
uitbreken van de Tw eede W ereld oorlog herbergt de voorm alige kapel het
g a ra g e b e d rijf Rooseboom met bovenw oning. Op de hierbij afgedrukte foto
(afb .2) vin den we de voorm alige kapel terug in het hoge w itgepleisterde
gebouw met 19e eeuwse
ramen en hoog, steil dak
dat boven de aangren
zende bebouw ing u it
steekt. De vroegere func
tie van godshuis is niet
meer aan het pand af te
lezen. Op een ongeda
teerd, naar schatting 18e
e e u w se s c h e ts p la tte grondje8 blijkt dat de rooi
lijn in dat deel van de Ka
pelstraat niet is veran
derd, hetgeen een sterke
aanwijzing vormt dat het
hoge witte huis oorspron
kelijk de St. Nicolaeskapel is geweest. De gehele
gevelwand maakt trou
wens de indruk uit oude
panden te bestaan.
Ir. A.Kraayenhagen, de
ontwerpervan het Wederopbouwplan voor Wageningen, heeft daar geen
rekening mee willen hou
den. De wat vervallen
aanblik die de overigens
ongeschonden huizen in
de meidagen van 1940
bood. nodigde eerder uit
tot “sanering” . Kraayenhagen ontwierp dan ook
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een nieuwe gevelwand voor dit deel van de Kapelstraat.
N adat de panden in de zom er van 1940 door de G em achtigde voor den
W ederop bouw , d e stijd s de hoogste a u to rite it op dat gebied, ten behoeve van
de u itvo e rin g van het W ederopbouw plan w aren onteigend, volgde een ja a r
la ter de sloop van de hele rij huizen aan de w e stzijd e van de K apelstraat, met
in b e g rip van de oude kapel, ooit het raadhuis van W ageningen. D aarbij ging
men ze e r rig o u re u s te w erk: de te slopen panden m oesten niet alleen met de
grond g e lijk gem aa kt w orden, ook de fundam enten en kelders m oesten worden
uitg e b ro ke n en ve rw ijd e rd . De nog bruikbare m aterialen m oesten zorgvuldig
w orden bew aard. Z odoende is van de historisch e bebouw ing die door de
b e sch ie tin g e n van mei 1940 is vernield of in het kader van het w e d eropbo uw 
plan zijn “g e s a n e e rd ” geen enkel spoor overgebleven.
De sloop van de vo orm alige kapel en aangrenzende huizen werd speciaal
gegund aan de aan nem er I. W oudenberg te U trecht, opdat deze de oude
stenen vo o r de herbouw van de kerk op de M arkt kon bestem m en. Men was zich
dus wel bew ust van de hoge ouderdom van de huizen. O f men zich echter
re a lise e rd e dat m et de “sa n e rin g so p e ra tie " ook de oude G asthuiskapel vo o r
goed ve rlo re n ging is zeer de vraag. W a a rsch ijn lijk heeft men destijds, afgaan
de op de m eded eling van G oossen, in de m ening verkeerd dat de kapel in 1662
was afg e b ro ke n en dat hetgeen ervoor in de plaats was gekom en niet de
m oeite w aard was.
Zo kon de slo p e rsh a m e r u ite in d e lijk in de nazom er van 1 941 haar vernietigend
w erk d o e n 9. O nvoldoende historisch e kennis en b e lang stelling zijn er mede de
oorzaa k van dat de laatste sporen van een b e lang rijk W agenings gebouw , de
oude St. N icolaas- of G asth uiskap el - het vo orm alige raadhuis van W agen in
gen - zo n d e r nader onderzoek voorgoed zijn uitgew ist. Op de plaats van de
verdw e nen h isto risch e gebouw en aan de w e stzijd e van de K apelstraat verrees
kort na de b e vrijding een rij huizen in de D elftse S ch oolarch itectu ur, een
b o u w stijl die ten doel heeft het historisch e karakter van een stad als W agen in
gen tot uitd ru kkin g te brengen.

Noten:
GAW
= G e m e e n te a rc h ie f W a g e n in g e n
OAW
= O u d -a rc h ie f gem ee nte W agen ing en
ORAW = O u d -re ch te rlijk a rchie f W ageningen
3. GAW, Oudrechterlijk Archief Wageningen, inv.nr. 19, fo.117verso.
1. G. Goossen Jzn, Geschiedenis en plaatselijke beschrijving van Wageningen
van de vroegste tijden tot op onzen tijd. Wageningen, 1862. P. 102. In de in
1966 bij Gijsbers & Van Loon te Arnhem verschenen herdruk komt deze
passage voor op p. 69.
2. G emeentearchief Wageningen, Archief Stichting De Vier Gilden, inventarisnum
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

mers 90-106.
GAW, ORAW, inv. nr. 174, fo 24recto.
GAW, ORAW, inv. nr. 174, fo. 288verso
GAW, OAW, inv. nr. 334
GAW, ORAW, inv. nr. 271, boedelpapieren Montfoort, 1680
GAW, OAW, inv. nr. 894
GAW, A rchief G em eentewerken, dossier 218: W ederopbouwplan, 1941.

Literatuur:
Behalve het hierbovenaangehaalde werk van G. Goossen Jzn zijn de volgende
p u b lic a tie s g e ra a d p le e g d :
- H.L. Driessen, Het stadhuis, in: Veluwepost 3 juli 1955.
- Idem, Uit de kerkelijke geschiedenis van Wageningen, in: Bijdragen en mededeelingen van Gelre XL (1937), p. 45-91.
- C.D. Gast m.m.v. M.E. de Ruiter, Verwoesting en wederopbouw van Wagenin
gen 1940-1945. W ageningen, 1995.
- A.G. Steenbergen, Het stadhuis, in: Wageningse avonden, een bundel verha
len over de geschiedenis van W ageningen. Wageningen 1970. P.41-44.

A fb.1.:

Detail van de vogelvluchtkaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1650. Het
centrum van Wageningen met het raadhuis(1) in de Kapelstraat
A fb .2 .: De Kapelstraat kort voor 1940. Het hoge witgepleisterde huis is de tot
woonhuis en garagebedrijf verbouwde St. Nicolaaskapel en raadhuis,
(foto J. Everdeij, W ageningen).

VERBOD OP HET AFSTEKEN VAN VUURWERK 1795
A.C. Zeven
Het is afgelopen jaar tussen Kerst en Oudjaar rustiger geweest. Dankzij Vliegen
de brigades, en werkstraffen is er, meen ik, dit jaar voor Nieuwjaar 0 uur minder
vuurw erk afgegaan, dan in voorgaande jaren. Toen leek het erop of op 29
decem ber ‘s m iddags N ieuw jaar al begonnen was.
De overlast van vuurwerk is al oud, want wij lezen:
Zaturdag de 26e Deer. 1795
Den Burger H. van den Bosch geeft (aan de Magistraat van Wageningen) te
kennen, dat de Rigter Mr. P. Beek gaarne zoude zien, dat om alle ongeregeld
heden en ongelukken voortekom en, een publikatie mogt geschieden, om aan
alle en een iegelijk te verbieden, van op den aanstaenden laatsten dag dezes
en de eerste van volgende Jaars, geene geweeren hoe genaamd, afteschie-

ten, en zig te onthouden van het afsteeken van vuurwerkjes en alles wat eenige
aanleiding tot stooring der openbare rust bij die gelegenheid zoude kunnen verwek
ken.
Kortom geen geknal op Oudejaars- en Nieuwjaarsdag; dus ook niet om 0. uur
‘s nachts.
Peel Beek’s verzoek wordt op 26 december, nu een vrije dag (Tweede Kerst
dag), door de M agistraat in behandeling genom en. Besloten w ordt op het
verzoek in te gaan door een publikatie ‘op morgen van de puije van den
R aadhuijze te laeten aan pla kken.’ In de publikatie staat het bovenstaande
verbod. Net zoals nu zal dit verbod overtreden zijn. Diegene die gepakt werd
kreeg een boete van vier Heeren ponden. Gelukkig hebben we hier nu geen
overlast van mensen, die hun geweren om 12 uur ‘s nachts menen te moeten
leeg schieten.
Bron: Gem eente-Archief Wageningen, Oud-Archief inv. 18. Register van resolutiën, publicatiën e.d. van den magistraat en opvolgende stedelijke besturen.

EEN ERNSTIG ONGELUK BIJ WAGENINGEN
A.G. Steenbergen
Op 2 november 1819 vond vlak bij de stad Wageningen (op de Grebbedijk?)
een ernstig ongeluk plaats door het omvallen van de diligence of postwagen.
Informatie over de oorzaak, aantal doden of gewonden heb ik niet gevonden.
Wel over één van de passagiers, die enkele dagen later, op 5 november, aan
de gevolgen van de bij dit ongeval opgelopen verwondingen overleed. Deze
was Mattheus Theussen, pastoor van Lobith, oud 59 jaar. Hij overleed in de
pastorie aan de Nieuweweg (thans Lawickse Allee) B. no.218 bij zijn collega, de
29 ja a r oude Dam ianus Laurentius Daamen, pastoor van W ageningen-Renkum. Hij voorzag de zwaar gewonde passagier-pastoor van de laatste sacra
menten. De W ageningse pastoor gaf ook het overlijden aan op het stadhuis
met als getuige, Jan Eek, 65 jaar oud en cipier (De gevangenis was onder het
stadhuis!).
Over Mattheus Theussen geef ik wat bijzonderheden. Hij werd op 4 oktober 1760
in Nütterden, gem eente Donsbrugge bij Kleef, geboren als zoon van Willem
Theussen en Alegonda Weegen. Hij trad, 18 jaar oud, op 14 oktober 1778 in bij
de orde van de Capucijnen in het klooster te Kleef. Hij droeg de kloosternaam
Canthius. in 1797 werd hij pastoor van Lobith. De r.k. inwoners van dit dorp
m ochten pas in 1771, met toestem m ing van koning Frederik de Grote van
9

De r.k. Kerkschuur en pastorie staan afgebeeld op een anonieme tekening in OostIndische inkt, voorstellende de brand in de Buurt te Wageningen op 19 mei 1829. De
afbeelding is te vindën in ‘t Herstelde Nederland; zijn opleven en bloei na 1813:
Amsterdam, 1913.
(Foto collectie Katholiek Wageningen).

Pruissen, een kerk bouwen en een eigen pastoor hebben. Een oude kroniek zegt dat
de Lobithenaren zo verwilderd waren dat ze “wilde mensen” genoemd werden!!
Pastoor Theussen was ten behoeve van de bouw van een pastorie naar Den Haag
geweest (om subsidie los te kloppen) en, was toen het ongeluk gebeurde, op
terugreis. Op verzoek van zijn parochianen werd het lichaam opgehaald en op het
kerkhof bij de kerk aldaar begraven. 22 jaar was hij hun pastoor geweest.

Bronnen:
1. B.H. Huser. De Parochie Lobith, 1771-1824, in Archief voor de Geschiedenis van het
Aartsbisdom Utrecht 1917, p.43.
2. Gem eentearchief Wageningen. Overlijdensakte no.73, 6 november 1819.
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W AGENINGS OUDSTE JUWELIERSZAAK IS VERLEDEN TIJD
Ad Rietveld
Bij het ter perse gaan van ons verenigingsblad is het echtpaar W.(Wim) T. J. DecheringNellie van Ham al uit W ageningen vertrokken. Reden voor Oud-Wageningen om, voor
hun vertrek, samen met het echtpaar Dechering terug te blikken op de belevenissen van
hun 127 jaar oude fam iliebedrijf in Goud, Zilver en Uurwerken.
De oorsprong van de familie ligt in het Achterhoekse W interswijk en daar werd op 14
juni 1835 Bernhard Clement Dechering geboren. Bernhard Clement kwam eind 1868
naar Wageningen. Na zich eerst wat georiënteerd te hebben huurt hij op 10 februari
1869 van de heer Ten Looze het door gasfitter Barbier eerder bewoonde pand aan de
Hoogstraat (volgens mededeling van Anton Zeven was dat Hoogstraat nummer A 379,
nu nummer 40 tegenover de Beuningstraat).
Blijkbaar was zijn vakmanschap als zilversmid hem al vooruit gereisd want in de
Wageningsche Courant van donderdag 20
me'
lezen we onder de kop Stadsi
n
i
e
u
w
s
:
“Maandag namiddag had de jaarlijksche ver
gadering der leden van het Sint - Anthonie’s
schuttersgilde alhier plaats, in welke verga
dering het eereschild (dagteekende van het
jaar 1683) en thans versierd met vijf nieuwe
schilden (medailles), ondereen gepaste toe
spraak aan den “Schutterskoning” werd over
handigd.
Deze schilden waren geschonken door
C.KIokkenberg, H.Bruisten, schutmeesters,
C. van N ieuw enhuize, schutterko nin g,
H.Onderstal, kapitein, en W.Bosman, bode
van hetgild. Elkschild prijktm etden naamen
titel van den schenker. Zoowel de vereerders

Het zilver van de vroegere Sint Antonius
Schutterij, bestaande uit een schild uit 1683,
een middeleeuws schildje met Antonius (?)
en zeven schildjes, hangende in 2 reeksen
van drie.
Het zevende in het midden met jaartal 1869.
Deze 7 schildjes zijn dus doorB. C. Dechering
g e m a a kt.
F o to
c o p y rig h t
1983,
Gemeentemuseum Arnhem. Collectie A.G.
Steenbergen.
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van dit eeuwenheugend gild als de vervaardiger en graveerder der schilden, de heer
B.C. Dechering, goud- en zilversmid alhier, verdienen openlijke hulde. Onder het
gewone onthaal van bier, brood en kaas, bleef deze vergadering tot de avond
genoeglijk bijeen.” Voor een Goud- en Zilversmid die zich pas in Wageningen had
gevestigd was dit zeker een vererende opdracht.
Mocht het Bernhard met het hebben van werk voor de wind gaan met zijn huis had hij
minder geluk.
Begin januari 1871 werden de bewoners van de Hoogstraat en omgeving opgeschrikt
door een ontploffing waarbij de ruiten van de winkel van Dechering over de straat
vlogen. W at was het geval:
G asfitter Barbier had in het huis, toen hij daar nog woonde, een gasleiding
aangebracht en deze bij zijn verhuizing afgesloten om dat Dechering op dat
moment nog geen gas wenste te gebruiken. Al had hij al wel bij de firma Verkerk
in U trecht g e ïnform ee rd naar gaslam pjes g e sch ikt voor het goudsm idvak.
Hierdoor was Barbier in de veronderstelling dat Bernhard in de toekomst gas zou
gaan gebruiken en had de gasleiding nooit verwijderd.
Dechering had al geruime tijd een nare lucht in zijn huis waargenomen maar
had de oorzaak niet kunnen vinden. Toen Van Wijk, stadsomroeper eens bij hem
langs kwam dacht deze aan een gaslucht en adviseerde Dechering om met een
brandende lucifer die oude gasleiding eens te controleren op eventuele lekkage. Toen
Dechering dat deed volgde de ontploffing. Om kortte gaan: Het verzoek van Dechering
om de geleden schade te vergoeden werd door het gasbedrijf niet in overweging
genomen.
Kort daarop verhuisde Decehering naar het pand Hoogstraat A 147 en op 27 juli 1872
koopt hij op een veiling, gehouden door Notaris Hoogvliet, een huis bij de Bergpoort
genummerd A 227, laatstelijk bewoond door Mevrouw Douairière Scholten van
Gansoijen. In de W ageningsche Courant van 1 augustus 1872 geeft Dechering dat als
volgt te kennen:
“ De ondergetekende heeft de eer aan zijne geëerde begunstigers te berich
ten dat van af heden alle G ouden en Z ilverw e rken , horlogien, Pendules,
Klokken, Speeldozen en meer artikelen tot het vak behoorende tot veel verminderde
prijzen zullen worden OPGERUIMD, wegens dat op kort de winkel zal verplaatst
worden naar de Bergpoort in het Huis vroeger bewoond door Mevrouw Douairière
Scholten van Gansoijen.
W ageningen, B.C.DECHERING, Hoogstraat, A no. 147, Mr. Goud, Zilversmid en
H o ro lo g ie m a k e r.”
Schijnbaar had Dechering toen al een hele bekendheid in W ageningen want
de winkelier H. van den Bosh zet in een advertentie op 5 december 1872 het
v o lg e n d e om aan te duiden w a ar hij b e d rijf houdt “ in het huis, vroeger
bewoond door den heer B.C. Dechering.
Het gaat voorspoedig met het bedrijf en in 1895 besluit Bernhard Clement zijn
zaak over te doen aan zijn zoon Johan Bernhard Dechering. De zoon daarvan,
Harry, zou later weer zijn opvolger worden en ook voor Harry gold, zoals voor
zoveel kinderen met ouders die een zaak hadden, dat hij iedere zaterdag op
de fie ts naar B elm onte m oest om bij de fam ilie C onstante Rebeque alle
aanwezige klokken in het huis op te winden. Daartoe moest hij zich melden bij
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de huisknecht die vervolgens de gehele ronde door het huis met hem mee liep. Dat heeft
hij gedaan tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog en daar verdiende hij het
vorstelijke salaris van f. 2,50 (twee gulden vijftig) per jaar mee.
Bernhard Dechering was naast goud-en zilversmid ook nog gemeentelijk klokopwinder, hij moest de klokken van de R.K. Kerktoren en die van de Hervormde kerk
opwinden. Voorwaar geen gemakkelijk karwei want die klokken werkten toen nog met
gewichten.
Toen Harry in 1926 de zaak van zijn vader overnam, nam hij automatisch ook die
klussen mee over. Dat klokopwinden hield tevens in dat hij, wanneer nodig, ook
moest repareren. Ook voor de oorlog kenden we een zomer- en een wintertijd
en zetten wij net als nu op gezette tijden de klok een uur voor- of achteruit. Toch
schijnt het vroeger niet helemaal duidelijk te zijn geweest welke maatstaf van
tijd men moest aanhouden. Tot uit een brief van het ministerie van binnenlandsche zaken van 17 maart 1937 bleek hoe het in de toekomst geregeld diende
te worden. Voor geïnteresseerden onder u is het m isschien wel aardig een
gedeelte van die brief, betreffende “tijd reg eling” , w eer te geven.
‘“ S -G ra ve n h a g e , 17 m aart 1937. In de hier te lande geldende w e tte lijke
voorschriften ter zake van de tijdregeling, met name de wet van 23 juli 1908
(Staatsblad no 236) en het Koninklijk Besluit van 7 november 1908 (Staatsblad no. 336)
is niet aangegeven, volgens welken meridiaan de middelbare zonnetijd van Amster
dam moet worden bepaald. Eenerzijds neemt de practijk aan een tijd, berekend op 20
minuten verschil met den tijd volgens den meridiaan van Greenwich, anderzijds richt
zij zich naar een tijd, bepaald volgens den z.g. meridiaan van den Westertoren te
Amsterdam. Deze twee methoden van tijdbepaling vertoonen een verschil van rond 28
seconden.
Het is in het belang van handel, verkeer en wetenschap, dat de tijdsbepaling
alom geschiedt naar een en denzelfden maatstaf.
De R egeering doet bij dezen een beroep op allen, die op eenigerlei wijze
betrokken zijn bij het aangeven van den juisten tijd en noodigt hen uit, voortaan
uitsluitend te w illen toepassen de methode van tijdberekening volgens den
meridiaan, welke gelegen is precies 5 o ten Oosten van dien van Greenwich.
Aldus zal de gewenschte volledige gelijkheid in de tijdberekening hier te lande
kunnen worden verkregen. Voorgesteld wordt, de algemeene toepassing van
deze methode te doen aanvangen op 1 juli 1937, ‘O ok met zulke beslissingen
kreeg Harry Dechering te maken".
In 1940 werd de kerktoren aan de Markt vernietigd en daarmee het uurwerk
zw a ar beschadigd. Dit uurw erk is toen vervoerd naar de noodw inkel van
garage v.d. Kolk waar het weer is gerepareerd en bij de ingebruikname van de
kerktoren in 1943 weer aangebracht. Maar in 1945 was het afgelopen met de
uurwerken, zowel in die van de R.K.Kerktoren als die van de N.H.Kerk aan de
markt. In die oorlogstijd is Dechering wel klokopwinder gebleven. Na de oorlog
w as dat afgelopen. Toen de fam ilie na de oorlog terug keerde van haar
evacuatie lag het gedeelte van de binnenstad waar hun bedrijf stond geheel
tegen de grond. Er volgde een periode van wederopbouw van zowel de winkel
als wel het bedrijf. Maar het lukte en floreerde na verloop van tijd het bedrijf
weer als vanouds, misschien wel beter.
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De volgende generatie Dechering, Wim, stapte in 1961 in de zaak als mede-firmant
waarmee het aloude Wageningse familiebedrijf een firma werd. Na het overlijden van
zijn vader, in 1969, gaat Wim Dechering zelfstandig verder. De in de jaren dertig
gestarte werkzaamheden als opticien werden door hem in 1993 beëindigd. Enerzijds
vanwege de concurrentie en anderzijds omdat het relatief veel werk meebracht.
Moeilijke jaren ondervond het echtpaar in de jaren ’70 toen de goudprijs zeer hoog was
en niemand bijna meer gouden sieraden kocht.
En nu is er een einde gekomen aan het familiebedrijf. Geen van hun kinderen voelde
er wat voor om het bedrijf over te nemen, wat natuurlijk jamm er voor Wim is. Want elke
vader met een zaak ziet nu eenmaal graag dat de zaak over gaat op een van zijn
kinderen.
G elukkig kijkt het echtpaar Dechering - Van Ham terug op een prettige en
gelukkige tijd hier in Wageningen en zijn ze echt dankbaar voor het vertrouwen
dat de klanten altijd in hun hebben gesteld. Het echtpaar gaat verhuizen naar
het Brabantse Oss en waarom daarheen? Ze hebben totaal geen binding in Oss
maar gaan daar naar toe omdat ze zochten naar een huis dat naar hun zin was
en dat konden ze hier in de omgeving niet vinden. Dus daarom naar Oss.
Op de vraag wat ze in de toekomst gaan doen bleek dat Nellie zich zal gaan bezig
houden met schilderen en fotograferen en vooral het zelf afdrukken van de gemaakte
plaatjes zal haar grote aandacht hebben. Wim gaat zich toeleggen op het maken van
replica’s van oude klokken en het lezen van boeken waar het nooit van is gekomen. Ook
de aanleg van de tuin zal van hen de nodige aandacht krijgen.
W ageningen verliest een vertrouwde zaak en dat is jamm er maar wij, van OudW ageningen, wensen het echtpaar nog veel goede jaren in het Brabantse Land.

H. B. DECHERING
GEDIPL.

OPTICIEN

HOOGSTRAAT 107 - WAGENINGEN
TELEFO ON

2028

OPTI EK - U U R WE R K E N
Advertentie uit Adresboek van Wageningen, 1937 (Bibliotheek Oud-Wageningen).

VAN ZILFHOUT NU DE OUDSTE JUWELIER
A.G. Steenbergen
In de Veluwepost van 16 december 1995 las ik het artikel ‘Van Zilfhout geeft glans aan
elke gebeurtenis’. Er staan een paar aardige feiten in over ‘opa’, de oprichter van deze
zaak. Ik wil graag enkele aanvullingen geven over het begin van deze juwelierszaak en
vooral over de stichter.
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Niclaus of Nicolaas van Zilfhout werd geboren in Wageningen op 16 januari 1874. Hij
overleed er op 4 augustus 1941. Hij was een zoon van Johannes van Z. en Maria
Claasen uit Heteren. Vader Johannes had een kruidenierszaak in de Benedenbuurt. Hij
was lid van de St. Antonius Schutterij (in 1912 opgeheven) en van 1883 tot 1908
schutterskoning. Er waren in deze schutterij altijd twee gilde- of schutmeesters: een
katholiek en een protestant. De naam van Johannes van Zilfhout komt voor op één der
schildjes van het zilver van genoemde schutterij. Zie de afbeelding bij het verhaal over
de familie Dechering.
De families Zilfhout en Van Silfhout in deze streek zijn aan elkaar verwant. De
familie met een Z is katholiek.
Nic, zoals hij genoemd werd, nam in 1898 een horloge- en klokkenzaak over van J.P.
(Hannes) W eijers (geboren 1872 in Wageningen), de latere marktmeester.
Blijkens een advertentie in De Neder-Veluwe van 4 mei 1893 opende J.P. Weijers
Jr., horlogemaker, Heerenstraat A 294, naast de R.K.Kerk, op zaterdag 6 mei zijn
zaak.
Nic van Z. werd in 1922 goudsmid en uurwerkmaker genoemd.
De zaak was gevestigd in de Hoogstraat 86. In 1930: horlogemaker en in 1937
horlogem aker en opticien. In 1930 had hij als buren: op nr. 84 J.H. Stöcker,
manufacturen-damesconfectie; op nr. 88 de winkel Kofa Magazijn of wel G.H.
Meier, Kofa Magazijnen ‘De Zon’, ook een katholieke middenstander. In 1937
woonde/werkte op nr. 84 W.J.Th. van der Meulen, manufacturier, en op 84a de eerder
genoemde Stöcker. Op nr. 88 kon men nog steeds terecht bij Meier De Zon.
Nic is 50 jaar lid geweest van het R.K. Kerkkoor. In een brief van 30 april 1935, gericht
aan het bestuur van dit koor, bedankte hij. In 1885, net 11 jaar, was hij lid geworden
van het Jongenskoor. Dat was nog in de vroegere parochiekerk in de Heerenstraat.
Nic was 1ste tenor. Tijdens feestelijke meerstemmige missen en Cantates in de kerk
zong hij meer dan eens solo’s. Een enkele maal bereikte dit gebeuren de krant. Nic
was een zeer goede zanger en voor zijn mede-zangers een gezellige man om mee
om te gaan. Nic was gehuwd met de Nijkerkse Gerarda van den Hoek (geb. 1883 - +
W ageningen 1969).
Nu de zaak van Dechering opgeheven is en de familie onze stad verliet, is Van
Zilfhout de oudste juwelier in Wageningen.
Kleinzoon Nic is de derde generatie.

GEZOCHT TIJDELIJKE OPSLAGRUIMTE VOOR ONZE
VEREN IGINGSBIBLIOTH EEK
De bibliotheek van onze vereniging heeft een omvang van ca 20 strekkende
meter. Tot voor enige jaren werd deze bibliotheek bij de bibliothecaris A.G. Steenber
gen thuis opgeslagen. Sinds zijn verhuizing heeft de bibliotheek, dankzij de vriendelijke
medewerking van de gemeente-archivaris, de Heer C. Gast, een tijdelijke plaats in het
gemeente-archief gekregen.
In de toekomst, wellicht nog dit jaar, zal in het huidige museum ‘De Casteelse Poort' een
Docum entatie-en Informatiecentrum gevestigd worden. Dit betekent dat de bibliotheek
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aldaar gevestigd gaat worden.
Omdat de Heer Gast de ruimte in het archief voor archivalia nodig heeft moet de
bibliotheek opniew verhuizen. Helaas kan het materiaal nog niet naar het Museum,
zodat het voor 6-9 maanden opgeslagen dient te worden.
M om enteel zijn de boeken en tijd sch rifte n in dozen opgeborgen en deze
zouden ergens voor deze periode droog en muisvrij moeten staan. Eventueel zou de
opslag over 2 of 3 ruimten kunnen plaats vinden. Wie weet een plaats??
Gaarne Uw reactie aan: A.G. Steenbergen, tel. 0317 - 416675
Bij geen gehoor: A.C. Zeven, tel. 0317 - 410156.

DE TIEN ‘ZILVERLING EN’ UIT 1672 EN BIJ WIE WERDEN ZIJ VERSTOPT?
A.C. Zeven
Inleiding
Vorig jaar heeft Steenbergen (1) aandacht gegeven aan het pand ‘De Tien Zilverlingen’
in de Hoogstraat nabij de vroegere Nudepoort. Hij verwijst o.m. naar Van Gelder (2),
die de in dit pand gevonden munten heeft beschreven. Van Gelder concludeerde
‘Aangezien de jongste munt van 1669 is en de kleine vondst geen enkel NoordNederlands stuk bevat, is er ditmaal alle reden de schat in verband te brengen met de
Franse bezetting van de stad in 1672 [en] zullen [de munten] door een Frans militair zijn
m eegebracht.’
Jordaen Anthonisz Speijer, de stadsbode
We kunnen ons afvragen wie in het pand, dat in 1940 vernield werd en later vervangen
werd door nieuwbouw met de naam ‘De Tien Zilverlingen’, in 1672 woonden. Hadden
de bewoners één of meerdere Franse militairen onderdak (moeten) geven en had één
van hen de munten verstopt of was dit gedaan dooréén van de Wageningse bewoners
van het huis?
O ver een eventuele inkw artiering is mij niets bekend. Wel weet ik wie de
bew one r van het pand in 1672 was. Dit was Jorden, Jordan of Jordaen
Anthonisz Speijer (3), die getrouwd was met Merritien van Ess of van Ness. Hij was
in 1647 al stadsbode. Hij en Merritien waren lid van de Hervormde Kerk. Merritien
overleed ‘s nachts op 31 januari 1666. Eerder, in 1663 zijn hun dochters Chilien
en Jannetien naar Rhenen vertrokken. Op 29 december 1689 krijgt een derde
dochter, Stijntje Speijers, het huis in Wageningen met de schuur en de bijbeho
rende grond ‘met alle ‘t geene in ‘t selve aert en nagelvast bevonden wordt.’
De (hoofd)bewoner, haar vader Jordaen Speijer, is dan ‘swackelijck nae de lichaeme
doch sijne memorie ende verstandt volkomen machtigh’. Stijntje krijgt bovenstaande
‘voor haere getrouwe dienste en waernemingh van sijn huijshoudingh’. Jordaen had
haar daarvoor vanaf Pasen 1674 30 Caroli Gulden per jaar toegezegd, maar kennelijk
deze niet uitgekeerd. Hierdoor heeft Stijntje recht op 161/2 x 30 = 495 Caroli Gulden.
Klaarblijkelijk wordt dit bedrag gelijk gesteld aan de aan Stijntje over te dragen
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eigendom.
Jordaen Speijer was ook eigenaar van 226. Hij verhuurde dit pand aan buitenstaanders
totdat in 1689 zoon Anthoni er in gaat wonen.
Jordaen is voor 23 juli 1690 overleden, want op die dag werdt de maaghescheijt
(boedelverdeling) van wijlen Jordaen Speijers en Marritjen van Ness, echtelieden
geregeld. Er zijn vijf kinderen, nl. Arien, Henrickje, Anthoni, Stijntje en Johanna
Speijers, gehuwd met Reijnier Reijniersen. De bovengenoemde Chilien wordt niet
genoemd. W ellicht is Jannetje de bovengenoemde Johanna. Anthoni volgt vader
Jordaen als stadsbode op. Hij trouwt Geertie Evers. Een zoon heet weer Jordaen.
Ligging van het huis, waarin de munten verstopt werden.
Uit (3) blijkt dat Jordaen Speijers het perceel 227 (fig. 1) bezat. Uit de aan mij bekend

Jordaen Speijer, Merritien van Ess en dochter Stijntje woonden in nr. 221. Op 29
decem ber 1689, de dag van overdracht, worden de volgende belendingen genoteerd:
ten Oosten de Botterstraat, ten Westen ‘t huisje bij (door zoon en later stadsbode)
Anthoni Speijers bewoont (= nr. 266), ten Zuiden Willem Suermondt (= een deel van nr.
222), en ten Noorden de Hoogstraat. (Detail van de Kadastrale Atlas uit 1832.)
zijnde archiefgegevens kan ik niet opmaken of een Frans militair de munten heeft
verstopt of dat Jordaen Speijers dat heeft gedaan. Had Jordaen misschien als
stadsbode werkzaamheden voor de Fransen verricht en was hij hiervoor betaald in
‘Frans’ geld?
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Bronnen
1. A .G. Steenbergen. 1995. De Tien Zilverlingen. Oud-Wageningen 23: 63-64, 83.
2. H.E. van Gelder. 1968. Muntvondsten Wageningen 1941. Jaarboek voor munt-en
penningkunde 55: 85-86.
3. A.C. Zeven, in wording. De bewoners van de huizen in Wageningse binnenstad
vanaf ca. 1600 tot 1900.

STADSW ANDELINGEN
De belangstelling voor een begeleide stadswandeling langs de historische beziens
waardigheden van de W ageningse binnenstad is nog steeds groot. In 1995 werden ca
400 wandelaars uit binnen- en buitenland door de gidsen van het Gilde Wageningen
en de historische vereniging Oud-Wageningen rondgeleid.
Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen roepen de organisaties vrijwilligers op
zich als aspirant-gids aan te melden. Na een theoretische en praktische training is
inschakeling mogelijk bij de ‘open’ stadswandelingen op vrijdag- en zaterdagmiddag in
de zomermaanden en bij het begeleiden van groepen gedurende het gehele jaar.
Opgave vóór 1 maart a.s. bij: J.H.W.Lijfering, Ericalaan 8, 6703 EM Wageningen (tel.
0317-413370).

MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’
De laatste tentoonstelling van het ja ar 1995 was een verkooptentoonstelling
van het werk van Toon Janse. Zijn bekendheid bleek nog enorm groot.. Zelden trok
een tentoonstelling zo enorm veel aandacht in Wageningen.
Tijdens de jaarw isseling exposeert Jos Verschaeren zijn merkwaardige objec
ten, en na 29 januari 1996 komt de volksdansvereniging De Wieledansers met een
uiterst levendig overzicht van Wagenings volksdans-geschiedenis. Plus volksdansheden en volksdans-toekomst.
Tot 10 maart.
Na dit fleurige jubileum een rustiger onderwerp: weefkunst! vanaf 16 maart, u
hoort er nog meer van.

LEZINGEN BIJ DE BUREN
Vereniging Oud-Rhenen. donderdag 22 februari. T. van Drunen over De Varusslag.
Donderdag 21 maart jaarvergadering met o.a. een lezing door dr. H. Deys over
Onderzoek in het oud-archief Rhenen.
Lezingen worden gehouden in de Hof van Rhenen, Elisabethplantsoen, hoek Grutterstraat, om 20.00 uur.
Van introduce’s zal een bijdrage van f. 2,50 gevraagd worden.
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VOORNAAM STE AANW INSTEN BIBLIOTHEEK
1. Drs. J.F.T. Beukelaeren dr. G.B. Janssen. Eenfactorvan wezenlijke betekenis. De
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland... 1845 - 1995.
Aalten, 1995. 340 p. Wageningen p.72, 104-111.
N.B. Geschenk van de Kamer van Koophandel via A. Rietveld.
2. Bibliografie Wageningen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog; t.g.v. de 50ste herden
king van de bevrijding ... Wageningen, 1995. 46 p.
3. Martin Brink. Veranderd Veenendaal; verleden en heden in beeld. Veenendaal,
1995. 128p. ill.
N.B. Geschenk van de Historische Vereniging Oud-Veenendaal.
4. C.D. Gast, Verwoesting en wederopbouw van W ageningen 1940 -1945. W agenin
gen, Gemeentearchief, 1995. 53 p. ill.
5. Gelders archievenoverzicht; onder red. van G. Verbeek e.a. Zutphen, 1995. 553 p.
W ageningen p. 387 - 400.
6. B. Glimmerveen e.a. Dat bolletje brood uit de Bakkerstraat; twee evacuaties en de
tussenliggende oorlogsjaren van een gezin in Wageningen. Hilversum enz., 1995.210p. ill.
N.B. De vader van de auteurs was onderwijzer aan de Kon. Emmaschool en later
aan de Wilhelminaschool. De familie woonde aan de Diedenweg.
7. F. van der Have en A.G. Steenbergen. Wageningen en omgeving in oorlogstijd.
Wageningen, 1995.106 p. ill. Historische reeks Vereniging Oud-Wageningen, nr.7.
8. 100 Jaar door het vuur voor Wageningen. Brandweer Wageningen 1895 - 1995;
door J.P. Zijp en C.E.H. Janszen. Wageningen, 1995. 48 p.ill.
N.B. Geschonken. Boekbespreking in volgend nummer.
9. Muntvondsten; Wageningen 1941; (beschreven) door dr H. Enno van Gelder.
Copie uit: Jaarboek voor Munt- en penningkunde 55(1968)85-86.
10. Wageningen en omgeving als woonplaats. Woninggids voor Wageningen en om
streken. Uitgave van Beumers woning- en bouwbureau. Wageningen, 1933 20 p. ill.
N.B. Geschenk van de heer P. Woudenberg.
11. Gerard van Wijck (pseudoniem van G.H. Hoek). Burgers in de frontlinie; ware
gebeurtenissen uitd e ja re n 1 9 4 4 -1 9 4 5 te Renkum .Wageningen, Bennekom. In:
De Spiegel, 2 februari - 28 september 1946, nrs. 15 t/m 45. Copieën ontvangen van
de heer Geert Maassen, gemeentearchief Renkum, november 1995. De nrs. 114(1945) en nr. 46(1946) ontbreken nog.
De publikaties 1,2,4,5 en 6 zijn gekocht. De schenkers heel hartelijk dank.
)
A.G. Steenbergen, beheerder

OPROEP....OPROEP....OPROEP....OPROEP....

Gezocht: bestuursleden
Belangstellenden kunnen zich wenden tot de heer
A.C. Zeven, voorzitter.
Telefoon 0 3 1 7 -4 1 0 1 5 6
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G.Voncken
Otto van Gelreweg 2, 6703 AE, tel.413169
W ERKGROEP MOLENS
(m o le n a a r De V lijt), H a rn je sw e g 42,
J.A.I.M .Dobbe
tel.418120
M ONUMENTENCOMMISSIE
W.van Keulen,
contactpersoon Costerweg 8, 6701 BH, tel.413928
♦ STICHTING 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 ledense
cretariaat, 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 15 april 1996.
Dit is tevens de jaarvergadering. Na de pauze verzorgt de heer E.J.Jansen het
onderwerp: Beelden van Wageningen van 1945 tot 1960 (met dia's)
Copij inleveren uiterlijk 9 maart a.s. (Otto van Gelreweg 16)
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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 15 APRIL 1996
Aanvang 20.00 UUR
IN ‘DE W ERELD’, 5 Meiplein 1, Wageningen

LEZING MET DIA’S
Verzorgd door Dhr. E.J. JANSEN
ONDERWERP:
BEELD VAN WAGENINGEN OVER DE PERIODE 1940 - 1960.

BEELD VAN WAGENINGEN 1945-1960
Na de bewogen jaren 1940-1945 is het beeld van Wageningen sterk gewijzigd. Er
moest veel opgebouwd en hersteld worden. Men heeft het drastisch aangepakt. Veel
gesloopt en nieuw gebouwd. Flatgebouwen verschenen. Op de plaats van het station
is nu de Stadsbrink. Het Noorderplantsoen is ook verdwenen. Mooie nieuwbouw, maar
minder sfeer. Toen dacht men er anders over dan nu. Toch is er nog wel het één en
ander overgebleven. Van de weinig uitgegeven ansichtkaarten uit die tijd zijn er
verschillende op dia gezet en zullen u worden getoond.
E.J.Jansen

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 15 APRIL 1996.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
A.C.Zeven: Terugblik en vooruitzicht
Notulen jaarvergadering 24 april 1995 (*)
Jaarverslag secretariaat
Jaarverslag penningmeester (*)
Verslag kascontrole commissie
Begroting 1996 (*)
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt u voor: mw.L.B.A.J.EIders-Vonk
10. W at verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting zakelijk gedeelte
(*) Los bijgevoegd
Pauze
E.J. Jansen
Onderwerp: Beeld van Wageningen, lezing met dia’s over de periode 1945-1960.

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING ‘OUD W AGENINGEN’
Het bestuur
Door het aftreden van: de heer R.FI.M. Vlemmix als voorzitter en daarop de installatie
van de heer A.C. Zeven bestond het bestuur zoals gebruikelijk uit 7 personen
Verenigingsavonden
In het verslagjaar werden 4 lezingen georganiseerd nl. 20/2 Arch. werkgroep Wagenin
gen. Lezing met dia’s en foto’s.
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24/4 F. van der Flave. Lezing met dia’s: Wageningen in de tweede wereldoorlog.
18/9 K. Heyers. Gedrukt in Wageningen.
20/11 A.G. Steenbergen. Joods leven in Wageningen 1940-1945.
Het mededelingenblad.
Het mededelingenblad ‘Oud-W ageningen’ verscheen zoals gebruikelijk viermaal per
jaar. Het aantal nummers dat per keer werd verzonden bedroeg ruim zeshonderd.
Museum.
Het verlossende bericht was dat na vele jaren van krappe behuizing het museum ‘de
Casteelse Poort’ eindelijk mag uitbreiden en de hele bovenverdieping in gebruik mag
nemen. Het is de bedoeling dat binnen de ruimte van het museum ook het documen
tatiecentrum met bibliotheek en het archief met prenten en foto’s van Oud-Wageningen
ondergebracht zullen worden.
Gem eentelijke Monumentencommissie.
De vergaderingen van deze commissie werden weer trouw bijgewoond door onze
contactpersoon, de heer W. van Keulen die actief bij dit werk is betrokken.
Comm issie Stadswandelingen.
De contactpersoon van deze commissie, de heer G.Voncken en de Stichting Gilde
W ageningen in de persoon van de heer J.H.W. Lijfering hebben met de overige
medewerkers de samenwerking in 1995 voortgezet.
Dit jaar waren er 13 Stadsgidsen beschikbaar. In totaal waren er 33 wandelingen, 11
op vrijdag/zaterdag-middag, 3 groepen in het Engels en 19 groepen in het Nederlands.
Er waren 367 deelnemers (gemiddeld 11 personen), 36 op vrijdag/zaterdag, 47 in
groepen in het Engels en 274 in groepen in het Nederlands.

w

Excursie.
Als belangrijke gebeurtenis van de verslagperiode valt verder te melden een goed
geslaagde excursie naar Amersfoort.
Ondanks de regen waren de 33 deelnemers zeer enthousiast.
De vereniging dankt de heren Bruinsel - Hederik en Kouwenhoven voor hun inzet bij de
voorbereiding van deze tocht.
Historische reeks.
Ter gelegenheid van de 5 meiviering verscheen onder de titel “Wageningen en
omgeving in oorlogstijd” no 7 in de historische reeks, waarvan de auteurs waren F. v.d.
Have en A.G. Steenbergen.
Tevens eenBibliografie van Wageningen in W.O. II; Samengesteld door A.G. Steen
bergen.
Archeologische werkgroep Wageningen.
De archeologische werkgroep Wageningen heeft zich in 1995 weer gekenmerkt door
veel activiteiten, waardoor een aantal projecten gestart kon worden en waarvan
sommige op een gepaste wijze afgesloten konden worden, zoals de reconstructie van
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de sluisjes in de casteeltuin.
De archeologische werkgroep heeft zich bezig gehouden met:
De kruisgewelfkelder (Bowlespark)
W aterputten (Nieuwstraat 31)
Molen de Eendracht
Diverse archief-onderzoek en diverse veldwerkzaamheden.
Andere activiteiten.
Voor Koninginnedag 30 april werd weer een puzzelwandeltocht uitgezet door de heer
G.Voncken. De deelnemers kregen als presentje van de Hist. Ver. “Oud Wageningen”
een pentekening van het Lexkesveer omstreeks 1927 gemaakt door de heer
A.L.N.Rietveld.
De vereniging was ook vertegenwoordigd bij de opening van de diverse tentoonstellin
gen in het museum “de Casteelse Poort” .
Tevens was de vereniging aanwezig op de Genealogische en Heraldische markt in
Barneveld op zaterdag 28 oktober in de Veluwehal.
Het aantal nummers van ons blad, dat we regelmatig verzenden, bedraagt +/- 600 en
bij telling van alle leden op de uitdraai van de computer bleek dit 775 te zijn.

DRUKKEN IN WAGENINGEN
Ver voor Christus kenden de Chinezen de boekdrukkunst al. In het museum van Cairo
staat de steen van Rosette met zijn tekst in 3 talen. Op papyrus schreven de
Egyptenaren hun teksten of beitelden deze op hun monumenten. Verder naar het
oosten schreef men op klei-tabletten in spijker- of wiggeschrift. De echte boekdrukkunst
werd vooraf gegaan door de blokdruk. De wiegedrukken bestonden uit hele bladzijden
waarop de tekst was aangebracht. Men stempelde zo hele pagina’s. In verschillende
musea zijn deze eeuwenoude blokken nog te bewonderen.
Gutenberg in Mainz en Laurens Jansz. Coster in Haarlem worden genoemd als de
‘uitvinders’ van het boekdrukken. Hun uitvinding was dat ze losse letters gebruikten.
Je kunt ze nog wel krijgen, de doosjes met losse rubber letters die je een voor een in
een houdertje kon zetten en als eerste resultaat drukte je dan in paars je eigen naam
en adres af.
In Wageningen hebben bekende drukkerijen gestaan. De tijd van de loden letters is nu
voorbij. Er wordt niet meer gewerkt met monotype en linotype.
Dat waren goede tijden: Vada had meer dan 1000 werknemers en bij de mooist
uitgevoerde boeken vond je steeds jaarlijks ook enkele exemplaren van Veenman.
We kregen toestemming van de heer K. Heijers zijn uitgebreide onderwerp over het
drukken in W ageningen te publiceren. Dat stellen we op prijs want nu wordt dit als één
geheel vastgelegd. Dat vinden we belangrijk als historische vereniging. Het is een
uitgebreid onderwerp en daarom publiceren we het in gedeelten.
F. v.d. Have.
24

GEDRUKT IN WAGENINGEN
Wageningen was in het midden van de vorige eeuw een betrekkelijk onbeduidend
provinciestadje, met een inwonertal van amper 5000 zielen, met weinig handel en
industrie, dus met weinig potentiële drukwerkafnemers. Het getuigt m.i. dan ook van
een zekere moed wanneer in 1854 de heer G.H. van Hattum in Wageningen een
drukkerij vestigt, onder de naam Stads-, Boek- en Courantdrukkerij, Hoogstraat K 130.
Aangezien een drukkerij - zeker in die tijd - niet kon bestaan van incidentele drukwerkopdrachten, werd gezocht naar een of meer periodiek verschijnende objecten om
regelmatig een bodem in de persbezetting te creëren. Zo ook de heer Van Hattum, die
de uitgave start van de Wageningsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad, wekelijks
verschijnend. Het eerste nummer van deze krant komt uit op donderdag 4 januari 1855.
Het klinkt nu aandoenlijk te lezen hoe de uitgever zijn krant bij het Wagenings publiek
introduceert.
Met de verschijning van dit blad op het toneel der wereld is ook verder een nieuw jaar
aangevangen. Onze wenschen kunnen wel niet anders dan een herhaling zijn, van
hetgeen u meermalen is toegebeden; van het standpunt evenwel, waarvan wij u nu
toespreken is zulks nimmer geschied. Het is ons eene behoefte u, ieder in zijnen kring,
dien goddelijken bijstand toe te wenschen, die in de eerste plaats zoo noodig is tot
bijzondere en maatschappelijke welvaart; wij bevelen ons uwer aan, zooals wij van
onze zijde steeds bereid zullen zijn u, zoo veel in ons is voor te gaan in het streven naar
volksgeluk en in het betrachten der goede zeden.

GEDRUKT IN WAGENINGEN / 2
Van Hattum blijft als drukker en uitgever aan de Wageningsche Courant verbonden tot
20 septem ber 1866, als hij de uitgave overdoet aan C.G.J. Wolters & Co. uit Rhenen,
terwijl Van Hattum zelf als drukker de krant technisch voorlopig blijft verzorgen.
Een jaar later echter - op 19 september 1867 - volgt het bericht dat de firma C.G.J.
Wolters & Comp. zal ophouden te bestaan en dat de Boek- en Courantdrukkerij, als
mede de uitgave der Wageningsche Courant geheel door en voor rekening van de
mede-compagnon, J.A.M. Haak, zal worden voortgezet. Bureau en drukkerij worden
enkele weken later van de Hoogstraat verplaatst naar de Achterstraat (Herenstraat),
hoek Kasteelschegang, A no. 294. De naam van het bedrijf luidt dan vanaf 1 oktober
186: Stads-, Boek- en Courantdrukkerij J.A.M. Haak.
Ondanks de concurrentie weet de W ageningsche Courant zich van een blijvende plaats
in de W ageningse samenleving te verzekeren. In februari 1884 gaat de krant zelfs over
op een wat groter formaat, zodat “meerdere nieuwstijdingen, meerdere marktberichten
en geregeld de burgerlijke standen kunnen worden geplaatst” . Ook werd in de kop van
de krant plaats ingeruimd voorjaar-, paarden-, beesten-, schapen- en varkensmarkten,
welke de volgende dagen in de naaste omgeving werden gehouden.
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Dan maakt op 25 april 1889 de
heer J.A.M. Haak bekend dat na ^
22 jaar hij zich als drukker en uit- 'jp
ïp
L1
I-J A 4
gever terugtrekt ten behoeve van 3 )
1
“
zijn zoon F.E. Haak. Deze weet ‘^ !
S t a d s Boek- en C o u r a n t d r u k k e r i j.
het 31 jaar vol te houden, tot ja^
. . . .
...........................
tif f.
• ------W ageningsche Courant.
nuari 1920, als hij meedeelt dat hij KV.
de uitgave van de Wageningsche
^
H oogstraat a s s ü , W agcniiigen.
6&
Courant, met zijn drukkerij heeft
overgedaan aan de heer J. van
Slooten, die zelf aan het Bowlespark woonde. Deze Van Slooten verkoopt echter na ruim 6 jaar de drukkerij en
uitgeverij aan de heer G. Heij Azn. Deze was eerst werkzaam als chef bij Drukkerij Vada
aan het Delpad, en begon later een loonzetterij - met enige financiële steun van de heer
J.Zom er - in z’n woonhuis aan het Kerkamppad. Hij neemt zijn zetmachine en verdere
materialen mee naar zijn nieuwverworven Stads-, Boek-, Courant- en Handels
drukkerij aan de Kloostersteeg. Enige tijd later verplaatst hij het bedrijf naar de
Marktstraat - het gebouw waar ooit ook Drukkerij Vada gevestigd is geweest. Hij huurde
dat pand toen van de deurwaarder Van Heelsum, die zelf in de Hoogstraat woonde.
In 1926 kocht Gerrit Heij het leeggekomen societëitsgebouw van Ceres, aan de
Boterstraat 8 (met achteruitgang aan het Emmapark) waar het gezin Heij zelf boven
ging wonen. Het was een kinderrijk gezin, 13 kinderen, waarvan er 10 in leven waren
gebleven. Gerrit Heij wist zijn kinderen regelmatig in zijn drukkerij in te zetten. Wanneer
bijv. de pers met de Wageningsche Courant ging draaien dan gaf hij een bepaald
signaal, waarop van alle kanten de kinderen kwamen aanrennen om met elkaar de
kranten te vouwen en verzendklaar te maken.
Zo gingen de jaren voorbij met ups en downs en kwamen de dertiger jaren met de
crisistijd. Er was een gevoelige concurrentie, vooral op de plaatselijke markt, ook wat
betreft de werving van advertenties. Bepaalde firm a’s gaven de voorkeur aan het
Advertentieblad van Ponsen en Looijen, omdat daar de bioscoopaankondigingen in
stonden en men daar graag in de buurt een advertentie plaatste.

GEDRUKT IN WAGENINGEN / 3
Hoe het zij, de Stads-, Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij kon het niet bolwerken en
ging in 1934 failliet, een ramp uiteraard ook voor het gezin Heij.
Gebouw en inventaris werden geveild op 18 september 1934, ten overstaan van notaris
G. Sluis, in Hotel Centraal in Wageningen. De koper werd de heer Johannes Verweij,
wonende in Hilversum, die het bedrijf kocht ten behoeve van zijn beide zoons A. en G.L.
Verweij, waarvan eerstgenoemde, Bram Verweij, werkzaam was geweest bij de failliet
gegane drukkerij van Gerrit Heij & zn.
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W AGENINGSCHE BOEK/ EN MUZIEKDRUKKERIJ
Ik wil u verzoeken nu eerst even met mij mee te gaan naar de stad Groningen, waar in
1843 een lettergieterij wordt opgericht door Alle van der Veen Oomkens, een telg uit een
geslacht van drukkers en boekverkopers in Groningen. Het gaat er in deze lezing niet
om het wel en wee van deze lettergieterij; daarom vermelden we hier slechts dat de
vennootschap in 1857 werd ontbonden. De inventaris wordt gekocht door een drietal
zakenlieden, dat het bedrijf in hetzelfde jaar verplaatst naar Arnhem, de woonplaats van
twee van de drie nieuwe eigenaren. Van der Veen Oomkens verhuist mee naar Arnhem
en wordt daar zoiets als technisch directeur, een positie die hij na enkele jaren voor
gezien houdt.
Hij richt in 1860 in Wageningen een drukkerij op, de “Stads-, Boek- en Courantdrukkerij
A. v.d. Veen Oomkens, waaruit - naar mag worden aangenomen - een veertigtal jaren
later Drukkerij Vada zou ontstaan.
Van der Veen Oomkens voelt ook de noodzaak van een regelmatig terugkerende
persbezetting en gaat er in 1862 toe over ook een weekblad uit te geven, het
“W ageningsch en Neder-Veluwsch” Weekblad, Nieuwberichten en Advertentiën”. Als
een soort van marktonderzoek verschijnt eerst op woensdag 29 oktober 1862 een
proefblad, een test die kennelijk positief uitvalt, want vanaf woensdag 5 november 1862
gaat deze krant wekelijks verschijnen. Deze uitgave is een directe concurrent van de
W ageningsche Courant van Van Hattum, een concurrentiestrijd, die zij maar een goed
jaar kan volhouden, want in het nummer van 30 december 1863 deelt de redactie mee,
de uitgave “wegens gebrek aan medewerking”
te moeten staken.
Gids voor Wagcoingeu cn Utn«fcrekeu;
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VAN:

DE BETUWE

De heer Van der Veen Oomkens gaat nog enige
tijd als drukker verder, maar verkoopt zijn bedrijf
na enige jaren en verhuist naar Duitsland. De
drukkerij-die inmiddels de Wageningsche Boek
en Muziekdrukkerij is gaan heten - komt in 1872
in handen van de heer M.C. Bronsveld.
Een van de eerste dingen die Bronsveld deed
was de uitgave in januari 1873 van weer een
nieuwe krant, het “Wageningsch Weekblad, ge
wijd aan de Belangen van Veluwe en Betuwe”.
Dit blad stond onder redactie van de heer H. van
Gortel, die - komend uit Ede - zich in het najaar
van 1871 in Wageningen had gevestigd. In
1875 wordt de onderkop vervangen door “ge
wijd aan de belangen van Staat en Kerk” .

De Neder-Veluwe.
DE N I E U W E

W A G E N IN G S C H E C O U H A N Ï
EN

De Rhenensche Courant.

Het Wageningsch Weekblad van uitgever/druk
ker Bronsveld houdt het daarna nog zo’n jaar of
drie vol, tot het in 1878 wordt vervangen door
het weekblad de “Neder-Veluwe” èn door het
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weekblad “ De Betuwe” , uitgegeven door Van Gortel en boekhandel Herberts in Eist.
Beide worden in het begin gedrukt door de Wageningsche Boek- en Muziekdrukkerij
van de heer Bronsveld. Maar er kwam ruzie in de tent, Van Gortel begon zelf een
drukkerij aan het Spijk en nam uiteraard de beide kranten als drukorder mee naar de
nieuwe drukkerij.
Op deze zijlijn komen we straks nog even terug, we willen nu eerst de gang van zaken
volgen van de W ageningsche Boek- en Muziekdrukkerij van de heer Bronsveld. Het
vertrek van de heer Van Gortel en het wegvallen van de beide drukopdrachten deden
het bedrijf bepaald geen goed. Had deze drukkerij in de zeventigerjaren nog zo’n 30
man personeel, toen de heer Bronsveld in 1898 besloot naar Amsterdam te vertrekken,
waren er nog ongeveer 15 man over.

W AGENINGSCHE BOEK- EN MUZIEKDRUKKERIJ / 2
Dan komt er in 1898, met het vertrek van de heer Bronsveld ook een nieuwe eigenaar,
de steenfabrikant M. Sanders in Oosterbeek, die een nieuwe directeur als verantwoor
delijke man aanstelt. Dat wordt eerst de heer Aart Lasterie, van beroep onderwijzer en
__ _____________ ______ _____— .. ......
orgelhandelaar, die in novem ber
1898, komend uit Renkum, in Wageningen gaat wonen. Hij vervult de
functie maar een paar jaar en wordt
De Boek», Couranten- en
omstreeks 1900 opgevolgd door de
heer J.A, Nederbragt.
Handelsdrukkeri]
Omstreeks die tijd verscheen ook een
nieuw weekblad, het “Wageningsch
Nieuwsblad” , een krant met 6 andere
kopbladen, t.w. het Renkum sch,
Amerongensch, Betuwch, Veenendaalsch, Edesch en het Barneveldsch
Nieuwsblad. De uitgever daarvan
was de heer A.H. van Lonkhuizen en
de bladen werden gedrukt door de
W ageningsche Boek- en Muziekdruk
kerij in de Parkstraat.
De heer Nederbragt wist van aan
pakken, hij bedacht in 1902 voor het
bedrijf zelfs een nieuwe naam, n.l.
Boek- en Courantendrukkerij Vada,
ingekort tot Drukkerij Vada. Er wer
den boeken uitgegeven en zelfs een
bijbel gedrukt, maar de uitgaven wer28
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Uit: Gids voor Wageningeri en omstreken,
1899
(collectie Oud-Wageningen)

den maar mondjesmaat verkocht, zodat er wel veel werk was, maar er geen winst werd
gemaakt.
Er werd ook een evangelisatietijdschrift gedrukt, dat de titel droeg van “ Één voor Één”
en uitgegeven werd door Freule Van Doorn van Westkapelle, die woonde aan de
Rijksstraatweg (nu Bosbouw). Haar familie hield er 2 huisknechten, 2 dienstbodes en
een stal met paarden op na. De freule was behalve uitgeefster ook redactrice van het
blad en deed dat met een assistente. De dames kwamen voor correctie, opmaak en
andere zaken altijd naar de drukkerij en pleegden dan in bepaalde gevallen onderling
overleg in het frans. Ze wisten echter niet dat de heer Nederbragt frans, duits en engels
sprak en de gedachtengang van de dames dus letterlijk kon volgen.
Ondanks dit alles ziet Nederbragt geen kans de drukkerij Vada rendabel te maken en
hij vertrekt in 1903 naar Den Haag, waar hij een boekhandel begint, kamerverslaggever
wordt voor het dagblad de Standaard, en in Rotterdam economie gaat studeren. Hij
—- gaat vervolgens in diplomatieke dienst en wordt consul voor de Volkenbond in Danzig.
J.A. Nederbragt was een schoonzoon van de toenmalige minister Mr. De Wilde.
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Zijn opvolger als directeur van Vada in Wageningen wordt de eerder genoemde A.H.
van Lonkhuizen, de uitgever van het Wageningsch Nieuwsblad.
Hoewel er in die tijd ook wel voor uitgevers werd gewerkt - o.a. voor Kluwer in Deventer
- en door de opheffing van de drukkerij Donner in Leiden de opdrachten voor het Geref.
Zendingsblad en voor de Zendingskalender naar Wageningen kwamen, was het al met
al geen florissante zaak. De eigenaar, de steenfabriekant Sanders, zocht in 1909 dan
ook serieus naar gegadigden voor overname van het bedrijf.

DRUKKERIJ VERWEIJ
In hetzelfde pand als waar de failliet gegane Stads-, Boek-, Courant- en Handelsdruk
kerij G. Heij Azn gevestigd was, Boterstraat 8, zetten de gebroeders Verweij deze
drukkerij voort, nu dus hun drukkerij, Drukkerij Gebr. Verweij. Daarmee continueerden
ze voorlopig ook de verschijning van de Wageningsche Courant, waarvan het uitgeversrecht bij de overname in hun bezit was gekomen. De krant vormde uiteraard ook
voor hen een wekelijks terugkerende persbezetting, maar was tegelijkertijd een blok
aan het been. Dat niet alleen door de concurrentie van het Nieuws- en Advertentieblad
van Ponsen & Looijen en in mindere mate van de Nieuwe Wageningsche Courant van
Wigman, maar de gebroeders Verweij moesten het in feite allemaal met z’n tweeën
doen. Op een gegeven ogenblik besloten zij de uitgave van dë Wageningsche Courant
voorlopig te stoppen. Het uitgaverecht van de krant bleef echter zondermeer hun
eigendom.
Hoewel er wel geknokt moest worden, gezien de plaatselijke concurrentie van andere
drukkerijen, lukte het om met hard werken en iedere cent om te keren, het hoofd boven
water te houden en de moeilijke dertiger jaren door te komen.
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In 1930 werd deze foto gem aakt van het personeel van drukkerij Heij
achter in de tuin van Boterstraat 8 (vroeger zetel van Ceres)
Dan worden in de meidagen van 1940 de oorlogshandelingen ook Drukkerij Verweij
noodlottig. Het drukkerijgebouw aan de Boterstraat wordt totaal verwoest, zoals dat met
het grootste deel van de Markt en omgeving het geval was. Een voorlopig onderkomen
wordt eerst gevonden in een soort garage van de Fa. Van der Heijden in de Nude, waar
weer gestart wordt met een heel bescheiden drukkerijtje, met inventaris uit Culemborg,
die daar bij een handelaar was opgeslagen. Kort daarna echter kon men naar het
vroegere winkelpand van sigarenhandel G. Heijnenkamp in de Hoogstraat verhuizen,
waardoor het bedrijf weer een gezicht verkreeg.
Op een gegeven ogenblik moest ook deze plek worden verlaten en werd de drukkerij ^
Gebr. Verweij gevestigd in het hoekhuis, Hoogstraat/’t Walletje, voorheen Muziekhan
del Buitenkamp.
In het kader van de wederopbouw van de binnenstad werden hun in 1945 in de
Kapelstraat 2 nieuw te bouwen huizen als bedrijfspanden toebedacht. Maar toen de
heer A.B. Wigman besloot zijn drukkerij-en uitgeversactiviteiten te staken, maakten de
beide heren Verweij graag gebruik van de mogelijkheid zijn drukkerijpand aan het Spijk
te huren en werd het dubbele pand in de Kapelstraat verbouwd tot 2 woonhuizen voor
hun gezinnen.
Toen kwam ook hun uitgaverecht van de W ageningsche Courant weer aan de orde. Met
het voorlopig certificaat werd door de Commissie voor Perszuivering aan A. Verweij een
verklaring-van-geen-bezwaar afgegeven voor de herverschijning van de Wagening
sche Courant.
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Ze zaten weliswaar nog met zeer beperkte productiemogelijkheden voor een week
blad, maar de W ageningsche Courant kwam weer uit. Op klein formaat en een omvang
van 4 of 6 pagina’s, aanvankelijk met de hand gezet en korte tijd gedrukt door Veenman
en later door Verweij zelf. De loco-burgemeester V.d. Weide zag ook wel wat in het
uitgeven van die Wageningsche Courant en heeft in overleg met Verweij enige tijd zijn
beide zoons de redactie laten voeren. Maar de ene zoon ging naar Zuid Afrika en de
andere verongelukte met z’n motorfiets. Dat was het einde van de betrokkenheid van
de heren Van der Weide bij de uitgave van de W ageningsche Courant.

DRUKKERIJ V E R W E IJ /2
Aan de heer E.M. Looijen werd nog niet direct een vergunning gegeven voor de
herverschijning van zijn Nieuws en advertentieblad, dat tot ongeveer halverwege de
oorlog was blijven verschijnen. Maar op een gegeven ogenblik kwam hij toch zo maar
weer met het Advertentieblad op de markt, met de gedachte: we zien wel wat er gebeurt.
Nou, er gebeurde niet veel en het blad bleef uitkomen.
Toen gingen de heren Looijen en Verweij aan tafel zitten
om voor hun beide concurrerende bladen samen een
oplossing te vinden. Ze kwamen tot overeenstemming om
de twee kranten op te laten gaan in één nieuwe krant, De
Veluwepost, met als parallelblad de Grebbepost voor
Rhenen en omgeving. Het werd een gezamenlijke uitgave,
die 2 keer per week ging verschijnen en die om-en-om
werd gezet en gedrukt door Verweij (de woensdagkrant)
en Ponsen & Looijen (de meestal dikkere vrijdagkrant). En
die formule heeft lange tijd redelijk goed gewerkt, tot
Ponsen & Looijen in 1961 werd overgenomen door het
W egenerconcern in Apeldoorn en Verweij uit de Veluwepost-combinatie werd uitgekocht.
De beide heren Verweij konden zich toen in de naoorlogse
jaren volledig wijden aan de opbouw van hun drukkerijbe
drijf en ze zien dan ook een gestadige groei. Omstreeks 1950 acht de heer G.L. Verweij
het toch beter de samenwerking met zijn broer te verbreken en hij treedt uit de firma,
om daarna elders bij grafische bedrijven werkzaam te zijn.
A. Verweij - Bram Verweij voor intimi - gaat dan alleen verder en ziet zijn drukkerij
groeien in omzet, omvang en in aantal personeelsleden. Ondanks zijn ongetwijfeld
drukke werkzaamheden ziet hij in de vijftiger jaren toch kans om zich ook voor de
W ageningse samenleving in te zetten als wethouder van de gemeente en oogst
daarmee van veel kanten grote waardering.
Het zal hem ook veel voldoening hebben gegeven op een gegeven moment - in 1962
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- zijn zoon Clemens naast zich te
weten in het bedrijf en hem gelei
delijk aan verschillende van zijn
taken en verantwoordelijkheden
te zien overnemen.
Nadat in 1972 A. Verweij zich
terugtrekt (hij zou in 1976 overlij
den) weet Verweij Jr de drukkerij
verder in de lift te brengen, de
klantenkring ook buiten Wageningen danig uit te breiden en de
dynamische ontwikkelingen in de
grafische technieken met moder
ne apparatuur in eigen bedrijf
adequaat te vertalen.

Voormalige Sociëteit Ceres; na 1926 - 1940
drukkerij Heij, later Gebr. Verweij.
Opname vanuit Emmapark
Collectie A.G. Steenbergen

In 1992zietClem ens Verweij een
oude droom in vervulling gaan,
de doorbraak van het bedrijf van
Spijk naar Bergstraat, waar eer
der de familie Wigman woonde.
Daaraan gepaard ging een nieu
we, frisse huisstijl en een duide
lijk gezicht naar buiten toe.
Dan acht de heer Verweij Jr ook
voor hem de tijd gekomen om de
teugels en de verantwoordelijk
heden in andere handen te leg
gen en dat hoopt hij nog in 1995
te realiseren. Die nieuwe leiders,
dat zijn oude, getroude mede
werkers, n.l. Michael Soffner en
Gerrit van Nieuwenhuizen

EEN WAGENINGS DAGBLAD
W ist u overigens, dat Wageningen ooit ook een eigen dagblad heeft gekend?
Dat was het geval na het faillissement van de Stads-, Boek-, Courant- en Handelsdruk
kerij in 1934. Uitgeverij W egener in Apeldoorn waagde dat avontuur en gaf in 1935 een
dagblad voor Wageningen uit, met als plaatselijke directie de heer G. Heij Azn.
W ageningen was echter niet rijp voor een dagelijks verschijnende krant en dit
Wageningsch Dagblad werd na 1 jaar vervangen door een weekblad, eveneens onder
leiding van Gerrit Heij, onder de naam “Veluwsche en Betuwsche Post” , welk blad bij
het begin van de oorlog meteen al een roemloos einde vond.
wordt vervolgd
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W AGENINGERS IN NOORD-AMERIKA
A.G. Steenbergen.
Begin 1977 ontving ons lid, W.M. Straatman, via het Centraal Bureau voor Genealogie
in Den Haag een lijst met gegevens betreffende Wageningers, die tussen 1847 en 1877
naar Noord-Amerika emigreerden1. Genoemd Bureau had een computerafslag van
deze emigrantenlijst, gemaakt door het Kent State University Computer Centre in de
V.S. Aan de hand van het codenummer voor Wageningen heeft men de Wageningers
gevonden. Het lijkt ons de moeite waard deze lijst te publiceren; ik heb de emigranten
genummerd van 1 tot en met 12. Ik wil er later nog eens op terug komen.
Drie gezinnen (man, vrouw met één of meer kinderen) vertrokken om economische
redenen, evenals zeven alleenstaanden. Twee mannen, 69 jaar, zonder beroep,
welgesteld en Christelijk Gereformeerd, verlieten in 1849 Wageningen om geloofsre
denen2. Het 17-jarige dienstmeisje Helena Vonk was eveneens Christelijk Gerefor
meerd. Zij was minder gegoed, voor haar een reden tot emigratie in 1849. Onder de
W ageningse emigranten waren ook vier katholieken, drie hervormden en een
Luthersaan.Eén van de emigranten, was. de 60-jarige landbouwer Hendrikus Nieuwenhuis en hij keerde in 1863 met z’n vrouw (hij was dus inmiddels ge- of hertrouwd) in
behoeftige omstandigheden uit Noord-Amerika terug. Ik weet niet of er in de 19de eeuw
meer W ageningers naar elders geëmigreerd zijn.
1) Brief 32269/cm/6 april 1977 met bijlage. Copieën aanwezig in de Documentatieverzameling van onze vereniging.
2) In 1834 vond er landelijk een Afscheiding plaats van de Hervormde kerk die
merkwaardig genoeg, weinig aanhang heeft gekregen op de Veluwe. Dat velen van
hen ‘om geloofsredenen’ ons land verlieten, was een gevolg van de houding van
o.m. de overheid ten opzichte van deze mensen.
De em igrantenlijst
Nieuwenhuis, Hendrikus, landbouwer, man, 60 jaar, R.K., mindergegoed, zonder
vrouw of kinderen, om economische redenen, Noord-Amerika, in 1848 uit W agenin
gen.
Nieuwenhuis, Jan, arbeider, man, 21 jaar, R.K., minder gegoed, zonder vrouw of
kinderen, om economische redenen, Noord-Amerika, in 1848 uit Wageningen.
Peppel, C... G..., landbouwer, man, 72 jaar, hervormd, mindergegoed, met vrouw en
3 kinderen, om economische redenen, Noord-Amerika, in 1872 uit Wageningen.
Rap, G..., landbouwer, man, 53 jaar, hervormd, welgesteld, met vrouw en 2 kinderen,
om economische redenen, Pella, lowa, in 1856 uit Wageningen.
Schuper, Ch... G..., schoenmaker, man, 27 jaar, luthers, mindergegoed, zonder vrouw
of kinderen, om economische redenen, Cincinatti, Ohio, in 1858 uit Wageningen.
Stickel, Nieske, dienstmeid, vrouw, 25 jaar, christelijk gereformeerd, mindergegoed,
zonder man of kinderen, om economische redenen, New Orleans, in 1849 uit Wage
ningen.
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Van den Anker, Hendrik, klompenmaker, man, 40jaar, R.K., mindergegoed, met vrouw
en 1 kind, om economische redenen, New York, in 1850 uit Wageningen.
Van Dijk, Go..., zonder beroep, man, 69 jaar, christelijk gereformeerd, welgesteld,
zonder vrouw of kinderen, om geloofsredenen, Noord-Amerika, in 1849 uit Wagenin
gen.
Van Roekel, W..., dienstknecht, man, 26jaar, hervormd, m indergegoed, zondervrouw
of kinderen, om economische redenen, Pella lowa, in 1857 uit Wageningen.
Vonk, Helena, dienstmeid, vrouw, 17 jaar, christelijk gereformeerd, minder gegoed,
zonder man of kinderen, om economische redenen, New Orleans, in 1849 uit Wage
ningen.
Jansen, Elinor, apothekersbediende, vrouw, 61 jaar, R.K., mindergegoed, zonder man
of kinderen, om economische redenen, Noord-Amerika, in 1848 uit Wageningen.
Jansen, Jacobus, zonder beroep, man, 69 jaar, Christelijk gereformeerd, welgesteld,
om geloofsredenen, Noord-Amerika, in 1849 uit Wageningen.

DE BIBLIOTHEEK VERHUISD
In Oud-W ageningen van januari j.l. was een oproep geplaatst om een tijdelijke
opslagruimte voor onze verenigingsbibliotheek. De gemeentearchivaris, de heer C.
Gast, had ons namelijk laten weten de ruimte, die onze bibliotheek en documentatie in
beslag namen, zèlf nodig te hebben.
Half februari kregen we bericht dat in het Jan Kopshuisaan de Gen. Foulkesweg ruimte
beschikbaar was. Onze voorzitter vertelde dit vol trots. En zo namen we na precies 2
jaren afscheid van het gemeentearchief. Op dinsdag 27 februari v.m. kon de bibliotheek
enz. dankzij de spontane medewerking van ons lid, de heer J, Everdey, naar het Jan
Kopshuis overgebracht worden. In een aantal rekken in een van de kelders staat alles
opgesteld of liever, nog ingepakt, behalve de tijdschriften. Deze zijn uitgepakt en
alfabetisch geplaatst. De boeken van Wageningen e.o. volgen nog. De nieuwe ruimte
zal ook weer tijdelijk zijn. Wellicht verhuizen we einde van dit jaar naar de Casteelse w
Poort. We willen de heer C. Gast hartelijk danken voor de gastvrijheid. Deze dank gaat
ook nu naar de nieuwe gastheer/vrouw van het Jan Kopshuis. Het is bijzonder dat op
deze wijze een oud-collega geholpen wordt!
U kunt weer eventueel boeken of tijdschriften lenen. Tel. 416675.
Vriendelijke groeten,
A.G. Steenbergen
beheerder
P.S. Er zijn voor belangstellende (n) nog exemplaren van de Bibliografie Wageningen
m.b.t. de Tweede Wereldoorlog te koop. U kunt hiervoor met mij contact opnemen.
St.
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EEN HERINNERING AAN DR NIEMEIJER
A.G. Steenbergen
Onderstaand gedicht werd in januari 1995 door mw de Leeuw, lid van onze vereniging,
aan O ud-W ageningen geschonken, het werd gemaaktt.g.v. het25-jarig ambtsjubileum
van dr Th. Niemeijer.
Deze arts heeft zeer veel voor Wageningen betekend. Na zijn overlijden 1953 werden de
Marktstraat, waaraan nog steeds zijn woning staat, en de Parkstraat naar hem vernoemd.
Ook kunt u meer over hem lezen in: Kent u ze nog ... de Wageningers?, blz. 71

Aan

1886.

H e e r en M e v r o
N I E M E I J E R - H enny,
den

22

De jaren al -

uw

M a a rt.

1911.

in stagen val

Tot zilvren tal vergaren,
J'.en loverkrans van zilverglans
U vlechtend om de haren.
Met gouden stift

elk blad gt•grilt

In eeuwig schrift dé. daden.
D ie nooit geweten, ongemeten.
1Iet spoor zijn l wer paden.
( >f hoog het huis, ut klein de kluis*
t Is alles om het even,
W aar ziekte klaagde, wanhoop knaagde
Herbracht gij hoop en leven.
hn nimmer falend, haar gang bepalend
Naar Uwen gang door ’t lijden,
Stond l'w c vrouwe, steeds in trouwe.
O m eender strijd te strijden.
Zoo zij de zegen, rijk gelegen,
O p Uwe wegen, te aller tijd
Uw beider namen, zij blijven samen.
Een blijde bron van dankbaarheid.
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JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP WAGENINGEN 1995

Het jaar 1995 is een druk jaar geweest voor Wageningen in cultuur-historisch opzicht.
Een jaar ook van extremen, niet alleen in het weer. De Archeologische Werkgroep van
de Historische Vereniging “Oud W ageningen” heeft dan ook niet stil gezeten. Helaas
heeft de werkgroep toch een aantal potentieel interessante projecten aan zich voorbij
moeten laten gaan, o.m. de apotheek aan de Geertjesweg en Oranje Nassau’s Oord.
In dit verslag resumeert de AWW haar activiteiten van het afgelopen jaar in vogelvlucht.
Organisatie
Allereerst is binnen de organisatie het een en ander veranderd. Wij zijn verheugd dat
Eric van Dorland en Ellen Bakker-Burger, die 2 jaar geleden om diverse redenen
besloten naar de achtergrond te treden, d itjaarw ee r enthousiast zijn gaan participeren
binnen de AWW. Niet alleen de werkgroep zal profijt hebben van de hernieuwde inzet
van deze bestuurlijk en technisch kundige leden. Samen met Gert Buurman, Michel
Flipphi en Jorg Soentgerath vormen zij sedert april de kern van de werkgroep, het forum
dat beslissingen neemt, projecten voorbereidt, en communicatie en public relations
verzorgt. Naast deze kerngroep zijn er nog 12 leden actief betrokken bij alle voorkomen
de werkzaamheden. In juli heeft Eric van Dorland de functie van woordvoerder
overgenomen van Jorg Soentgerath, daar deze zijn activiteiten binnen de werkgroep
een andere invulling wilde geven. De heer Soentgerath heeft de werkgroep in het
voorafgaande jaar op zijn geheel eigen, energieke wijze, succesvol vertegenwoordigd.
Zijn inzet heeft de AWW, naast een aantal nieuwe leden, belangrijke publieke
bekendheid en erkenning bezorgd met de restauratie van de “sluisjes”, naast de
fundamenten van de noordoostelijke geschutstoren van het kasteel op het terrein
achter de Heerenstraat. Ten overvloede vermelden wij dat de heer Van Dorland vanaf
juli 1995 dus de persoon is, die de werkgroep vertegenwoordigt naar derden, maar dit
doet in samenspraak met de overige leden van de kerngroep. Belangrijke beslissingen
worden altijd door een meerderheid binnen de kerngroep onderschreven.
Theekoepel (Wallenpad achter Niemeyerstraat)
De werkruimte van de AWW is gereviseerd. De tuin rond de theekoepel, die de
Gemeente W ageningen ter beschikking stelt aan de werkgroep, is aanzienlijk verso
berd en de omgeving is opgeruimd. De struiken zijn verplant waardoor de koepel meer
in het zicht is gekomen, maar ook in een poging het chronische vochtprobleem in de
kelder te bekampen. Het onderhoud van de tuin vergt nu aanmerkelijk minder tijd.
Helaas is de werkgroep voor het maaien van het gras nog steeds afhankelijk van
goedwillende burgers.
Het vrijmaken van de betonnen platen in de tuin en het herbestraten, maken het voor
de werkgroep mogelijk de beschikbare ruimte functioneel en efficiënt te benutten als
werkplaats en opslag van bouwfragmenten, zoals baksteen, zandsteen en hardsteen,
die in de loop van de tijd verzameld zijn. In de kelder van de koepel is daardoor weer
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ruimte voor opslag van scherf- en botmateriaal, alsmede ijzerwerk, naast het handgereedschap van de AWW. De koepel zelf wordt noodgedwongen benut als opslag van
houten bouwfragmenten, welke het meest te lijden hadden van de vochtige en muffe
atmosfeer in de kelder. Sommigen zijn opgetogen over het feit dat de bouwfragmenten
nu ook zichtbaar voor het publiek zijn, wij kunnen echter alleen hopen dat de
provisorische bescherming van een deel van het materiaal, vorstschade aan bak- en
zandsteen kan beperken.
Restauratie van de “sluisjes” (achter Heerenstraat /Torckpark)

w

Na een intensieve media- en lobby-campagne in 1994 is de AWW er uiteindelijk in
geslaagd de restanten van de waterscheiding tussen de voormalige kasteel- en
stadsgracht, de “sluisjes” , in gereconstrueerde vorm te doen behouden binnen de
ingrijpende landschappelijke herinrichting van het terrein achter de nieuwbouw aan de
Heerenstraat. Op dezelfde avond dat de werkgroep d.m.v. een diapresentatie de leden
van “Oud W ageningen” informeerde over haar verrichtingen nabij de noordoostelijke
geschutstoren, besloot de gemeenteraad eind februari 1995 een ton te investeren in het
visualiseren van dit unieke restant van de oude Wageningse verdedigingswerken.
Even zo belangrijk is de constatering dat een deel van de Wageningse politiek zich
bewust is geworden van de potentiële waarde van het bodemarchief van de gemeente
in het algemeen. Visualiseren van stadshistorie is ons inziens een belangrijk instrument
waarmee Wageningen zich kan profileren. In Veenendaal zou men ook een “varentuin”
kunnen aanleggen, maar geen stadskasteel opgraven. (Daarom hebben ze daar hun
tweede molen maar gerestaureerd.)

Teneinde het object zo waarheidsgetrouw te kunnen reconstrueren heeft de werkgroep
op basis van het archeologisch werk uit 1986, 1992 en 1994, een bouwbestek met
bijbehorende technische tekeningen gemaakt. In maart 1995 is dat bestek voor
reconstructie ter beschikking gesteld. Tevens heeft de werkgroep de benodigde
authentieke W ageningse kloostermoppen, na kwaliteitskeuring, metselklaar aangele
verd. In samenwerking met enkele van onze leden heeft het aannemersbedrijf De Vree
en Sliepen uit Tiel in september 1995 het object aangelegd op haar oorspronkelijke
_. plek, overeenkomstig het bouwbestek.
Binnen het aangepaste plan van de herinrichting is ook gedeeltelijk tegemoet gekomen
aan de suggestie van de AWW de geschutstoren geheel door water te laten omringen,
en zo haar belevingswaarde te verhogen zonder de intrinsieke waarde van de
fundamenten aan te tasten. Dit laatste zou gebeurd zijn als men had gekozen voor
“blindelings” opmetselen van de toren, terwijl het fundament uit het zicht verdwijnt. De
AWW acht de intrinsieke waarde van de torens hoger dan hun belevingswaarde, zeker
als die geforceerd wordt binnen de modern heringerichte omgeving. Vanaf het Spijk
heeft men thans in ieder geval vrij zicht op de geschutstoren in een historische
omgeving, een brede stadsgracht, met de “sluisjes” en de voet van de toren in het water.
De media-campagne heeft bij het publiek enorm veel interesse opgewekt voor de
restanten van het voormalige kasteel, getuige de reacties en vragen bij orize werk
zaamheden ter plaatse. Vele W ageningers kwamen voor het eerst “Het W allenpad” op
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en het verslag van het archeologisch werk aan de “sluisjes” beleefde een tweede
oplage. Wij feliciteren de Gemeente Wageningen dan ook met dit succesvolle voor
beeld van publieksgericht monumentenbeleid.
Noordoostelijke geschutstoren (achter Heerenstraat/Torckpark)
Het “Kasteel van W ageningen” loopt als een rode draad door de geschiedenis van de
Archeologische Werkgroep. Afgelopen jaar was voorlopig de laatste kans om in het
veld informatie te verzamelen over dit brok Wageningse stadsgeschiedenis, met de
aanleg van de zogenaamde “varentuin” achter de Heerenstraat. Reeds in april 1994,
en later dat jaar nog twee maal, heeft de werkgroep de gemeente geattendeerd op de
mogelijkheid van een gedegen onderzoek in de gedempte kasteelgracht en het dito
binnenste deel van de stadsgracht, met het vooruitzicht van intensieve wateronttrekkingin het gebied, zonder de werkzaamheden aan de “varentuin” al te zeerte vertragen.
Het integreren van ons werk binnen de grondwerken vereiste een goede samenwerking
met de uitvoerders, alsmede een minutieuze voorbereiding onzerzijds. De overhaaste
aanleg van de tuin echter, leidde o.m. tot het regelmatig omgooien van werkschema’s
van het uitvoerend personeel en daarmee tot onnodig verlies van kostbaar bodemarchief rondom de fundamenten van de noordoostelijke geschutstoren.
Archeologie is niet het afstruinen van vergravingen en storthopen op zoek naar munten
en scherven, maar het documenteren van een onverstoorde bodemstructuur. Het
vondstmateriaal wat daarin aanwezig is, kan de analyse hiervan ondersteunen.
Ons onderzoek in april en juni 1995 bleef hierdoor slechts beperkt tot het vastleggen
van de stratigrafie van de gedempte kasteelgracht aan de stadszijde in de lengterich
ting, en het fotograferen en inmeten van de gehele fundering van de geschutstoren aan
de oost- en noordzijde. Daarnaast is de toestand van de fundering van het zogenaamde
“Torckse Poortje” in de noordelijke kasteelmuur, vóór de aanleg van de stenen trap,
bekeken. De mogelijkheid tot het vastleggen van een profiel van het gedempte deel van
de stadsgracht en belangrijker, het profiel van de in- en uitstroom van de “sluisjes” is
verloren gegaan. Ook het aanleggen van een profielsleuf in de gedempte kasteelgracht
ging de mist in. Onze eigen pompen plus een vriendelijk -door de brandweer- ^
beschikbaar gestelde pomp konden het vele instromende grondwater niet bolwerken.
Wat betreft de stadsgracht kon wel geconcludeerd worden dat deze altijd vrij ondiep is
geweest en waarschijnlijk pas vrij recent, eind 19de of begin 20ste eeuw, is gedempt.
Daarnaast zijn op het terrein en de storthopen bouwfragmenten en ander vondstma
teriaal aangetroffen. Diverse houten en stenen bouwfragmenten, o.m. een balk met
pen-gat verbinding, delen van funderingspalen en van zandstenen dorpels, zijn
geborgen. Tevens werden enkele fragmenten van ‘neezen’ geborgen. Soortgelijke
volumineuze stukken zandsteen die ter verkraging van de geschutstoren dienden, zijn
reeds eerder door ons gevonden. Verder troffen wij enige zilveren en koperen munten
aan uit de 16de, 17de en 18de eeuw, alsmede een ijzeren speerpunt. De meest
merkwaardige vondst is een stukje koperplaat met daarin gekrast een trommelende
figuur, gehuld in 16e-eeuwse kleding. Op de afbeelding ontbreekt het hoofd. Waar38
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schijnlijk betreft het hier een uitgeknipt fragment van de ‘moederplaat’ van een
kopergravure.
De AW W vindt het jamm er dat de afgevoerde grond niet is uitgeschud bij vergraving,
zoals in eerste instantie de bedoeling was. Een zwaar muurfragment van een ronde
weergang of kanteel is in oktober bij het onaangekondigd egaliseren van de storthopen
op het Heerenstraatterrein helaas verloren gegaan. Het leeuwendeel van het vondstmateriaal, de bouwfragmenten en de naar schatting 3000 intacte kloostermoppen die
in de vergraven grond aanwezig zijn, moeten als verloren beschouwd worden indien
hier geen actie ondernomen wordt.
Kruisgewelfkelder (Bowlespark)
In 1995 is de AWW wederom in de weer geweest de kruisgewelfkelder, een rijksmo
nument gelegen naast het museum, onder de aandacht te brengen van de gemeente.
De toestand van stad’s oudste overdekte ruimte, 1ste helft 16e eeuw, verdient zeker
die aandacht. De werkgroep heeft het object ontruimd, en de binnenzijde in haar huidige
staat ingetekend en op foto vastgelegd. Naar wij hebben begrepen wordt er hard
gewerkt om middelen te mobiliseren teneinde de kruisgewelfkelder op te kunnen
knappen. Een rapport van het Monumenten Advies Bureau (MAB) uit Nijmegen zal hier
hopelijk wat schot in brengen. Baksteenmateriaal om de onderste (dus oudste) vloer
te herstellen is reeds uit voorzorg verzameld en schoongemaakt. Met name Dhr.
Soentgerath is zeer nauw betrokken bij het onderzoek van het MAB, waar ook
gegevens van de AWW in geïntegreerd zullen worden. De werkgroep is ook in 1996 nog
bezig met grondonderzoek om en op de kelder. Één van de meest imposante
overblijfselen van het kasteel is restauratie meer dan waard.
Archiefonderzoek
In de loop van de jaren is bij diverse opgravingen veel informatie en materiaal
verzameld over het kasteel. In 1994 heeft de werkgroep besloten het onderzoek verder
uit te breiden met een inventarisatie van beschikbaar archiefmateriaal ter zake,
anticiperend op de interesse en capaciteiten van een aantal van onze leden. De
reproductie van archiefbescheiden is de (financieel-) limiterende factor bij dit onder
zoek. Tot nu toe zijn ruim 450 pagina’s archiefbescheiden vastgelegd en getranscri
beerd, waarvan er zo'n 200 nader zijn geïnterpreteerd. Het leeuwendeel van dit
materiaal heeft betrekking op het kasteel en molen “De Eendracht”, waarover later
meer. Met het archiefonderzoek hopen wij de archeologische gegevens te ondersteu
nen en nader uit te werken om uiteindelijk te komen tot één geheel. De AWW is als enige
in staat een dergelijke geïntegreerde studie naar het W ageningse kasteel te verrichten.
Dit is de reden dat de werkgroep vooralsnog geen gedetailleerde gegevens over de
opgravingen en het archiefonderzoek publiek wil maken, maar ook in 1996 verder wil
werken aan een definitieve publicatie. In het kader van het geïntegreerd onderzoek
hebben wij ook een inventarisatie opgezet van stenen gebouwen en ruïnes in het
Gelderse, welke vroeg-16de-eeuwse onderdelen of restanten daarvan bevatten.
Hiermee kan een beeld gevormd worden over het gebruik van bepaalde bouwfragmen39

ten en -stijlen uit de periode dat het W ageningse kasteel is gebouwd. Hiertoe zijn in mei
1995 een aantal objecten in de Achterhoek gevisiteerd en ter zake doende objecten
gefotografeerd.
Molenstomp “De Eendracht” (Generaal Foulkesweg)
Gedurende het archiefonderzoek zijn wij gestuit op materiaal dat betrekking heeft op
een stukje W ageningse historie, dat op het punt staat voorgoed te verdwijnen: dé
windkorenmolen van de stad, tegenwoordig bekend als “De Eendracht”. Hier bestond
de mogelijkheid het bouwbestek van de molen, anno 1785, te toetsen aan de hand van
de huidige molenstomp. Het betreft hierdus bouwkundig en bouwhistorisch onderzoek,
waarbij de AWW nauw samenwerkt met de “Molenwerkgroep” van de Historische
Vereniging “Oud W ageningen” . Vanaf september 1995 is de werkgroep hier intensief
mee bezig geweest.
De werkwijze beoogt de molen in een staat terug te brengen, die zoveel mogelijk
overeenkom t met het originele bouwwerk. Hierdoor kwamen allerlei latere aanpassin
gen aan de binnenzijde aan het licht. Het bleek dat het metselwerk vrijwel geheel
overeenkomt met dat van de originele molen. De stenen toren, met een hoogte van zo’n
16,5 meter, is gebouwd in 1786 en is dus bijna 100 jaar ouder dan molen “De Vlijt”. De
opbouw uit 1906 is geheel verdwenen. Het aanbouwtje aan de oostzijde van het object
stamt uit 1894. Allerlei sporen van de brand van 31 juni 1906 zijn te voorschijn gekomen.
De huidige vloerniveaus stammen uit 1906, maar de planken zijn zeer waarschijnlijk in
1939 bij de laatste verbouwing aangebracht. De eiken steunbalken zijn een restant van
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de verbouw van 1906. Het betreft hergebruikt materiaal uit een houten molen, waarvan
de kap de verhoogde “Eendracht” tooide van 1906 tot november 1940. Daarnaast is er
substantieel bewijs dat de molen vóór juni 1906 al eens grondig is verbouwd. Lokale
concentraties molensteenfragmenten rondom de fundamenten bevestigen dat op
dezelfde plek voorgangers moeten hebben gestaan. Het bouwkundig onderzoek is nu
vrijwel afgerond, de molenstomp is ingemeten en fotografisch vastgelegd. Archeolo
gisch grondonderzoek ter plaatse is nog niet uitgevoerd, doch bij het uitgraven van de
fundamenten is niet alleen scherfmateriaal gevonden uit de 18de eeuw, maar ook uit
12de eeuw en uit de midden-bronstijd (1500 - 1000 BC).
Dit project heeft veel belangstelling, getuige artikelen in drie regionale kranten, maar
ook verbijstering bij het publiek gewekt. Velen dachten dat er een begin werd gemaakt
met een restauratie. Sommige zagen er een unieke werkruimte voor kleinschalige
dienstverlenende bedrijvigheid, waar klaarblijkelijk een zekere behoefte aan bestaat in
W ageningen.
De AWW heeft veel hulp gekregen van buren en andere betrokkenen, waarvoor onze
dank, en ook de gemeente heeft een steentje bijgedragen. Wij danken met name de
firma BCE-bouw, eigenaar van het object, voor haar soepele medewerking aan ons
onderzoek.
Het archiefmateriaal ondersteunt niet alleen ons bouwkundig onderzoek van de
molenstomp, maar vertelt ook het verhaal van haar voorgangers ter plaatse, een
continue strijd tussen de stad en de provincie c.q. het hertogdom Gelre. De AWW zal
veldgegevens en archiefmateriaal ter zake combineren, teneinde dit prominente stuk
stadsgeschiedenis na haar stoffelijke eliminatie voor de toekomst zo volledig mogelijk
te documenteren. Ook bij dit project hebben wij gezocht naar objecten elders die ons
meer kunnen vertellen over de bouw en verbouw, met hun respectievelijke indelingen,
maar ook over de intrinsieke waarde van “De Eendracht” . Wij wijzen in verband met dit
laatste op het gebruik van Soisinger hardsteen in de poorten, deuren en ramen. Ter
vergelijking is in oktober 1995 “ De Witte Molen” te Nijmegen bezocht. Dit is een stenen
korenmolen uit het laatste kwart van de 18de eeuw, oorspronkelijk met belt, later
verhoogd en omgebouwd tot stellingmolen. Nog is de werkgroep op zoek naar
fotografisch materiaal, met name materiaal van vóór 1941, en restanten van het
draaiende werk van “De Eendracht”, teneinde het onderzoek te completeren.
W aterputten (Nieuwstraat 3)
Een derde groot project, in juli 1995, betrof grondwerk binnen de achterbouw van het
kavel Nieuwstraat 3, waarbij zo’n 80 cm grond is verwijderd. Na attendering door de
huurder heeft de AWW hier een noodopgraving uitgevoerd. Hierbij troffen wij de
restanten van vroeg-18de-eeuws muurwerk aan, deels als fundament van nog be
staande muren. Het scherfmateriaal aldaar betrof voornamelijk volks-aardewerk uit de
16de en 17de eeuw, maar ook is materiaal uit de 14de en 15de eeuw, o.m. fragmenten
van zogenaamde jacobakannetjes en enkele intacte 15de-eeuwse plavuizen, gevon
den. Bakstenen van het “Utrechts plat” type in de ondergrond van het pand aanwezig,
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zijn m erendeels beroet. Dit suggereert dat ter plaatse een gebouw is afgebrand,
wellicht tijdens één van de stadsbranden uit de eerste helft van de 18de eeuw. Lokaal
is een dikke laag zwarte, humeuze grond aanwezig met een merkwaardige structuur
en zonder beschavingsresten. Mogelijk betreft het hier een waterloop of poel aldaar
aanwezig ver vóór bebouwing ter plaatse. Deze laag werd niet afgegraven bij de
verbouwing en is daarom niet verder onderzocht.
M.J.A. Flipphi, 16 januari 1996
Archeologische Werkgroep Wageningen
p/a E. van Dorland, Pomona 138, 6708 CE Wageningen

JAARLIJKSE EXCURSIE
Hoewel oktober nog vrij ver verwijderd lijkt, is de voorbereiding van onze jaarlijkse
excursie in volle gang.
De voorbereidingscom missie zag geen reden om af te wijken van de traditionele eerste
zaterdag in oktober, zodat u als datum 5 oktober reeds kunt vastleggen.
Het is de bedoeling deze keer een historische kern in het Rivierengebied te bezoeken,
Nadere bijzonderheden en een toelichting bij het programma volgen in het september
nummer van “Oud-W ageningen” .

TENTOONSTELLING in de Casteelse Poort
Op de 16de maart hoopt M ayaSiepel haar tentoonstelling te openen. Tot 7 april is haar
werk te bezichtigen. En haar werk bestaat uit weefsels van velerlei aard, zo gevarieerd
dat het een.uitdaging wordt om alle mysterieuze technieken te begrijpen.
Andere mysteriën komen van 20 april tot 30 juni aan de orde:
In de tentoonstelling ‘Vogels naast de deur’ wordt een tentoonstelling georganiseerd ^
over de broedvogels van Wageningen. Dit in samenwerking met de Vogelwerkgroep
W ageningen van de KNNV. De groep heeft - in 1993 - in een tiental Wageningse wijken
de vogelzang bestudeerd en aan de hand van die gegevens zijn als uitgangspunt voor
de tentoonstelling gekozen. Tevens zien we hóe een vogelfamilie leeft, wat voor
materiaal ze nodig hebben voor hun nest, hoeveel eieren er gelegd worden en hoe de
jongen razendsnel groot worden. Als tenminste wij ervoor zorgen dat de vogels de
juiste leefomgeving hebben om hun jongen groot te brengen!
Denkt u eraan dat na 1 april het museum andere openingstijden heeft?
Van 1 april tot 1 november: dinsdag t/m zaterdag: 11.00 - 17.00 uur,
zondag: 13.00 - 17.00 uur. Vóór die 1ste april: 12.00 - 16.00 uur in de week, 13.00 16.00 uur op zondag.
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W AGENINGEN IN DE KUNST - KUNST IN “DE CASTEELSE POORT”
Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat niet iedere W ageninger weet dat er een
W agenings historisch museum is, laat staan waar het is te vinden en wat het te bieden
heeft.
Maar in december 1995 leek het wel alsof heel Wageningen de weg naar het museum
“De Casteelse Poort” had gevonden. De mensen stroomden binnen en namen zo, op
een heel aparte manier, afscheid van een zeer bekende Wageningse figuur: Toon
Janse. W ant er was een tentoonstelling van meer dan 200 door hem gemaakte
schilderijen die de nabestaanden te koop hadden aangeboden om de opbrengst voor
een goed doel te bestemmen. Er werd veel verkocht en we mogen aannemen dat in veel
huiskamers nu werk van Toon Janse hangt.
Ook het museum “De Casteelse Poort” heeft een paar van zijn schilderijen van het
W ageningse landschap aangekocht voor onze nog zeer bescheiden collectie. In het
straks met de bovenverdieping van de zolder uitgebreide museum hopen we teken- en
schilderwerk te exposeren, hetzij in wisselende kunsttentoonstellingen, hetzij in het
kader van wisseltentoonstellingen over de Wageningse geschiedenis. Het museum
beschikt over werk o.m. van Ben van Londen en I. Haak en het grote schilderij van het
VOC schip “W ageningen”. Ook hopen we in de toekomst werk van Prof. A.M. Sprenger
te kunnen exposeren. Maar zoals gezegd, onze collectie is zeer bescheiden en ons
budget is veel te beperkt om regelmatig aankopen te kunnen doen. Voor het uitgebreide
museum zullen we dan ook moeten putten uit schenkingen en in bruikleen afgestane
schilderijen en tekeningen.
Dat is de reden waarom we een beroep doen op u, lezers.
Heeft u misschien tekeningen of schilderijen van Wageningse kunstenaars, zowel
beroepskunstenaars als amateurs, of werk van al of niet Wageningse kunstenaars
betrekking hebbende op de stad Wageningen en het omgevende landschap, dat u
bereid bent aan het museum in bruikleen te geven of te schenken met het oog op de
binnen afzienbare tijd te heropenen uitgebreide museum? We zullen tijdens de
uitbreidingswerkzaamheden het museum zoveel mogelijk open houden, doch hopen
als alles kant en klaar is, een feestelijk tintje te geven aan de opening van het
uitgebreide museum.

W ellicht heeft u een oude prent of een nieuw schilderij, een tekening of een aquarel,
die u heeft opgeborgen omdat u er geen plaats voor heeft aan de wand of waarvoor u
een goede bestemming zoekt?
In dat geval is ons adres:
“ De Casteelse Poort”, Bowlespark 1a, tel. 0317-421436.
Schenkers en uitleners ontvangen een bewijs van afgifte en kunnen desgewenst
bepaalde voorwaarden aan de schenking of uitleen verbinden. Het museum is tegen
diefstal en schade verzekerd en beschikt over een alarminstallatie.
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“CULEMBORG DOOR DE EEUWEN HEEN”,
door Drs.P.Schipper, conservator van het Museum Elisabeth Weeshuis.

Kasteeltuin Culemborg

“CULEMBORG DOOR DE EEUWEN HEEN”
Culemborg, ontstaan als nederzetting bij een inmiddels verdwenen kasteei, verkreeg
in 1318 stadsrechten en werd in 1555 door Karei V tot souverein Graafschap verheven.
Eerst in de Napoleontische tijd ging het deel uitmaken van de Republiek en daarna van
de provincie Gelderland als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.
De stad heeft dus lange tijd een grotere mate van zelfstandigheid gekend dan de
overige (Gelderse)steden. Dit heeft mede de ontwikkeling van de stad in de afgelopen
eeuwen bepaald.
P. Schipper
W AARDERINGSW ISSELPLAQUETTE VOOR F. VAN DER HAVE
Het Bestuur heeft een W aarderingswisselplaquette ingesteld.
Tijdens de jaarvergadering 1996 werd hij uitgereikt aan de heer F. van der Have voor
het vele werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan.
Deze plaquette zal jaarlijks worden uitgereikt. Personen, leden of niet-leden van onze
vereniging, of instellingen kunnen de plaquette ontvangen. Elk jaar zal op een plaatje
het jaar en de naam van de ontvanger aan de plaquette worden toegevoegd.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de Jaarvergadering 1996 traden de bestuursleden Cobie en Arie Hofman en Gé
W oudenberg af. Zij werden met vriendelijke woorden bedankt en kregen een traditio
neel (te klein) geschenk. Hun opvolgers Lucie Elders, Paula Lips en Bart van Aller
werden welkom geheten. Lucie zal vooral het ledenbestand beheren, Paula de notulen
samenstellen, en Bart wordt onze secretaris (zie echter hieronder).
Tijdens dezelfde vergadering keurden de aanwezigen het financiële beleid van de
penningmeester goed. Hiervoor zijn en onze dank.
Nadat de heer Ger Voncken 6 jaar de Puzzelwandeltocht op Koninginnedag voor de
‘O ranje-Vereniging’ heeft georganiseerd heeft hij de wens te kennen gegeven ermee
te willen stoppen. Het bestuur heeft hem voor zijn inzet vriendelijk bedankt en de
‘O ranje-Vereniging’ op de hoogte gesteld.
Het bestuur meent dat het goed is een inventaris te krijgen van het bezit van de
vereniging. Het bestuur denkt hierbij aan de bibliotheek (boeken, tijdschriften, kranteknipsels), archeologische stukken, foto’s, dia’s, tekeningen, bandjes?, diskettes? Het
samenstellen van de inventaris zal wel enige tijd vergen. Tegen de tijd dat het
Informatie- en Documentatie-Centrum (IDC) van de vereniging ingericht wordt, is een
‘ingang’ op onze collecties handig.
Op 5 oktober 1996 zal de excursie naar Culemborg plaats vinden. Zie voor verdere
informatie dit blad.
Het bestuur was aanwezig bij de opening van de tijdelijke tentoonstellingen Vogels in
de stad W ageningen en LUW-Botanische Tuinen/Herbarium 100 jaar, in ‘de Casteelse
Poort’.
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Jubileum aprii 1998
In april 1998 zal de vereniging haar 25 jarig bestaan vieren. Gewerkt wordt aan een
tentoonstelling met als thema: Zoals het was en nu is. Ad Rietveld is begonnen met het
tekenen van een (tentoonstellings)boekje met pen en inkt II. Bart van Aller heeft
toegezegd de tentoonstellingscommissie te leiden.
Dank
Graag wil ik een ieder die zich heeft ingezet voor ‘Oud-W ageningen’ in de periode 1995/
96 bedanken. Ik denk hierbij aan (in willekeurige volgorde) de leden en oud-leden van
het bestuur en van de redaktie, de bibliothecaris/archivaris, de leden van de archeolo
gische werkgroep en van de excursiecommissie, de organisatoren van de stadswan
delingen en de stadsgidsen, de leden van de Werkgroep Molens, en onze vertegen
woordigers in de Gemeentelijke Monumentencommissie en in het Museumbestuur, en
verder aan allen die voor onze vereniging actief waren.
De Voorzitter.
Oproep nieuwe bestuursleden
Omdat de secretaris Bart van Aller het bestuur wil verlaten, zoekt hij en het bestuur een
opvolger. Wie wil hem opvolgen?
Taken: normale secretariële werkzaamheden. De notulen en ledenadministratie vallen
onder de verantwoording van andere bestuursleden.
Gaarne aanmelden bij één van de bestuursleden. Zie laatste bladzij.
De heer A. Hederik overleden
Tot onze ontsteltenis verneemt het bestuur dat de heer A. Hederik is overleden. De heer
hederik was tot vorig jaar een trouw en actief lid van onze Excursie-commissie. Aan de
door hem mede georganiseerde excursies bewaren wij zeer goede herinneringen. Het
bestuur wenst namens ‘Oud-W ageningen’ zijn familie veel sterkte toe.
Het Bestuur.
EXCURSIE OP 5 OKTOBER NAAR CULEMBORG
In het aprilnummer van ons blad was al aangekondigd dat de jaarlijkse verenigingsexcursie op de eerste zaterdag van oktober zal plaats vinden. Het doel stond toen nog niet
helemaal vast, hoewel de gedachten uitgingen naar een historische kern in het
Rivierengebied.
Inmiddels is de excursiecommissie er in geslaagd een, naar haar mening aantrekkelijk
programma samen te stellen voor een bezoek aan CULEMBORG. Als middelpunt van
een kleine heerlijkheid kreeg Culemborg in 1318 stadsrechten en heeft het verschillen
de bestuursvormen gekend tot het pas in de Franse tijd deel ging uitmaken van
Gelderland.
Onder deskundige leiding wordt een wandeling door de oude binnenstad gemaakt.
Daarbij wordt o.a. zichtbaar hoe de nabijheid van de rivier de Lek van invloed is geweest
op ontstaan en ontwikkeling van de stad. In de wandeling is een bezoek aan de 15e
eeuwse Grote of St. Barbarakerk opgenomen met o.a. in het koor een graftombe uit
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1745. Het middagprogramma (na de lunch in restaurant “ De Poortwachter” aan de
Markt) begint met een rondleiding door het 16e eeuwse stadhuis en wordt afgesloten
met een wandeling door de Kasteeltuin. Hier is van 1986 tot 1995 grootschalig
archeologische onderzoek gedaan, waarbij de fundamenten van het kasteel Culemborg zijn teruggevonden. Het is de bedoeling dat het terrein wordt ingericht tot cultuur
historisch stadspark.
De dag wordt met de gebruikelijke afscheidsthee beëindigd in het aan de Lek gelegen
restaurant “De Jachthaven” , waar ook ‘s morgens na aankomst in Culemborg eerst
koffie wordt gedronken.
We vertrekken om 9.00 uur (Bowlespark, tegenover museum de Casteelse Poort) en
zijn om 18.00 uur weer in Wageningen terug.
Ter inleiding op de excursie wordt verzocht zich uiterlijk 21 september aan te melden
bij een der volgende adressen:
Dhr.K.de Koning, Lijsterbeslaan 14, 6706 CE Wageningen, tel.412588 of Dhr.
A.E.Jansen, Hoogstraat 109, 6701 BS Wageningen, tel412802.
Definitieve inschrijving vindt plaats, zodra de kosten (f. 42,50 per persoon) zijn
overgemaakt op giro 2946125 van de Historische Vereniging Oud-Wageningen. Na
inschrijving ontvangt u nog enige nadere informatie.
Introductie is toegestaan.
Bij minder dan 30 aanmeldingen kan de excursie helaas geen doorgang vinden.

ENIGE GEGEVENS BETREFFENDE HET WEER VOOR 1900 TE WAGENINGEN,
AFKOMSTIG UIT PUBLIKATIES EN ARCHIEFSTUKKEN.
A.C. Zeven
1000 jaar weer
In 1995 verscheen het eerste deel van Buisman’s Duizend jaar weer, wind en water in
de Lage Landen (Buisman, 1995). Dit deel gaat tot 1300. De meeste mensen zullen
weinig contact hebben met deze vroege periode. Zij zullen vooral uitkijken naar het deel
dat de periode van na 1900 betreft. Historici, genealogen en anderen zullen vooral
belangstelling hebben voor de delen die de periode 1600-heden beschrijven. Zolang
deze delen nog niet verschenen zijn zullen wij het met andere compilaties moeten doen.
Een voorbeeld is een ander, sterk beknopt werk van Buisman (Buisman, 1984).
Buisman verrichtte en verricht een gigantische arbeid door talloze boeken, inventaris
sen op archieven en archiefstukken zelf door te werken. Het blijkt dan dat men ook
vroeger bepaalde gebeurtenissen moest of wilde vastleggen. Men kon bijvoorbeeld
een verzoek aan de landeigenaar om vermindering van de pacht indienen. Een reden
kon een misoogst zijn, omdat de voorgaande weersomstandigheden te droog, te nat
of te koud waren geweest. Uit een dergelijk verzoek leren we iets over de weersomstan
digheden uit die periode.
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De historische weerkundige gegevens betreffende Wageningen kunnen we in twee
groepen indelen:
1. reeds gepubliceerde, en
2. nieuwe vondsten.
Gepubliceerde gegevens
1135-1160
‘De abdij bij Keulen bezat een hof (curtis) in de omgeving van Wageningen, Rijnwijk
genaamd. Uit het register van de bezittingen en inkomsten van deze abdij daterende
uit de jaren 1155-1160 (Sloet, O.B. Gelre. I no 302) vernemen wij, dat de opbrengsten
van de hof Rijnwijk sterk waren verminderd in verband met overstromingen en de
daarop veroorzaakte ontvolking van deze streek, totdat tenslotte dit kloosterbezit
geheel en al verwoest werd. Deze situatie wordt begrijpelijk in het licht van de vele
rivieroverstrominge, die wij voor deze tijd signaleerden’ (Gottschalk, 1971 p72).
Keizer Barbarossa ‘verleende toestemming tot het graven van een kanaal door de
Noda (Nude bij Wageningen), opdat het Rijnwater naar de nabije zee kan afstromen
(via de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee (toentertijd Almere, ACZ) zonder veel schade
te doen.’ ‘Het afwateringskanaal van Wageningen naar de Zuiderzee is blijkbaar nooit
tot stand gekomen’ (Gottschalk, 1971 p73). Later, in 1498, heeft men dit plan weer
opgepakt, maar het kanaal is er nooit gekomen (Wartena, 1954).
N.B. Eigenlijk behoren deze en andere overstromingen van en nabij Wageningen niet
thuis in een artikel over het weer te Wageningen. Immers overstromingen zijn het
gevolg van zware regen- en sneeuwval (na stijging van de temperatuur: grote massa
smeltwater), die ergens bovenstrooms plaats vonden. Het weer in Wageningen kan
zonnig en droog geweest zijn, terwijl toch de kade of dijk door hoog water bezweek.
1423
‘Enige tijd later (in het najaar 1423, ACZ) ging de bode naar Wageningen, Harderwijk
en Elburg om een vergadering te Arnhem op 2 december te convoceren. Hij moest op
drie plaatsen een paard lenen, omdat de wegen overal ‘mit water bevloten’ waren. Hij
moest grote omwegen maken’ (Gottschalk, 1975 p106).
1506
‘Het weder, dat zich tot op den avond (van 2 juli 1506, ACZ) vrij goed had gehouden,
werd nu opnieuw regenachtig, en wel in m eeren meertoenemende mate. ‘t Was weldra
als wilden de wolken haren geheelen voorraad uitstorten. Onophoudelijk en geweldig
daalden er stroomen waters neder’ (Goossen, 1862).
Op 8 juli 1506 was de uitval uit het belegerde Wageningen ‘door de opperbevelhebber
bepaald op 9 uur, doch aanhoudende plasregens, vergezeld van onstuimige windvla
gen, vertraagden eenigen tijd den uitmarsch, — ’ (Goossen, 1862).
1546
Op 5 februari 1546 bezochten keizer Karei V en zijn zuster Maria, Koningin van
Hongarije, landvoogdes der Nederlanden de stad Wageningen. Goossen (1862)
schrijft “Had de maand Januari (1546) vele koude en buiïge dagen opgeleverd, Februari
trad zacht en kalm te voorschijn. Den derde van die maand bekwam de regeering (van
de Stad en Schependom Wageningen) de zekerheid, dat de Keizer den vijfde (februari)
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de stad zou bezoeken. Zoo brak eindelijk de zoo lang gewenschte dag aan en
onbewolkt vertoonde zich de zon aan de voorjaarslucht.’ Deze weersgegevens kloppen
met de gegevens, die Buisman (1984) verschaft ‘In Januari is het winterweer ‘zeer
streng’, ook valt er veel sneeuw.’ In de laatste week van de maand dooit het.
1595
‘Hoogwater op de Rijn volgde op de zeer strenge winter. Drie weken voor Kerstmis
begon het te vriezen en dat duurde een maand lang. Vervolgens 2 dagen dooi en
daarna in 1595 6 weken vorst. Veel waterschade o.m. aan de fortificaties van
W ageningen’ (Gottschalk, 1975 p802+805).
Het bovenstaande kan tot een ruwe datering herleid worden:
vorst 3 dec. 1594 - 3 jan. 1595
dooi 4 en 5 jan. 1595
vorst 6 jan. - 17 feb. 1595
‘Instorten van de stadspoort te Wageningen, als gevolg van de overloop van Rijnwater
tussen de stad en Rhenen. Gebaseerd op E. van Reyd/Reydanus. 1650. Historie der
Nederlantsche oorlogen, begin ende voortganck tot den jaar 1601 ’ (Gottschalk, 1975
p805). Dit moet wel de Nudepoort geweest zijn. omdat deze poort eerder last van hoog
water zal hebben gehad, dan de Bergpoort.
tussen de Grebbeberg en de W ageningse berg bevond zich een kade, die na de
overstromingen van maart 1595 tot de Grebbedijk werd opgewerkt’ (Gottschalk 1975
p807). Dit gegeven is gebaseerd op een mededeling van Beekman (1932).
1644
‘De Grebbedijk was nabij Wageningen vernield, waardoor het Rijnwater de Gelderse
Vallei kon binnenstrom en’ (Gottschalk, 1977 p150).
1650
‘Sloet (1852: 55 p184 en 342) zegt dat de Grebbedijk bij Wageningen in 1650
doorbraak. Deze overstroming had echter in 1651 plaats’ (Gottschalk, 1977 p160).
1651
‘De Hollandse Mercurius van februari 1651 (ed. 1678, p8 e.v.) bericht dat door het
smelten van overvloedig sneeuw in de Alpen en elders de Rijn zeer hoog water voerde.
In de nacht van 25-26 januari 1651 brak de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen
door, zodat het water zich meester maakte van de Gelderse Vallei tot bij Amersfoort.
De inwoners van de dorpen Laar (a/d Cuneraweg, Noord van de Grebbeberg), Ter
Horst, Veenendaal, Bennekom, Hoekelom, Harselo, Ede en andere nederzettingen
moesten vluchten’ (Gottschalk, 1977 p161).
1625
Op de avond van 18 september 1625 en de dagen erna werd de Wageningse
binnenstad door brand geteisterd (Van Veen 1923). Op zondagavond begon de brand
die volgens de archiefstukken onder invloed van een NW wind van poort tot poort ging
en waarbij 38 achterhuizen of schuren, 11 voorhuizen en 11 bergen (=hooi- of
korenbergen) verloren gingen. Uit dit gegeven blijkt dat op die avond de wind uit het NW
kwam. Het probleem voor de W ageningse stedeling was (en nu nog steeds is), is, dat
men geen goed beeld had (en heeft) waar nu eigenlijk het Noorden is. De oorzaak is
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dat de Hoogstraat voor de meeste W ageningers oost (Arnhem)-west (Rhenen) loopt en
dat er dus een noord- en een zuidzijde is. Hierdoor wordt in vorige eeuwen de
begrenzing van een perceel, dat loodrecht op de Hoogstraat staat, beschreven als
hebbende ten Oosten de eigenaar A, ten Westen de eigenaar B, ten Noorden de
Stadswal en ten Zuiden de Hoogstraat. Maar, omdat de Hoogstraat niet oost-west loopt,
maar noordoost-zuidwest, wordt hetzelfde perceel in een ander stuk beschreven met
de belendende percelen als ten Oosten: de Stadswal, ten Westen de Hoogstraat, ten
Noorden
N

N
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eigenaar A

r

eigenr B

perc. Z
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eigenaar A en ten Zuiden eigenaar B. De wind die op 18 september 1625 uit het NW
kwam, kan dus in werkelijkheid uit het westen gekomen zijn.
1672
‘Laag Rijnwater. De Fransen trekken bij Lobith door de Rijn die dan 4-5 voeten (=1,21,5 m, ACZ) hoog is’ (Beekman, 1932). Het Rijnwater zal toen in Wageningen ook wel
laag hebben gestaan.
1699
Op 15 juli 1699 moeten de bewoners van de binnenstad van Wageningen van de
Magistraat voor elk huis een tobbe gevuld met water zetten. Dit vanwege de grote
droogte (Zeven, 1991a).
1740
Hoog water (Zeven, 1991b). Zie 1751.
1751
‘Op den 20 en 21 Maart 1751 hebben wij hier (=Wageningen) een zoo hooge watervloet
gehad die nogh ses a zeeven duijm (=15 tot 17,5 cm, ACZ) hooger was als int Jaer 1740
w as’ (Zeven, 1991 b). Maar de hoogte in 1740 wordt niet gegeven.
1755
‘Tusschen den 13 en den 14 Julius hebben wij tot Wageningen soo een droevig
donderweer gehad en haegel dat het grootste gedeel van den Tabak is verhaegelt’
(Zeven, 1991b).
1770
‘Tusschen den 14 en 15 Julius is het water over de weijde (=uiterwaard) geloopen en
de menschen hebben gans weijnigh hooij van de weide gekreegen’ (Zeven, 1991b).
Eerder moet het stroomopwaards hevig geregend hebben.
1795
‘Doch eene buitengewoon felle vorst sloeg in het begin van 1795, voor den vijand,
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ijsbruggen over den stroom.’ ‘Aan het Lexkes-veer werden in allerijl eenige batterijen
opgeworpen,
‘De Franschen bekreunden zich weinig over den betwisten overtocht.
Boven en beneden het veer trokken zij met zwaar geschut, amunitie, wagens, ruiterij
en voetvolk over de dicht bevroren rivier.’ Buisman (1984) vermeldt nog dat ‘Pichegru
had geaarzeld, de ramp van 1672 indachtig, maar dat de vorstvoorspelling van een
gevangen genomen Franse officier die in zijn cel te Utrecht het gedrag van spinnen
bestudeerde (en wiens voorspelling de stad was uitgesmokkeld), hem over zijn twijfel
heen had geholpen.’
N.B. Welke (veronderstelde) associatie bestaat er tussen het gedrag van spinnen en
het komende winterweer?
1813
Voor 24 november 1813 vermeldt Goossen (1862) ‘Met middernacht begon het een ruw
en onstuimig weêr te worden. Vreeselijk huilde de wind door de lucht; uit sterk
voortgezweepte regenvlagen stortte al kletterend het water in stroomen neder. De
weerhanen op torens en huizen doorliepen alle streken van het kompas en knarsten op
hunne verroeste spillen. Twee uren na middernacht, begonnen de plasregens te
verminderen, doch een akelig duister verspreidde zich boven de stad. Kort daarna
begon de wind met vernieuwde kracht te woeden, zoodat vele woningen schudden en
kraakten op de fundamenten, schoorsteenkappen en pannen werden afgerukt en op
de straten geworpen. Dit duurde onafgebroken voort, tot het aanbreken van den dag.
Doch te midden van dezen storm, deed zich plotseling de kreet hooren: de kozakken,
de kozakken!’. De verschrikt vluchtende Franse militairen zullen het wel niet met
Buisman (1984) eens zijn. Hij vermeldt immers voor deze maand ‘Fraaye Novembermaand’.
1823
‘Strenge vorst, men steek de Rijn bij Wageningen met zware lasten over’ (Buisman,
1984).
1831
‘Op den 13 April 1831, toen in den namiddag een geweldig onweder boven de stad en
omstreken woedde, sloeg een bliksemstraal den ouden eik [aan de ingang van de oude
begraafplaats op de Wageningse Berg] ter neder, en was zelfs doorgedrongen tot in de
graven van het voorgeslacht’ (Goossen, 1862).
1855
Doorbraak bij de Doven. ‘Wageningen staat blank’ (Buisman, 1984). Goossen (1862)
schrijft hierover ‘De Maand Januari was met sterke vorst aangevangen, die onafgebro
ken tot het laatst van Februari voortduurde; nu werd het weder zachter, en vele
verheugden zich den winter met al zijne ontberingen te hebben doorworsteld en zagen
reeds de naderende lente verlangend tegemoet.’ Maar het kruiende ijs belemmerde
een afvoer van het water. Het koetshuis van ‘voormalige Hof van Gelderland’ werd door
het ijs vernield. Bij het ‘Roode Hert’, dat aan het begin van de dijk vanaf de voet van de
W ageningsche Berg stond bezweek de dijk, maar het gat werd gestopt door het laten
zinken van een schip, geladen met zakken zand. Later bezweek de dijk bij de Doven.
Deze twee plekken waren in februari 1995 opnieuw de zwakke plaatsen in de
Grebbedijk.
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1882
T ijden s het 35ste Landhuishoudkundig Congres, den 27, 28 en 29 Juni 1882 alhier
gehouden, had er eene tentoonstelling van vee en landbouwwerktuigen plaats.
Jammer was het, dat de talrijke bezoekers zoo weinig konden profiteeren, daar de
sluizen des hemels voor die dagen uitsluitend schenen geopend te zijn, en alles wat op
feest geleek in het water deed vallen. De allegorische optocht van de leerlingen der
Rijks- Landbouwschool werd gehouden den eersten dag van het Congres, en mocht
den meesten bijval genieten, ofschoon de overvloedige regen het geheel wel wat
waterig maakte.’ (Goossen, 1862 (1966)).
1891
Strenge vorst. ‘Op de Landbouwhogeschool te Wageningen heeft men een interessan
te proef genomen: men vulde een ijzeren bol met water en bracht die in de vrieskou.
Binnen enkele minuten barstte de bol met een luide knal uit elkaar’ (Buisman, 1984).
Na 1899
Ook wordt er uiteraard over het (recente) verleden geschreven. Meer gegevens zullen
te vinden zijn in ongepubliceerde en gepubliceerde dagboeken en reisverslagen.
Boeken bijvoorbeeld over de Slag bij Arnhem en de daarna plaats vindende nachtelijke
transporten van verborgen militairen naar de Betuwe, zullen vol weergegevens staan.
De eerste luchtlandingen bij Arnhem vonden op zondag 17 september 1944 plaats. Het
was die dag schitterend, zonnig weer.
Buisman (1984) geeft nog enkele Wageningse weergegevens. We vatten ze samen:
‘Op 3 maart (1971) wordt te Wageningen -18,7°C gem eten’. ‘In de periode 26 nov. - 2
dec. (1973) is het koud met herhaaldelijk sneeuwval en begin dec. vriest het streng
(Wageningen -21,7°C)’. ‘Op de 23e (april 1981) valt er op veel plaatsen sneeuw en er
volgt een uiterst koude nacht met te Wageningen -6°C’.
Nieuwe archiefvondsten
Tijdens het doorspitten van archiefstukken in het Gemeente-archief van Wageningen
kwam ik slechts enkele keren gegevens betreffende het weer of de gevolgen daarvan
tegen. Over de droogte in 1699 schreef ik eerder (Zeven, 1991a).
1576/7
Item me[e]ster ge[naam]t de glaesmaecker van de glaeijs in die kerck die van den hagell
vuijtgehagelt waren wederom te maecken hem ge[eve]n een en twyntich keijs. gulden
(NH38). ”
N.B. glaeijs = glazen, ruiten,
1835
Vrijdag de 14 December zijn deze (volgt lijst met namen genoemde) arbeiders kwart
over 2 ure door het slechte weder moeten ophouden (NA2475: Lijst van arbeiders 1512-1835).
samen is het nog een hele opsomming van mededelingen over het weer te Wageningen
in verleden tijden geworden.
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MET DE WIND MEE
F. van der Have
We ontvingen een boekje van 24 pagina’s met de hiervoor genoemde titel. Het bleek
een uitvoerige fietsroute te zijn met uitstekende, duidelijke kaartjes en foto’s.
Het is een uitgave van de provinciale V.V.V. Gelderland. Kosten f. 4,50.
Het is een fietsroute: Langs baksteenfabrieken aan de Nederrijn.
De historie van de Nederlandse baksteenfabrieken wordt beschreven. De fietsroute
begint in Tiel en eindigt in Arnhem (Men rekent vooral op wind uit het westen!).
Onderweg worden allerlei bezienswaardigheden bezocht.
Veel aandacht wordt geschonken aan de oude kerk van Echteld. Een gedeelte werd
gebouwd in de 12e eeuw. Muur met zwerfkeien, tufsteen en andere natuursteen. De
moeite waard! Verder schenkt men aandacht aan het Opheusdense veer, aan de
Blauwe Kamer, bezoek aan de voormalige steenoven ‘De Plasserwaard’, het huis
‘Rijnschans’, het gemaal aan de Pabstsendam, de voormalige steenfabriek ‘De
bovenste Polder’, er wordt aandacht geschonken aan de stadskern van Wageningen.
De hele route Tiel-Arnhem is 45 km.
De route is nauwkeurig beschreven. De V.V.V. zal U aan deze fietsroute kunnen helpen.
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OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 14 SEPTEMBER
WIND, WATER EN VUUR...... HET INDUSTRIEEL ERFGOED VAN WAGENINGEN
SPEELT ERMEE!
OP DEZE DAG STAAT DE DEUR SPECIAAL VOOR U OPEN:
De windmolen “De Vlijt” aan de Harnjesweg, een van de mooist in bedrijfzijnde
monumenten, draait op volle toeren. Rond de molen is een boerenmarkt en een
braderie. De watertoren op de Wageningse berg is te beklimmen. Vandaar is er een
prachtig uitzicht over de Betuwe en de uiterwaarden. Bij helder weer kan men
Nijmegen, Amersfoort, de Hoge Veluwe en het Reichswald zien liggen.
Van de honderden Nederlandse steenfabrieken resteren na saneringen en sloop
slechts enkele. De steenfabriek “de Bovenste Polder” is vanwege architectuur, de sfeer
en de plaats in het landschap een bezoek meer dan waard. De oven van de steenfabriek
bestaat uit tien ovenkamers!
U KUNT GENIETEN VAN SPECIALE AKTIVITEITEN:
Vanuit de binnenhaven aan de Rijn varen oude sleepboten van en naarde steenfabriek.
De haven dateert uit het begin van de 18de eeuw. In het Dijkstoelhuis en rondom de
haven is het nodige te bekijken.
In het historisch museum “De Casteelse Poort” wordt een speciale tentoonstelling over
de industriële erfgoederen gehouden. Voor het museum speelt een antiek draaiorgel,
het voor oudere W ageningers bekende “Haagsmanorgel”.
De Stichting Gilde Wageningen organiseert een korte stadswandeling langs industriële
monumenten (zie afb.), vertrek vanaf het museum.
Ook de kerken in onze stad doen mee. De Grote kerk op de markt, de r.k. St.Jan in de
Bergstraat en de Doopsgezinde kerk op de Arboretumlaan hebben deze dag hun
deuren voor u open.
1 "f

Op de dag zelf is informatie bij alle gebouwen verkrijgbaar.
In het museum zijn allerlei boekjes over monumenten te koop.
In de serie “Monumenten in Wageningen” komt dit jaareen boekje
uit overde steenfabrieken, geschreven doorC.D. Gast, gemeente
archivaris.

A d*

De folder is vanaf 1 september GRATIS verkrijgbaar bij VVV,
museum en gemeente.

14 september
De Grote kerk op de markt is open van 14.00 - 17.00 uur.
De R.K. kerk van 11.00 - 17.00 uur
De Doopsgezinde kerk zond geen gegevens - de kerk is wel open ('s middags).
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De voorm alige houtzagerij van de “Electrische Houtzagerij der Nederlandsche
Stoomhoutdraaierij en Meubelfabriek” , opgericht in 1920, is gelegen in de Dijkstraat
aan de gracht, tegenover het pompgemaal Het Rijnbolwerk. De houten helling
waarlangs de bomen naar binnen gesleept werden, is inmiddels verdwenen. De
boomstammen die in de zagerij tot planken werden gezaagd, lagen in te wateren in de
gracht. Dit pand, nu eigendom van de gemeente Wageningen, is een stukje ‘Industrieel
erfgoed’.
(foto Sj. Rauws, 1974; collectie A.G. Steenbergen)

B IS DE BAKKER
DIE BAKT VOOR ONS BROOD
F. van der Have.
Lang geleden, toen het volk Israël overhaast het land Egypte verliet, nam men als
proviand klompen deeg mee. Aan de overkant van de Schelfzee m oesterbrood worden
gebakken. Normaal werd e rva n het deeg een stukje brood bewaard dat de volgende
dag in het brood werd verwerkt om dit te laten rijzen. Voor de uittocht hadden ze ook
al ongezuurde broden gegeten, de matzes.
Op een reis door Turkije vertoefden we enkele dagen in Urgüp. Eeuwen geleden werd
door vulkanische uitbarstingen de bodem bedekt met een metersdikke laag lava. Lava
is gemakkelijk te bewerken. Zo groef men in de dikke lagen huizen uit. Het was het
tegengestelde van bouwen. De lava liet zich gemakkelijk bewerken en in de lagen
maakte men kamers, schuurruimten en stallen.
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We bezochten zo’n woning. Een bejaard vrouwtje noodde ons binnen te komen en ze
ging ons voor. Gelijkvloers waren ruimten, die als stal voorde schapen werden gebruikt
of als bergruimte. Langs een gammel trapje, in het gesteente uitgehakt, bracht ze ons
naar de ‘verdieping’. We kwamen in een grote kamer en aan de buitenzijde was een
venster aangebracht met een aantal ruiten. Aan een snoer hing een elektrische lamp.
Ze toonde ons de overige vertrekken. Langs een primitieve deur kwamen we in een
grote kamer, uitgegraven in de lava. Het was er donker en ook hier hing een lampje aan
een snoer. Bij ‘woningnood’ groef men verder en maakte er vertrekken bij.
We bezochten zo een klooster van enkele verdiepingen met veel zalen en kamers.
Langs de wanden waren aan de buitenkant openingen aangebracht waardoor licht en
lucht konden binnenkomen. Tafels en stoelen waren uitgespaard in de lavalaag. Kasten
waren ruimten aan de wand. Bij het klooster was een restaurant met enkele grote
ruimten. Ze waren geconstrueerd in een grote kegel van lava.
Voor onze lunch werd er buiten rijst gekookt en we kregen dunne takjes, waaraan
geroosterde stukjes vlees waren geprikt.
Buiten werd er ook brood gebakken. Een jonge vrouw maakte eerst grote lappen deeg
klaar die wel een middellijn van een halve meter hadden. In een kuil werd een houtvuur
gestookt en boven het vuur lag een groot blik. Hierop werd de plak deeg gelegd en
regelmatig keerde ze deze. Onze gids maakte ons duidelijk dat ze niet gefotografeerd
wilde worden. Wat later werden de ‘broden’ bij ons in de ‘eetzaal’ gebracht en ze werden
in repen gesneden. Het nog warme brood smaakte ons goed. Vroeger werd er in elk
gezin zo brood gebakken. We zagen later eenvoudige oventjes met een keien vloer. In
de dorpen en steden waren wel bakkers gevestigd.
In het openluchtmuseum vinden we een bakkerij, die al heel oud is. Daarnaast is er nog
een kleine bakkerij waar ze krentenbroden bakken, die je zo uit de warme oven tegen
een redelijk bedrag kunt kopen.
Vroeger kende men nog geen suiker. Je ziet dan ook bij de bakkerij enkele bijenkorven
staan. Pas na de ontdekking van Indië leerde men rietsuiker kennen en nog veel later
leerden we uit bieten suiker maken.
Het bakhuis
In de grote steden en veelal ook in de dorpen vond je overal bakkers. In dit gedeelte
van Gelderland vinden we bij de Saksische boerderijen nog wel eens een bakhuis aan.
W anneer de koeien naarde wei gebracht werden, kreeg de stal een grote schoonmaak
beurt. De klemtoon valt hier dan op ‘grote’ en ‘schoon’. Daarop werd het bakhuis in
gebruik genomen. Het bestond meest uit twee vertrekken. In het ene vertrek stond een
grote fornuispot. Hier werd het eten voor de varkens gekookt. Voordat de wasmachine
haar intrede deed, werd de was hier behandeld en....op zaterdagavond deed de
fornuispot dienst als bad voor de meeste familieleden.
In het andere vertrek woonde men de hele zomer tot ver in het najaar. Hier werd gegeten
en op het fornuis werd gekookt. Met een aantal kleverige vliegenvangers trachtte men
de meeste vliegen te pakken te krijgen. In zo’n bakhuis was het altijd warm, want het
fornuis brandde de hele dag en meermalen werd de fornuispot opgestookt.
Bakhuis? Het gebouwtje heette zo omdat hier voor eigen gebruik brood werd gebakken
en dat was vroeger altijd roggebrood. Een poos voor het bakken werd de oven met hout
gestookt. Ondertussen werd het roggemeel gekneed en zo gevormd dat het in het grote
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ijzeren bakblik paste. Dat kneden was zwaar werk. Boze tongen beweren dat het deeg
in een houten trog met de blote voeten werd getreden en gekneed. Je kon dan wel meer
kracht zetten dan bij het kneden met de hand.
De boerenmensen aten vroeger alleen maar roggebrood. Soms kwam er op de zondag
‘kleinrog’ op tafel. Dan was het roggemeel gemengd met tarwebloem en dat was dan
een hele traktatie.
Het was een aparte kunst zo’n groot roggebrood te snijden. De boer of boerin hield het
brood in de lengte tegen de buik en dan werden van bovenaf de sneden afgesneden.
Bij grote broden kwam er eerst een snee in het midden en dan kreeg je grote halve
sneden. Dan werden de sneden gesmeerd met ‘goeie’ boter en belegd met een dikke
plak spek. Als er een vette ‘zoeg’ werd geslacht dan lette men bij het ‘vet-prieze’ vooral
op de mooie dikke zijden blank spek. Daar werd je sterk van en vroeger geschiedde
nagenoeg alle werk op de boerderij met de hand en een sterke meid of knecht moest
stevige kost krijgen. In Bennekom en Ede staan nog enkele bakhuizen en het loont de
moeite om ze eens te bezichtigen.
Bakkers in W ageningen (plichten van de bakkers)
In het geschrift wordt geregeld waaraan zig de Bakkers en Roggemeel-Verkoopers
binnen de Stad Wageningen moeten houden.
De W eegschalen moeten door den Stads IJker gevisiteert en goed bevonden worden.
Dat geldt ook voor ‘Koopere en IJzere Gewigten. Andere dan de goedgekeurde mogen
er niet in huis zijn en nog veel minder mag men hiervan gebruik maken. Binnen 14
dagen moeten alle bakkers op het gemeentehuis verschijnen om hun namen te laten
noteren en het merk tonen dat zij op hun broden drukken. Zo’n merk lijkt op het huismerk
waarmee men vroeger gereedschappen merkte of op huizen aanbracht. Vrijwel
niemand kon lezen of schrijven. In oude kerken vindt men de huismerken afgebeeld op
kleine, vierkante grafstenen. De merken op de broden worden in een register afgebeeld
en ze mogen niet op de merken van collega’s lijken. Een bakker mag beslist niet het
merk van een collega gebruiken bij poene van vier goud guldens. Het regelement
vermeldt verder dat de bakkeren hun merken moeten drukken op alle haare Tarwen,
Huysbakken en Roggen Brooden. Is het merk niet herkenbaar dan verbeurt de bakker
het brood en een boete van 1, goud-gulden voor elk ongeteekent brood. Voor elk niet
gestempeld brood geldt dat dit voor de diaconie bestemd is en de boete is bestemd voor
de Aanbrenger (de klikspaan). De bakkers mogen hun broden in manden of met
wagentjes langs de deuren verkopen mits hun merk met zwarte verf op de manden of
wagentjes is aangebracht.
Zondagrust
Er mag geen brood verkocht worden op zondagen, biddagen en eerste feestdagen dan
in de uiterste noodzaakelijkheid en het werk zal voor de Kerktijd afgedaan zijn. De
regeerende Burgemeesteren kunnen in bijzondere gevallen hier een uitzondering
maken.
Alleen voor eigen gebruik bakken
Niemand, hy zy wie hy zy, mag zijn eigen brood (voor zichzelf gebakken) aan een ander
verkoopen, op de boete van 2 goud guldens.
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Geen cadeautjes
Een bakker mag aan zijn klanten of aan iemand die brood komt kopen, of hij contant
betaalt of op de kerkfstok laat schrijven of wat voor wijze ook brood, beschuit, een
koekje of ander gebak schenken, het zy groot ofte klein op de boete van 2 goud guldens.
Buylen met bequaame Buyl-Moolens
De Bakkers zullen het gemaalen Tarwemeel buylen na den eisch met bequaame BuylMoolens, die in behoorlijke staat gehouden worden.
Wat bakt de bakker nu?
Er worden verschillende soorten genoemd: Wittebrood of zoogenaamde weggen van
zuivere, beste tarwebloem, verder Fransch of Floer-brood. Prijs en gewicht worden ook
genoemd. Dan het Fransch brood. Vervolgens het zoogenaamde Tarwen-brood.
Vervolgens het huysbakken of Menage-brood. Dat laatste moet gebakken worden van
zuiver W eiten-meel, zoo als het van de Molen komt. We besluiten met het roggenbrood
van twee of van één pond.
De politie heeft de taak op de prijzen te letten. De bakkers mogen niet afwijken van de
voorgeschreven vorm, het gewicht, de kwaliteit van het meel. De eerste overtreding
kost hen 25 goud guldens, voor de tweede keer wordt het 50 goud guldens en
bovendien tijdelijke sluiting van de winkel. Er wordt precies voorgeschreven hoeveel
meel er voor een brood moet worden gebruikt. Vroeger waren er klanten die zelf meel
naar de bakker brachten of soms ook wel deeg. Hier wordt streng gewaarschuwd tegen
geknoei, vermindering of verandering. De bakkers, die alleen in de toekomst rogge
brood willen verkopen moeten een accoord-verklaring van het gilde hebben.
Op pagina 16 vinden we dan delen van de order of reglement.
Dat was het verhaal over: B is bakker, die bakt ons brood.
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Deze bijdrage ontvingen we van de heer A.T. Heij. Hij is een telg uit een bekende
drukkersfamilie. Hij woont nu op de hoogste verdieping van de eerste flat op de
Rooseveltweg en vanaf zijn hoge balkon gaan zijn blikken in het rond en hij schrijft:

MIJMERINGEN HOE HET TOEN WAS...
A.T. Heij
Wonend aan het begin van de Rooseveltweg met als overburen de Roosebrinkbewoners sta ik op mijn hoge balkon te mijmeren met mijn gezicht richting Stadsbrink. Hier,
op het balkon, probeer ik mij in te denken hoe de situatie er voor de oorlog en enkele
jaren nadien was. Om zich het station van de stoomtram Ede-Wageningen goed te
kunnen herinneren moet men nu ruim de zestig zijn gepasseerd. Het is voor de
‘geïm porteerde’ bewoners van onze stad en de huidige generatie nauwelijks voor te
stellen dat men om het station te kunnen bereiken een heuveltje op moest lopen. Dat
heuveltje begon bij het elektrotechnisch en loodgietersbedrijf van de Gebr. Van de
Weerd. Nu is daar de ‘Stunthoek’ van Radstaat gevestigd. Aan het begin van de
Dijkgraafseweg, nu Rooseveltweg, kon je sigaren kopen bij de familie Looijen. Tot aan
de Javastraat stond er een rijtje kleine huisjes, (nu het braakliggend stuk grond van
garage Van der Kolk). Op de andere hoek van de Javastraat/Dijkgraafseweg was de
rijwielhandel Lub Wien gevestigd. In het bijbehorende woonhuis woonde de familie De
Jong. De heer des huizes, Roel de Jong, was eens secretaris van de voetbalvereniging
W .A.V.V. Aan de rechterzijde van de Dijkgraafseweg bevond zich de paardenslagerij
van de familie Kok, dan vishandel Martens (bekend door zoonlief Paultje) en vervolgens
de potten- en pannenwinkel van de familie van Brakel.
Kunt u zich nog het Kerskamppad herinneren? Dit straatje begon tegenover drogisterij
De Eekhoorn, die nog steeds in dit pand gevestigd is. Op de hoek van het pad woonde
kapper Nilwik. Als je het pad afliep moest je de tramrails oversteken om op het
Dammetje te komen. Daar woonde o.a. de familie Ytsma, die in de oorlog gastvrijheid
verleende aan een paar Joden (Leo Worms en zijn vriendin) en wat verder ‘Ballie
Kluntjes’, die bekend was door zijn monotone roep ‘Voddel’. Daarop volgde de 1e
Buurtseweg met onder meer de smederij van Looijen, bakkerij Horden (bekend door
zijn roggebrood), het café van Grietje Lenting, het sigarenmagazijn Jo Mientjes (wijlen
de heer Mientjes was oprichter en erelid van W.A.V.V.). Dan volgde kapper Onderstal
en op de hoek wasserij het Zwaantje. Je kon daar met je was terecht bij Pollie Huijbers.
Richting 2e Buurtseweg waren destijds gevestigd de Wageningse houthandel, zand
en grinthandel Van Brakel. Kruidenier Van Ingen met als bijzonderheid zijn koffiebran
derij. Op bepaalde dagen rook de hele buurt naar de gebrande koffie. Naast Van Ingen
vond je de graanhandel van Looijen, waar veekoekjes geperst werden en aan de
overzijde carrosseriebedrijf Wijnveen.
Als ik dan zo verder mijmerend door de oude buurt van toen fiets, herinner ik me aan
de Dijkgraafseweg en de Kampweg nog heel goed het café Aalmers, groentehandel
Wolven, Slagerij Piet van Dam, kruidenier Lindner (tevens hulppostkantoor), groente
winkel Vossers, de drie kolenhandelaren Wanders, Scheffel en Van Brakel, schoenma
ker Verm eer met even verder collega Slotboom. Aan het eind van de Dijkgraafseweg
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kruidenier Mulder, vader van wijlen Jan (bay) Mulder (voor elk rechtgeaard Wageninger
een zeer bekend figuur), zo ook vishandel Rein van de Weerd, waarvan nu zoon Piet
met echtgenote Janny de prachtige viswinkel op de Markt runt plus de verschillende
wagens op de vaste standplaatsen in onze stad.
Via de W esterhofseweg en het Westerhofsepad gingen we in de weekenden naar het
toenmalig Gemeentelijk Sportpark, waar de heer Van Dam de scepter zwaaide. Dit
sportpark lag op de plaats waar nu de flats van de Asterstraat staan. Vermeldenswaard
is zeker nog de Kampweg met de zogeheten rij van twintig. Dit waren kleine huisjes,
binnen somber vanwege de kleine raampjes, vooral aan de achterzijde bij de keuken.
Hier brandde overdag altijd de lamp om in de pan te kunnen kijken of de ‘piepers’ al gaar
waren. Dit was de goede, oude tijd. Dit alles is, vergeleken met wat er nu staat en met
het hedendaagse comfort een wereld van verschil. Met mij genieten de medebewoners
van de flat op de hoek van de Roosenveltweg en de Javastraat van het woonplezier.
Maar ja, we worden allen een dagje ouder en we missen in deze flat met zijn vele
trappen (48 treden) een zo broodnodige lift. De bewoners willen mee betalen en we
wachten, vol verlangen, op de vervulling van deze wens en we hopen dat het niet bij
een schone droom blijft.
In het boek: ‘Een verdwenen stuk W ageningen’ vindt U in kaart en plaat veel van het
hier beschrevene terug.

ZOMERTENTOONSTELLING IN HET HISTORISCHE MUSEUM ‘DE CASTEELSE
POORT’
In het museum Bowlespark 1A maakt Wageningen haar naam als centrum van
plantenkennis meer dan waar, te weten met de tentoonstelling rond het ‘Herbarium
Vadense’.
Tot en met 21 november 1996 is in het museum een keuze te zien uit dat oude
herbarium, aangekondigd als ‘the plants collected by F.J. Breteler, T. Nzabi, and J.J.
W ieringa’. Héél oude bladeren vol bijzondere planten uit vervlogen tijden, verzameld
door generaties wetenschappelijk gemotiveerde mensen, wier namen we in W agenin
gen nog altijd kennen. Zoals Staring!
In deze tentoonstelling wordt méér getoond ook modern materiaal. Tropische houtsoor
ten b.v.b. en tropische vruchten. Historische afbeeldingen van de Wageningse proef
velden en laboratoria en ook van Wageningse geleerden, bezig met hun experimenten.
Beelden van eergisteren, beelden van gisteren, beelden van nu en straks. De
Landbouw Universiteit zou geen betere presentatie kunnen wensen.

LET U OP DE BEZOEKTIJDEN VAN HET MUSEUM:
Dinsdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 17 uur. ‘s Zondags van 13 tot 17 uur.
Na 1 november is de begintijd niet 11 maar 12 uur! Op de zondag van 1 tot 4 uur.
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DE VELUW SE EN BETUWSE POST DOOR DE BEZETTER VERBODEN
Aanvulling door dhr A.T. Heij
In het artikel ‘Een W agenings dagblad’ dat deel uitmaakt van een uitgebreide bespre
king door de heer Heijers over de drukkerijen en de verschillende kranten uit het
verleden, maakt de schrijver tevens melding van het roemloos einde van de Veluwsche
en Betuwsche Post onder leiding van Gerrit Heij bij het begin van de oorlog.
Dit klopt niet helemaal. Wat was er met deze krant aan de hand?
Eind 1938 weigerde uitgever Gerrit Heij de naam van de schrijver van een ingezonden
stuk tegen de N.S.B. bekend te maken aan één van de ‘vooraanstaande’ N.S.B.-ers uit
onze stad: J.A.A. Fransen van de Putte. Dit was voor deze beruchte N.S.B.-er
aanleiding uitgever Heij te mishandelen.
In het gemeente-archief troffen wij in het februari-nummer 1939 van de Nieuwe
W ageningsche Crt het bericht van de uitspraak van de Politierechter te Arnhem aan met
de volgende tekst:
-Straf tegen Fransen van de Putte bij de uitspraak verhoogd.- De politierechter te
Arnhem heeft uitspraak gedaan tegen den 61-jarigen J.A.A. Fr.v.d. P te Wageningen.,
tegen wien ƒ 15 boete of 15 dagen hechtenis was geëischt, omdat hij den uitgever G.H.
van een te Wageningen verschijnende courant heeft mishandeld, daar deze hem niet
wilde zeggen, wie de schrijver van een tegen de N.S.B. gericht ingezonden stuk was.
De verdachte werd veroordeeld tot ƒ 25 boete of 10 dagen hechtenis. Fr.v.d.P nam vrij
snel na de bezetting in 1940 zijn kans waar door de bezetters de voortzetting van de
Vel. en Bet.Post te laten verbieden. Wellicht was hiermee de Vel. en Bet. Post één van
de eerste bladen dat op last van de Duitse bezetters gedoemd was te verdwijnen.

Aanvulling blz. 31 vorige nummer over Drukkerij Verweij.
A. Verweij-Bram Verweij voor intimi- gaat dan alleen verder en ziet zijn drukkerij groeien
in omzet, omvang en in aantal personeelsleden. Ondanks zijn drukke werkzaamheden
ziet hij in de zestiger jaren toch kans om zich ook voor de Wageningse samenleving in
te zetten. Als wethouder van onderwijs in de gemeente W ageningen oogst hij van veel
kanten grote waardering. Hij zette daarmee het werk voort van wethouder Lips, een
naam die bij velen van ons nog een bekende klank heeft.

DRUKKEN IN WAGENINGEN (2)

K. Heijers
DRUKKERIJ WIGMAN
Ik kom nu even terug op het eerder genoemde “zijlijntje” , dat ontstaat als uitgever H. van
Gortel uit de samenwerking met de W ageningsche Boek- en Muziekdrukkerij van de
heer Bronsveld treedt en een eigen drukkerij opricht aan het Spijk. Meegenomen
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worden de drukobjecten de
Neder-Veluwe, de Betuwe en
vanaf 1890 de Nieuwe Wageningsche Courant, een
nieuwe uitgave van de heer
van Gortel.
Deze overlijdt in 1901 en kort
daarop neemt de heer B. Wig
man uit Ede de drukkerij en
de uitgeverij over. Hij trekt
zich in 1917 terug en doet
zijn bedrijf over aan zijn zoon
A.B. Wigman, die dan kan
toor houdt aan de Bergstraat
32, met de drukkerij aan het
Spijk.

Drukkerij Gebr. Verweij op het Spijk

De zoon voelt zich echter
meer aangetrokken tot de
natuur dan tot het bedrukken
van papier. Hij blijft echter de
drukkerij leiden tot na de oor
log (1948), w anneer A.B.
Wigman de drukkerij opheft.
De snelpersen worden ver
kocht aan drukkerij Vada, die
daarm ee na haar tweede
bedrijfsvernietiging een nieu
we start vindt in de vroegere
Patma-sigarenfabriek, naast
de Ambachtschool.

De heer A.B. Wigman gaat zich daarna volledig wijden aan het schrijven van boeken,
terwijl hij als auteur ook zijn medewerking verleent aan het Nationale Park De Hoge
Veluwe.

PONSEN & LOOIJEN
In het jaar 1923 besluiten de heren A. Ponsen (ca.48 jaar) en E.M. Looijen (24 jaar)
samen een drukkerij te beginnen in Wageningen. Zij zijn tot dan werkzaam bij Drukkerij
H. Veenman, resp. als chef zetterij en voorman drukkerij.
Hun nieuwe drukkerij wordt per28 mei 1923 gevestigd in een gehuurd pand op de hoek
van de Achterstraat (de latere Herenstraat) en de Kasteelschegang, vermoedelijk
hetzelfde pand waarheen in 1867 de drukkerij van J.A.M. Haak (eerder van G.H. van
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Hattum) vanuit de Hoogstraat werd verplaatst.
Op de muur aan de kant van de Achterstraat/Herenstraat werd trots vermeld “Electrische Drukkerij Ponsen & Looijen / Uitgeverij Advertentieblad / wordt gratis verspreid” .
(Deze tekst is op die muur blijven staan tot aan het moment van afbraak in de zestiger
jaren t.b.v. het nieuwe Kantongerecht.
“Uitgever Advertentieblad” stond er terecht op de muur, want ook deze drukkerij zocht
naar een vast, regelmatig terugkerend project als basisvulling voor haar drukpersen,
en die bezetting vond men in de uitgave van een gratis huis-aan-huis advertentieblad.
Het eerste nummer verscheen in december 1923.
De drukkerij begon eerst met een degelpers, waarop ook de allereerste exemplaren
van het Advertentieblad werden gedrukt op een formaat van ongeveer A4 en een
omvang van 2 pagina’s. Later, toen een snelpers kon worden aangeschaft, werd het
form aat vergroot en kwam de omvang op 4 a 6 pagina’s, boordevol advertenties, bijna
zonder redactionele tekst en dat bleef lange tijd zo.
Het hoekpand aan de Kasteelschegang werd al gauw te klein en de firmanten kochten
in 1928 het monumentale huis in de Herenstaat no. 19, waar de bekende beeldhouwer
August Falise tot dan woonde en werkte.
Een saillant detail daarbij is dat de meeste in het pand achtergebleven modellen,
gietvormen, gietsels en andere creaties van August Falise zonder veel égards uit het
raam werden gegooid om als puin te worden afgevoerd.
De heer Ponsen maakte de verdere groei in het gebouw aan de Herenstraat maar korte
tijd mee. Hij overleed op 55-jarige leeftijd en zijn plaats werd ingenomen door de
W ageninger G. Schippers. De naam Ponsen & Looijen liet men uit piëteit met de
overledene ongewijzigd.
De dertiger jaren lieten ondanks
ups en downs een gestage groei
zien en ook de moeilijke oorlogs
jaren kwam men redelijk goed
door, misschien ook omdat men
het Nieuws- en Advertentieblad
tot halverwege de oorlogs-jaren
kon laten verschijnen. Maar door
de oorlogshandelingen in 1944’45 werden pand en inventaris
zwaar beschadigd. Een zestal
granaten was daar de oorzaak
van, terwijl toen bovendien van
alle machines de electromotoren
door de Duitsers waren meege
nomen.
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ER IS MAAR ÉÉN MIDDEL
om U w bedrijf of zaak in e v e n 
w i c h t te houden en dat is :

RECLAM E M A K EN
Doe dit met smaakvol drukwerk
en pakkende advertenties in het

A lg e m e e n
N ieuw s- en Advertentieblad
R a a d p le e g t v o o r
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Drukkerij en Uitgeversbedrijf Firma PONSEN & LOOIJEN
H e e r e n s tr .1 9 - W a g e n in g e n - T e !. 21 2 8
D e drukkerij w * a r ook dil
• d r e s b o e k gedrukt w erd

Advertentie uit adresboek van Wageningen, 1930

Firma Ponsen en Looijen, Herenstraat 19

De heer Schippers - niet zo jong meer - zag de wederopbouw van het bedrijf niet meer
zitten en kocht een klein drukkerijtje in het plaatsje Wijhe, met een krant, een bedrijf dat
nog steeds bestaat als drukkerij Schippers, nu geleid door zijn kleinzoon.

PONSEN & L O O IJ E N /2
De Heer Schippers werd opgevolgd door de heer G. Heij Azn, de vroegere eigenaar van
de Stads-, Boek-, Courant- en handelsdrukkerij in de Boterstraat, die op zijn beurt, na
enige jaren, werd vervangen door de HeerH. v.d. Snee, later bedrijfsleider van drukkerij
Frouws in Ede.
Het tegenover het voorplein van het Bassecour gelegen drukkerijpand paste helaas
niet in de uitbreidingsvisie van burgermeester De Niet, die daar een nieuw plein wilde
creëren, het latere Salverdaplein. Het mooie pand werd door de gemeente onteigend
en afgebroken. Daarmee verdween ook een stuk jeugdherinnering van vele Wageningers, die het smalle straatje, dat langs het huis naar achteren doorliep, tot aan de
achterzijde van Café Centraal, het “Straatje van Vermeer” noemden.
In samenhang met de onteigening kocht de heer Looijen een vrijgemaakt stuk grond
aan de Vijzelstraat, doorlopend naar de Herenstraat. Op dat terrein werd een nieuwe
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drukkerij gebouwd, met bovenwoning,
zodanig dat de drukkerij daar in 1954
weer operationeel was.

f jJ o

ELECTRISCHE DRUKKERIJ

FIRMA PONSEN & LOOIJEN

H E E R E N S T R A A T 19

- TELEF. A 4 A -

WAGENINQEN

Het advertentieblad, dat vanaf decem
ber 1923 tot halverwege de oorlog gra
V E R V A A R D I G T ALLE
tis huis-aan-huis werd verspreid in W a
SPO ED IG - B ILLIJK - MODERN
geningen en omgeving, was zeer po
pulair bij de W ageningse bevolking.
BOEKWERKEN
TIJDSCHRIFTEN,
BLADEN ENZ.
Dat kwam mede door de wekelijkse
KUNNEN G E H E E L C O M P L E E T
IN P R O EF GEGEVEN WORDEN
kolom “Ut boertie uut de Nuu”, ge
V R A A G T U EENS P R IJS ?
schreven in het W agenings dialect en
waarin het leven van alle dag in W age
Advertentie uit adresboek van
ningen op humoristische wijze onder
Wageningen, 1937
de loep werd genomen. Niemand wist
wie eigenlijk de auteur van deze kolom
was. Steeds andere namen werden genoemd, maar wie het in werkelijkheid was is toen
nooit bekend geworden. Later bleek dat ‘t een van de Wageningse huisartsen was, die
daar absoluut geen bekendheid aan wilde geven, zelfs niet binnen zijn eigen familie.
Ponsen & Looijen startte vrij kort na het einde van de oorlog, min of meer brutaalweg,
opnieuw met de uitgave van het Nieuws- en Advertentieblad, dat zoals hier al eerder
werd gemeld, op een gegeven ogenblik, samen met de Wageningsche Courant
overging in de Veluwepost.

DRUKWERKEN

In 1959 treedt de heer E.M. Looijen Sr uit het bedrijf, waarna de directie wordt
voortgezet door de heer E.M. Looijen Jr. en mevr. G. Jalink-Looijen.
In 1961 wordt Ponsen & Looijen overgenomen doorhetW egenerConcern in Apeldoorn,
waarna het bedrijf in Wageningen verder
gaat onder dezelfde naam, met als direc
teur E.M. Looijen Jr.
In 1988 wordt drukkerij Ponsen & Looijen
eigendom van de heer G. Thurlings en in
1991 trekt E.M. Looijen Jr zich volledig
terug uit de onderneming. Sindsdien zijn
geen nazaten van de familie Looijen meer
bij het Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen
betrokken.

Ut boertie nut de Nuu.

Lange tijd werden de regionale kranten
voor W egener in Wageningen gezet. Dat
veranderde niet alleen door de eigendomswijziging, maar zeker ook door de
opkomst van nieuwe technieken. Daar
door wordt het zetwerk nu nagenoeg ge
heel door de redacteuren zelf verzorgd.
Het was duidelijk dat de bakens moesten
worden verzet en de drukkerij Ponsen &
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Looijen het accent weer op het drukken moest gaan leggen. Dat vroeg een geheel
nieuw beleid, nieuwe opdrachtgevers moesten en moeten worden gezocht, waartoe dit
jaar een nieuw, jong verkoopteam is gevormd, o.l.v. verkoopdirecteur Nico Veenendaal. het bedrijf specialiseert zich nu in boeken en tijdschriften voor de wetenschappe
lijke wereld.

DRUKKERIJ MODERN
Gebouw en inventaris van de Stads-, Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van G. Heij
werden door de notaris in één geheel geveild. Dit bracht mee dat het de oudste zoon,
Karei Heij, en diens zwager G. J. v.d. Snee, die beiden werkzaam waren geweest in het
bedrijf van hun vader, resp. schoon
vader, tot hun groter teleurstelling
niet mogelijk was een of meer ma
STADSDRUKKERIJ - BOEKBINDERIJ EN X
x
chines en wat zetmateriaal uit de
I HANDELSONDERNEMING G. HEIJ Azn.
failliete boedel te kopen. Zij wilden
BOÏEBSTRAAT 8 - TELEFOON 2831 - GIRO 118548
n.l. samen een drukkerijtje begin
nen, maar beschikten nauwelijks over
enig eigen geld. Daar kwam bij dat zij eigenlijk lid moesten worden van een van de
werkgeversorganisaties in het grafisch bedrijf, anders mocht de grafische machine- en
papiergroothandel niet aan hen leveren en konden ze niet in aanmerking komen voor
de levering van overheidsdrukwerk.
Maar om lid te kunnen worden moesten ze voor een commissie in Amsterdam
verschijnen om daar volledig opening van zaken te geven en dat zag er financieel
gezien bepaald niet rooskleurig uit.
Maar om een lang verhaal kortte maken, met enige verklaringen van geen bezwaar van
plaatselijke collega’s en van de grafische groothandelaren konden de beide firmanten
Heij en v.d. Snee eind 1934 toch van start gaan met een degelpers en een handpersje.
Er werd aan de Grindweg (nu Bevrijdingsstraat) voor ƒ 12,50 per week een pand
gehuurd van Bertus Van de Peppel, die zijn rijwielzaak verplaatst had naarde overzijde.
Het pand werd begrensd door enerzijds een café en aan de ander kant de manufacturenhandel Oberman.
Het was de tijd van moordende concurrentie, vooral op plaatselijk niveau en men kon
de eerste jaren het hoofd nauwelijks boven water houden. Het was dag-in-dag-uit
werken en dat nog met zo weinig gewin dat het heel moeilijk was er een gezin van te
onderhouden. Het gezin Heij woonde eerst aan de Harnjesweg tegenover de molen.
Toen echter de huurprijs door de eigenaar, de heer K.J. Zomer, werd verhoogd van
ƒ 5,85 naar ƒ 6,25 per week (incl. waterverbruik) kon deze verhoging niet worden
opgebracht en was het gezin gedwongen om te verhuizen.
Het was een geluk bij een ongeluk dat de heer Van der Snee vroeger met een van z’n
handen in een draaiende drukpers was terechtgekomen en daardoor gehandicapt was.
Hij ontving als uitvloeisel daaruit een soort invaliditeitsuitkering van ƒ 1 6 ,- per week en
daarmee kon hij en zijn gezin zich nog redelijk redden.
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Heij en Van der Snee beginnen samen op de Grintweg tegenover Bertus v.d. Peppel

Maar men ging stug door, in grote volharding en langzaam maar zeker kwam men in
wat beter vaarwater, vooral toen men - na weer beoordeeld te zijn - lid van het
werkgeversverbond mocht worden en men opdrachten ook voor overheidsdrukwerk
mocht aanvaarden. Dat was in Wageningen met z’n L.H. en de vele instituten een
belangrijke factor. Nu nog heeft men opdrachtgevers uit die sector, die in de dertiger
jaren het bedrijfje wat meer grond onder de voeten hebben gegeven.
Toen kwam de oorlog met z’n beperkingen, de papierschaarste, de papierdistributie,
en die gaven nieuwe problemen die overwonnen moesten worden. Men richtte daarom
een leesbibliotheek in (deze was er al vóór 1940. Red.), waar samen met de
kantoorboekhandel en de drukkerij, met centen, stuivers en dubbeltjes de omzet wat
kon worden vergroot. Zo kwamen de vennoten de oorlog door en brak er een tijd aan
met nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. De omzet groeide, het machinepark
werd langzamerhand groter. Wel werd het naastgelegen pand van Oberman bij de zaak
getrokken, maar er was aan de Bevrijdingsstraat op den duur toch onvoldoende ruimte
om de nodige uitbreidingen te realiseren, zodat nieuwbouw werd overwogen.
In W ageningen zelf kon met het gemeentebestuur niet tot een goede overeenstemming
worden gekomen over een geschikte locatie. Daarom werd in 1958 op een gegeven
ogenblik in Bennekom een goed gelegen terrein aangekocht aan het Bart v.d.
Elstplantsoen, waarop een nieuw drukkerijgebouw verrees (Modern), de naam waar
dig.
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Na enige jaren moesten ook hier door ver- en uitbouw uitbreidingen worden gepleegd
om de groei van het bedrijf adequaat op te vangen. In de zeventigerjaren verdwijnt het
lood ook hier uit het productieproces en wordt volledig op offset overgeschakeld. De
fotozetapparatuur wordt in Bennekom regelmatig aan de steeds verdergaande eisen
van de hedendaagse techniek aangepast en zo weet men met de dynamische
ontwikkelingen in de grafische industrie gelijke tred te houden.
De heer Karei Heij Sr. geniet al enige jaren van z ’n welverdiende rust. Het bedrijf wordt
nu geleid door de heer K. Heij Jr. mevr. F. Heij-R odenburgendeheerA. Bijleveld, terwijl
de derde generatie, ook een Karei Heij, al een plaats in de organisatie heeft verworven.
En dat alles geeft de heer Karei heij Sr. vanzelfsprekend veel voldoening.

NOG EEN GEMEENTELIJK MONUMENT?
A.G. Steenbergen
In de Veluwepost van 8 juli 1994 stond de volgende advertentie:
“Oude Diedenweg 161
Landelijke gelegen boerderij met aangebouwde varkensschuur en diverse
andere opstallen, gelegen aan de ‘Wageningse Eng’. Grondopp. 7.890 m2.
Verwarming d.m.v. gaskachels. Pand staat op de Gemeentelijke Monu
mentenlijst. Indeling: hal, toilet, keuken, woonkamer, slaapkamer met
douchekabine, berging en deel. 1e verd.: 1 slaapkamer.
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: ƒ. 5 6 5 .0 0 0 .-” .
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De boerderij wèrd gekocht, doch bleek veel te klein om iedereen te kunnen bergen.
Geen nood, aanpassen is altijd mogelijk...
W anneer u nu over de Oude Diedenweg wandelt of fietst, ziet u hoe deze boerderij
aangepast wordt! 98% van dit Gemeentelijk Monument ging tegen de vlakte. De
voorgevel met uitbouw bleef staan. De rest wordt (op) nieuw opgetrokken. Wij zijn
benieuwd naar het resultaat...
Komt op dit pand ook het rood-witte schildje van een Gemeentelijk Monument?
Bijgaande foto is één van de 12 fraaie foto’s van Oude Diedenweg 161, die een collega
maakte ten behoeve van het Album Historicum, dat ik bij mijn afscheid van mijn
werkplek op 29 september 1993 van collega’s kreeg. Ik ben de maker, C. Laban uit
Bennekom, zeer dankbaar. Ik weet precies hoe deze boerderij aan alle zijden eruit
gezien heeft!!

DE BIBLIOTHEEK
1. Wat Oorlogsdocumentatie (10 stuks) mocht ik voor de bibliotheek en documentatie
ontvangen van Mw. M. Hendriksen, Wageningen. Daaronder bevindt zich een
glasplaatje met de tekst “Hotel De Wereld Capitulatie-ondertekening-Nederland
bevrijd 5 mei 1945” . Interessant is ook de ingelijste zinken plaquette met onder
andere het portret van generaal M.G. Winkelman en de tekst “De wapens worden
neergelegd 14 mei 1940” . Dergeiijke objecten (er bestaan nog meer herinneringen
aan de Capitulatie) zouden een plaatsje moeten krijgen in een vitrine in de
capitulatiezaal in ‘De W ereld’. Goed idee??? Verder is er b.v. het Bevrijdingsnummer van de Wageningsche Courant 4 mei 1946 en een oorkonde met een gedicht
“Vrede te Wageningen - 5 mei 1945” , gemaakt door een Wageninger.
Hartelijke dank voor deze documentatie!
2. Een vraag ... aan de gebruikers van de leeskoffer.
In Leeskoffer nr. 3, teruggekomen na 16 mei j.l., ontbrak het boekje C.D. Gast.
Verwoesting en wederopbouw van Wageningen 1940-1945 (Monumenten in W age
ningen), 1995. Het boekje heeft nummer W. 348 en is voorzien van hetstempel/OudWageningen. Bij wie is deze publikatie per ongeluk blijven liggen!?
3. Vanaf 1973 (oprichtingsjaar van Oud-Wageningen) heb ik interessante zaken over
W ageningen uit de plaatselijke en regiokranten geknipt. Opgeplakt op een A-4
worden de artikelen per onderwerp in mappen bewaard. Ze zijn uiteraard ter inzage.
Verschillende jaren heeft ons lid, J. Meijer, de knipsels opgeplakt, maar door
omstandigheden is hieraan een einde gekomen. Dank voor de hulp!
Wie heeft wat tijd dit werkje bij te houden? Er moet wel eerst enige achterstand
weggewerkt worden. U kunt contact opnemen met ondergetekende.
A.G. Steenbergen, beheerder, (0317) 416675
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WEER EEN POMP BIJ DE WERELD?
Over 2 jaar, april 1998, zal de Historische Vereniging Oud-Wageningen 25 jaar
bestaan. Ik weet niet of er al leden met suggesties voor de viering bij het bestuur
gekomen zijn. Hier volgt er in ieder geval één! Ik vind deze het overwegen waard. Kort
geleden kwam mijn over-buurman en ons altijd in het verleden van Wageningen
geïnteresseerd lid, de heer Chr. Bresser, met het volgende voorstel:
“Wageningen moet weer een pomp bij de Wereld hebben!!”
Niet de oude, want een snel beslissende burgervader heeft deze destijds laten verwijde
ren. Koper, lood en de hardstenen platen vonden hun weg naar het onbekende...
W eliswaar kreeg in 1978 de Wageningse bevolking een donkergroene gietijzeren
pompje cadeau van de Studentenvereniging Ceres ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van deze vereniging. De pomp staat nu wat doelloos op het mooiste (?) plein
van Wageningen naast De Wereld. Wageningen moet weer een pomp krijgen met
allure. Zo’n hardstenen pomp (zie afb.) is o.m. te koop in België. Hoe deze hierte krijgen
is van een andere orde.
Chr. Bresser en ondergetekende zijn benieuwd hoe het bestuur tegenover deze
suggestie staat èn hoe de reacties bij de leden zijn.
Wij horen dit graag.
A.G. Steenbergen
tel. 416675

De pomp bij Snackers (Anno 1724)
Tekening naar oude foto door Piet Hoileman.
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ADRESSEN OM TE WETEN
Naam
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BESTUUR:
A.C. Zeven

voorzitter
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel. 410156
Er is een vacature
secretaris
A.A.van Loenen
penningmeester Englaan 19, 6703 EV, tel. 425517
Mw L.B.A.J.Elders-Vonk ledenbestand
Ericalaan 4, 6703 EM, tel. 413933
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 AGENINGEN’
F.van der Have
hoofd-redacteur Otto van Gelreweg 16, 6703 AE tel.413468
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675
A.G. Steenbergen
zie bij bestuur
A.L.N.Rietveld
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675
* A.G.Steenbergen
FOTO- EN PRENTENKABINET
zie bij bestuur
A.L.N.Rietveld
W ERKGROEP 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
MONUMENTENCOMMISSIE
W.van Keulen,
contactpersoon Costerweg 8, 6701 BH, tel.413928
* STICHTING HISTORISCH MUSEUM
Bowlespark 1A, 6701 DN, tel.421436
‘DE CASTEELSE POORT’
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 28 oktober 1996 in "de Wereld"
De leden van de Archeologische Werkgroep van onze vereniging zullen deze
avond vullen door te vertellen over de resultaten van hun opgravingen.
Copij inleveren uiterlijk 18 sept. 1996 (Otto van Gelrewerg 16)
U heeft dus voldoende tijd voor een bijdrage
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24e jaargang - nr 4 - november 1996
MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 18 NOVEMBER 1996
(dus niet 28 oktober 1996)
Aanvang 20.00 uur
IN ‘DE W ERELD’, 5 MEIPLEIN 1, WAGENINGEN
LEZING MET DIA’S
"De geschiedenis van de Wageningse molens, met nadruk op die van de
vroegere molen "De Eendracht", aan de Gen.Foulkesweg"
door de Werkgroepen Archeologie en Molens van onze vereniging.
De lezing zal worden voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering
Zie voor de agenda elders in dit nummer.

MOLENS TE W AGENINGEN
In Wageningen stonden verschillende molens. Nu staat alleen de molen ‘de Vlijt’ nog
lustig te draaien. In deze lezing wordt vooral ingegaan op (bouw)geschiedenis van de
molen ‘de Eendracht’, waarvan de resterende romp nu, ondanks protest, gesloopt is.
De lezing zal door Michel Flipphie (AWW) en/of door Hans Dobbe (Molens) worden
verzorgd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 18 NOVEMBER 1996
Op 18 november 1996 zal een korte ledenvergadering worden gehouden. De agenda
luidt:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt kandidaat als lid van het bestuur de heer W. Wildschut. Indien de
heer W ildschut gekozen wordt, zal hij de vakante plaats van secretaris vervullen.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot en met 8 november 1996.
3. Rondvraag
4. Sluiting.

Bestuursmedelingen
Dertig deelnemers namen deel aan de excursie naar Culemborg op 5 oktober 1996. Zij
kijken met genoegen op een interessante dag terug. Het bestuur dankt de Excursiecommissie voor haar activiteiten.
Ad Rietveld werkt gestaag door aan zijn boekje Pen en Inkt II, dat het begeleidend
boekje van onze Jubileum-tentoonstelling ‘Zoals het was en nu is’ wordt.
De gedachte om tot herplaatsing van een pomp tegen de muur van ‘de W ereld’ over te
gaan (zie vorig nummer) wordt door het bestuur uitgewerkt. De Gemeente heeft hierin
echter het laatste woord.
Aan de inrichting van een Informatie/Documentatie-centrum van onze vereniging in het
Museum wordt gestaag gewerkt. Gedacht wordt aan opslag van onze bezittingen in een
nog aan te schaffen PC.

EEN NIEUWSGIERIGE VRAAG....
F. van der Have
DeCasteelse Poort gaat verbouwen... Eindelijk. Een van mijn vragen is dan: Hoe wordt
alles dan ingedeeld? Er is veel over gepubliceerd. Er doen nog meer geruchten de
ronde. Een van die geruchten is: Alles wat de historie van onze oude stad betreft,
verhuist naar de zolder! Op de eerste verdieping zou de afdeling ‘kunst’, speciaal de
moderne kunst veel ruimte krijgen. Mij werd verzekerd: dit is geen gerucht, het is
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werkelijkheid!
W ekelijks wordt er in Wageningen wel op 10 plaatsen kunst tentoongesteld. Je moet
dan wel haast bezeten zijn door dit kunstgevoel, WANNEER JE IN EEN HISTORISCHE
MUSEUM DE BELANGRIJKSTE RUIMTE beschikbaar stelt voor de kunst.
Natuurlijk is het goed dat er een deel van de ruimte voor kunst beschikbaar is. Maar je
ziet in een historisch museum ook de historie een belangrijke plaats krijgen. Dat gebeurt
in Bennekom, in Oud-Ede, in Barneveld, in Rhenen, in Doesburg, in Geldermalsen.
Zonder een museum-opleiding weet ik dit: Je moet in een plaatselijk historisch museum
de historie niet verstoppen.
Of hebben de mensen, die deze beslissing namen zo weinig affiniteit met onze
geschiedenis? Heeft u wel eens een rondleiding meegemaakt, waarvan ik de meeste
voor mijn rekening nam? Of is er daarom te weinig gedaan aan de P.R., aan
mededelinqen in de plaatselijke en reqionale bladen, aan te weinig publicaties in de
bladen van V.V.V.?
Ik vrees dat dit een doodsteek voor het museum wordt. Dan komen er helemaal geen
„_. W ageningers meer.
Er kwam indertijd in het gemeentelijk historische museum in de Stationsstraat een
nieuwe conservator die de historische collectie naar de zolder bracht. EN...? Er
kwamen geen bezoekers meer. Alles bleef statisch.

_

W anneer de historische afdeling op de verdieping kwam, zou er een flexibele opstelling
gemaakt kunnen worden. Elk jaar zou een deel beklemtoond kunnen worden. De
steenovens en de tabak waren eeuwenlang de twee kurken waar onze stad op dreef.
Je ziet daar nu te weinig van.
Met de familie De Leeuw werd met een klein clubje het geld voor het gedenkraam bijeen
gebracht. Er was in Wageningen niets meer dat aan de bevrijding herinnerde. Nu heeft
het museum ook een kleine afdeling. Die zou uitgebreid kunnen worden.
Laat het bestuur van de stichting overleggen met de vele vrienden, met het bestuur en
leden van Oud-Wageningen, met de vele suppoosten.
Nogmaals: Ik heb geen bezwaar tegen een bescheiden en goed verzorgde ruimte voor
‘kunst’ Maar ik ben niet zo bezeten dat ik al die jaren in het koetshuis niet gemerkt heb
hoe het publiek reageerde of....helemaal niet reageerde. Geef ons historisch museum
een goede kans. Die heeft het niet voldoende gehad.

Van de heer G.Boelema kreeg ik copieën van een 'oorlogsbrief die hij vanuit W agenin
gen schreef naar zijn werkgever Copijn in Groenekan. Het lijkt me goed dit ego
document juist in deze tijd in Oud-Wageningen te publiceren.
St.
EEN BRIEF UIT DE OORLOGSDAGEN
G. Boelema
22 September 1944
Geachte Heer Copijn,
U zult wel begrijpen dat ik in deze omstandigheden niet op kom dagen. Een kennis van
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me moet morgen naar Amsterdam en zal deze brief voor me in Utrecht posten. Vandaar
dat U deze brief zoo spoedig ontvangt. Hier werkt de post n.l. niet meer.
Zondagm orgen waren hier evenals in Groenekan natuurlijk erg veel vliegtuigen. - Ik
was alleen thuis (er waren razzia’s) en was juist in de keuken toen ik een lading bommen
hoorde komen- Deze sloegen hier op de W ageningsche berg in aan de verkeerde kant
van de straatweg en troffen een stel huizen. 35 dooden en veel gewonden. Ik ben nog
in actie geweest, maar behoefde niet te verbinden. Tegen de middag begonnen de
zweefvliegtuigen te komen en kwamen de parachutisten uit de transportvliegtuigen. Op
de Renkum-sche hei en bij Heelsum werd de boel neergelaten. De bovengenoemde
plaatsen zijn enkele uren vrij geweest, maar de Engelsen zijn verderop naar Arnhem
getrokken.
Vanaf Zondag is het steeds doorgegaan met de landingstroepen. Elke dag een portie.
Vandaag niet. In de Betuwe wordt gevochten. Dat is hier te hooren. Arnhem heeft erg
veel schade Wolfheze brandt. De lucht is ‘s avonds rood. Ede is ook gebombardeerd.
Veel dooden (70 of meer).
Hier in W. worden de gewonden binnengebracht, ‘k Heb me aangemeld voor het ^
noodziekenhuis en zal morgen wel moeten helpen. De eerste Engelse gewonden zijn
ook binnengebracht. 10 Canadeezen zijn al begraven.
Ook de eerste krijgsgevangenen zijn al voorbijgekomen, ‘k Heb er al een 250 totaal
gezien. De eerste E. sigaret heb ik al gerookt. Die kwam uit een zweefvliegtuig dat in
de uiterwaarden neergekomen is. Mijn broertje had al eenig materiaal ervan verzameld.
De burgers hebben het geheel gesloopt.
Verschillende vliegtuigen zijn hier in de buurt naar beneden gekomen. Gisteren 2
tegelijk. De bemanning kwam er allemaal uitspringen.
Met Mevr. Brouwers ging het nog steeds goed. Ik heb haarzelf gezien. Haar huis is door
de Duitsers weer ontruimd. Wilt u dit aan Max doorgeven? Voorloopig wacht ik even de
gebeurtenissen af. U zult me dit hopelijk niet kwalijk nemen. Ze willen thuis ook niet dat
ik wegga.
Zelf ben ik zeer nieuwsgierig hoe het er in Groenekan uitziet.
Electrisch licht is hier niet meer. Ik tik dit in bijna volslagen duisternis.
Alle menschen slapen hier op matrassen in de benedenkamers.
Hopelijk is deze toestand spoedig ten einde, ‘k Heb al ellende genoeg gezien nu.
W ilt U even aan de fam. Verschuur doorgeven dat ik hier voorloopig blijf. Met groeten w
natuurlijk. Hartelijk dank voor de moeite.
Verder allen het beste gewenscht. Groet U allen van Uw familie en van ‘t kantoor van
me. We zullen hopen tot spoedig in een vrij Vaderland. Zoodra ik kan kom ik terug.
Mijn excuses dat ik niet geschreven heb. We kregen zoojuist pas bericht dat we een
brief konden meegeven, bij een klein petroleumlichtje is ‘t onmogelijk met potlood te
schrijven.
Nogmaals hartelijke groeten en hopelijk tot spoedig
G. Boelema.

76

HET HISTORISCH MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’
Tot 24 november hebben de W ageningers en de gewezen Wageningers de gelegen
heid om de historie van het Wageningse kennis-areaal te leren kennen.
De zomertentoonstelling rond ‘Herbarium Vadense’ gaf een bijzondere keuze uit de
rijke erfenis van de voorgangers der Landbouwuniversiteit - en dat die erfenis
inderdaad rijk was bleek wel uit de reacties van de bezoekers. Met name van bezoekers
die vroeger in Wageningen studeerden en die zich verschrikt realiseerden dat ze van
het tentoongestelde plantenmateriaal niet eens alles af wisten.
Oud-W ageningers waren trouwens enorm geïnteresseerd in ons gebouw. In hun
geheugen was het een politie-bureau, waar ze in hun studententijd reprimandes
opliepen.
Nu is het een klein museum en binnenkort zal het een groot museum zijn.
Er wacht ons een enorme taak bij de verbouwing en herinrichting van het museum. Daar
merken nu alleen hardwerkende vrijwilligers iets van. ...die ontdekken dat er een
prachtig interieur tevoorschijn komt tijdens hun werkzaamheden. Als een van onze
lezers zijn activiteit en nieuwsgierigheid wil tonen: laat hij/zij zich melden! Als vrijwilliger
kan hij/zij heel wat leren van de historie van een van de Wageningse monumenten. En
hij kan zich nuttig maken!
Met ingang van de wintertijd zal de tentoonstellingsruimte (het oude koetshuis)
voornamelijk aandacht schenken aan het werk van Wageningse kunstenaars. On
danks de verbouwing wordt het werk van de commissie wisseltentoonstellingen niet
bedreigd. HET KOETSHUIS BLIJFT.
U BENT EN BLIJFT WELKOM IN DE CASTEELSE POORT. WE ZIJN OPEN VAN
DINSDAG T/M. ZATERDAG VAN 12 TOT 17 UUR. EN OP ZONDAG VAN 1 TOT 4
UUR. BENT U AL VRIEND VAN HET MUSEUM: DAN HEEFT U GRATIS TOEGANG.

LEST WE FORGET
E. van Rees Vellinga
Op de begraafplaats aan de Oude Diedenweg in Wageningen bevindt zich een aantal
graven van militairen uit Groot-Brittannië, die in de septemberdagen van 1944 bij of na
de luchtlandingen zijn gevallen.
Het betreft:
sergeant F. Housham,
private E.L. James ,
private C.F.A. Pagem,
private G. Bell,

3 3 ja a r
1 8jaar
20 jaar
24 jaar

private M. Borland,
private G.E. Morris,
private J.W. Barlow,

2 9 ja a r
30 jaar
24 jaar

Allen behoorden tot het Parachute Regiment, Army Air Corps, en private F. Step
henson, 28 jaar van The Border Regiment, Airborne.
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Deze zom er werd er een gekleurde ansicht van een bosgezicht uit de omgeving van
‘Nol in ‘t Bosch’ bij een van de graven gelegd, met daarop geschreven:
’10/7/96
In Memory of my Uncle Mark Borland from AIRDRIE, Scotland, remembered with love
by all the family.
Mrs. Margaret Wylie, 10 Mar Ave, Bischopton, Scotland, UK.’
Inderdaad: Lest we Forget!

De open Monumentendag 14 september stond dit jaar in het teken van ‘industrieel
erfgoed’. Naar aanleiding hiervan publiceerde de Veluwepost enkele artikelen over de
industriële ontwikkeling van Wageningen en omgeving. Omdat kranteartikelen een
zeer kort bestaan hebben, vroegen wij toestemming aan de redaktie van de Veluwepost
deze artikelen te mogen plaatsen in Oud-Wageningen. We beginnen met het verhaal
over “de baksteenindustrie in W ageningen”. Van de auteur, de heer C. Gast, gemeen
tearchivaris, ontvingen wij een uitdraai van de oorspronkelijke versie. In de Veluwepost
werd namelijk dit verhaal vanwege plaatsruimte ingekort.
Wij danken de redaktie van de Veluwepost en archivaris C. Gast, die voor de volgende
nummers van Oud-Wageningen enkele artikelen toezegde.
St.

BAKSTEENINDUSTRIE IN WAGENINGEN
C. Gast Gemeentearchief
W ageningen heeft een bloeiende baksteenindustrie gekend. Tussen de twee wereld
oorlogen rookten de schoorstenen van niet minder dan zes steenfabrieken tegelijk in
de uiterwaarden. In 1980 was het definitief voorbij: de laatste nog werkende steenoven, ^
De Plasserwaard, doofde haar vuren. Daarmee werd een punt gezet achter een lange
geschiedenis van bakstenen maken in Wageningen. Wat resteert zijn de gebouwen
van drie voormalige steenfabrieken: De Bovenste Polder, De Plasserwaard en de
Blauwe Kamer, tesamen een niet gering industrieel erfgoed vormend. De ovengebouwen zijn overigens nog geen tachtig jaar oud. Alleen enkele bijgebouwen- bijvoorbeeld
de directie- of “bazen”-woning van De Blauwe Kamer aan de ingang van het terrein- zijn
ouder. Ze duiden op een vroegere oorsprong van de steenfabricage in Wageningen.
Al in 1837 verrijst de eerste reeks van zeven baksteenfabrieken, waar in de loop van
anderhalve eeuw duizenden mannen, vrouwen en kinderen in het zweet huns aanschijns een karige boterham hebben verdiend.
De baksteennijverheid in Wageningen is echter veel ouder dan 1837. Het begint
waarschijnlijk al omstreeks 1300 met de bouw van steenovens waarin de kloostermop78

pen voor de stadsmuren
werden gebakken. Men
bakte de stenen toen nog
in zgn meilerovens. Dat
g e b e u rd e h o o g s tw a a r
schijnlijk ook nog in het
begin van de 16e eeuw
toen er veel stenen nodig
waren voor de bouw van
het kasteel. In die periode
is er ook een Wageningse
steenbakker naarZutphen
ontboden om daar 66.000
stenen in meilerovens te
bakken ten behoeve van
de verbouw van het Gra
venhof in die stad.
Meilerovens waren primi
tieve ovens die eigenlijk
niet meer waren dan een
met oude stenen afgedek
te stapel ongebakken ste
nen (vormelingen) mettussenruimte voor brandstof
(hout of turf). Het bouwen
van een dergelijke stook
inrichting was betrekkelijk
eenvoudig en goedkoop.
Men kon naar behoefte een
grote of kleine oven ma
ken. Een nadeel was ech
Opname vanaf de schoorsteenpijp van de steenfabriek ter dat het product van
de Koebongerd. Deze pijp werd opgeblazen.
ongelijke kwaliteit was. De
Op de voorgrond de haag hutten waarde stenen te drogen stenen aan de buitenkant
stonden. In het midden de steenfabriek De Bovenste werden niet gaar, die aan
Polder; vervolgens De Hoge Waard. (Collectie A.G. de binnenkant waren vaak
verbrand.
Steenbergen)
In de 17e eeuw kwam een
verbeterd oventype in gebruik: de gemetselde veldoven. Zo’n oven bestond uit twee
evenwijdige muren, al dan niet aan een der korte zijde afgesloten met een dwarsmuur.
Nadat de ruimte tussen de muren met vormelingen was volgezet, sloot men de open
zijde(n) af en werd ook de bovenkant afgedekt. De inhoud van de oven was dan, op
enkele stookgaten in de zijmuren na, geheel van de buitenlucht afgesloten. Dat leverde
aanzienlijke brandstofbesparingen en veel gelijkmatiger gebakken stenen op. Een
kaart uit 1681 bewijst dat er in de 17e eeuw aan de havenmond op een stuk land
genaamd “ De Steenovensweert” een dergelijke veldoven heeft gestaan. Vermoedelijk
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is deze stookplaats gebruikt voor het bakken van stenen, die nodig waren bij de
verbetering van de vestingwerken in 1624 en volgende jaren. Gemetselde veldovens
zijn heel lang in gebruik geweest. In Wageningen zijn de laatste pas in 1930 afgebroken.
In 1918 wordt in Wageningen voor het eerst een nieuw type oven, de ringoven,
gebouwd. Moest een veldoven eerst leeg gehaald worden om opnieuw stenen te
kunnen bakken, een ringoven kon contant gestookt worden. Een dergelijke stookinrich
ting bestond uit een rondgaand stookkanaal. Door een uitgekiende techniek van
trekopeningen ontstond een langzaam van door het stookkanaal gaand vuur. De
ringoven was oorspronkelijk rond maar werd later rechthoekig gebouwd. De zigzagringoven en de ringoven met overslaande vlam zijn varianten op het principe van de
gewone ringoven. In wageningen zijn zowel de gewonen ringoven als de twee varianten
in werking geweest.
In 1837 verrijst aan de havenmond, op historische plaats van de oude veldhoven in “ De
Steenovensweert” een door Jacob Marcus Rosenik opgerichte nieuwe steenfabriek.
Het bedrijf wordt later overgenomen door Robert Bowles die ook de door Rosenik ^
gebouwde directiewoning aan de Grebbedijk, nu “ Rijnschans” geheten, betrekt. De
steenfabriek op de “Steenovensweert” gaat al in 1909 door gebrek aan klei te gronde.
Sinds 1912 ligt op die plaats de jachthaven.
De Bovenste Polder was de tweede fabriek na de “de Steenovensweert” . Het in 1846
gestarte bedrijf wordt tweemaal geheel vernieuwd, in 1862 en in 1923. In het laatstge
noemde jaar worden de veldovens vervangen door de zigzagringoven, zoals die nu
nog, gedeeltelijk gerestaureerd, bestaat. Wanneer de gemeente besluit om de uiter
waarden ten zuiden van de stad te bebouwen moeten de daar staande steenfabrieken
De Koebongerd, De Bovenste Polder en De Hoge Waard sluiten. De gemeente koopt
in 1965 de fabriekscomplexen op en sloopt de gebouwen. Alleen de Bovenste Polder
laat men voorlopig staan. De acties van de werkgroep, later de Vereniging tot Behoud
van de Bovenste Polder hebben ervoor gezorgd dat de voormalige steenfabriek De
Bovenste Polder nu wordt gerestaureerd.
De in 1881 gestichte steenfabriek De Blauwe Kamer is de vierde steenoven sinds 1837.
In 1918 verrijst de rechthoekige “gewone” ringoven, waarvan de resten nog bestaan.
De fabriek wordt begin jaren zeventig om economische redenen stilgelegd. Er was
sinds 1945 door technische verbetering zo’n enorme productieverhoging in de bak- w
steenindustrie ontstaan dat de branche als geheel met grote overcapaciteit te kampen
kreeg. Onder die omstandigheden konden alleen de modernste bedrijven overleven.
Het was fuseren, sluiten of failliet gaan. Na de sluiting is De Blauwe Kamer in een
natuurgebied opgenomen. Het dak van het ovengebouw is verwijderd en vervangen
dooreen laag zand. De ovenruimten doen nu dienst als schuilplaats voor vleermuizen.
De derde nog bestaande steenfabriek De Plasserwaard is in 1897 opgericht door J.
Leccius de Ridder. Het was destijds de vijfde steenfabriek in Wageningen. Na een
bloeiperiode rond 1900 gaat het snel bergafwaarts met het bedrijf. In 1918 werken er
nog maar 8 arbeiders. De Plasserwaard met zijn ouderwetse veldovens heeft meer dan
andere bedrijven last van de brandstofschaarste in de Eerste Wereldoorlog en
volgende jaren. In 1930 wordt de nog vrijwel geheel intact zijnde ringoven met
overslaande vlam, een oventype dat bijzonder geschikt was voor het bakken van
straatklinkers, gebouwd. De nieuwe Plasserwaard is altijd een kleine steenfabriek
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gebleven. Na sluiting van het bedrijf in 1980 is nog vergeefs geprobeerd er een
baksteenmuseum in te vestigen. Daarna heeft een groep particulieren gepoogd de
gebouwen te behouden doorer kleine, ambachtelijke bedrijven in onderte brengen. Als
de gemeente eerst hieraan geen medewerking wil verlenen valt de groep uiteen. Henri
de Jonge, het enig overgebleven lid van de groep dat De Plasserwaard trouw is
gebleven, zet nu de restauratie en exploitatie van de best bewaard gebleven steenoven
in W ageningen in zijn eentje voort.
Het werk op de steenfabriek was vooral handwerk. Dat is het overigens tot diep in de
19e eeuw zo gebleven. Het meeste werk was zwaar: er moest veel gebukt en getild
worden. Niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen en kinderen. In de
baksteenindustrie van de 19e eeuw was vrouwen- en kinderarbeid de gewoonste zaak
van de wereld. Er zijn rond de eeuwwisseling wel wetten gemaakt die deze misstanden
moesten keren, maar controle bleef vaak uit. Tot in de jaren dertig werkten er nog
kinderen op de steenfabrieken. De vrouwen- en kinderarbeid werd in de hand gewerkt
door de lage lonen. Die zorgden ervoor dat de steenovenarbeiders gedwongen werden
gezinsleden mee te laten werken.
De productie van bakstenen begon met het afgraven en storten van de klei. Daarna
moest de klei met de voeten worden betreden zodat ze homogener van samenstelling
werd. Datzgn. walken was zwaar werk, dat vaak door vrouwen werd gedaan. Nadat de
vorm er aan de vormtafel van een homp klei een ongebakken steen (vormeling) had
gemaakt was het de taak van diens handlanger, de afdrager (meestal een jongen), om
deze vormeling o pdezgn. droogbaan neerte leggen (het zgn. neerslaan). Na enige tijd
werden de vormelingen op hun kant gezet ( het zgn. opsnijden) om verder te drogen.
Dit was bij uitstek werk voor vrouwen en kinderen. Als volgende onderdeel van het
droogproces werden de stenen op rijen gestapeld, met voldoende tussenruimte om de
wind vrij spel te geven. Een dergelijke opstapeling heette een “haag”. Als de hagen
werden beschermd dooreen afdak van pannen, riet of stro sprak men van “haaghutten” .
In die langwerpige hutten lagen de ongebakken stenen op planken te drogen. Het naar
de haag overbrengen of in de haaghutten leggen van vormelingen was ook weer
voornamelijk vrouwenwerk. Als de ongebakken stenen voldoende gedroogd waren
konden ze in de oven gezet worden, waarna de stoker - meestal een man - uiteindelijk
'w de stenen kon bakken. Ook de laatste onderdelen van het productieproces van klei tot
baksteen, het leeghalen van de oven, het transporteren van de stenen naar het tasveld
en later naar het schip was zwaar en onaangenaam werk, waarbij vrouwen niet ontzien
werden.
De steenfabrieksarbeiders vormden door hun armoede, hun gebrek aan scholing, hun
slechte behuizing en hun kinderrijke gezinnen een aparte groep in de maatschappij. Zij
woonden vaak letterlijk aan de rand van de gemeenschap, op het terrein van de fabriek
of in wat achteraf staande huisjes. In Wageningen woonden steenovenarbeiders in de
armenhuisjes in de Mennonietenbuurt en de wijk Lombok (Asterstraat en omgeving),
toen aan de rand van de stad gelegen. Al deze huizen zijn inmiddels afgebroken.
Dat de lage beloning en de slechte arbeidsomstandigheden tot arbeidsonrust leidden
is niet verwonderlijk. De risico’s die de arbeiders liepen bij het meedoen, laat staan het
opzetten van een staking, waren enorm. Voor initiatiefnemers betekende actie bijna
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Arbeiders van de steenfabriek De Bovenste Polder met een wagen steenvormen.
(Collectie A.G. Steenbergen)

Arbeiders van de steenfabriek De Bovenste Polder ca 1930 (Collectie A. G. Steenbergen)
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altijd ontslag, ook als de eisen werden ingewilligd. Bij ontslag kwam niet alleen de
arbeider zelf maar kwamen ook de gezinsleden die op de fabriek meewerkten op straat
te staan. W anneer de arbeider dan bovendien nog in een huis van de fabriek woonde
werd hij ook nog met gezin en huisraad letterlijk op de keien gezet. Toch is er in
W ageningen, met name in de periode 1906-1913, vrij veel gestaakt. Vaak waren daar
kruiers bij betrokken. De eisen waren bescheiden en de resultaten gering. In veel
gevallen was een staking gericht tegen het leveren van een grote prestatie voor
hetzelfde geld. Pas na 1920 wordt het beter voor de arbeiders en na 1945 deelden zij
mee in de algemene verbetering van de welvaart.

DRUKKEN IN WAGENINGEN (3)
K.Heijers
DRUKKERIJ VEENMAN
Aart Lasterie, geboren in Harderwijk op 1-8-1866, schoolhoofd van beroep, vestigt zich
in 1898 vanuit Renkum in Wageningen. Hij was gehuwd met Marthina Veenman,
geboren in Breukelen op 21-8-1860.
Volgens mijn bronnen wordt de heer Lasterie in 1898 directeur van de Wageningsche
Boek- en Muziekdrukkerij, waarvan de steenfabrikant Sanders in Oosterbeek de
eigenaarw as. Hij wordt daar in 1901 opgevolgd door de heer J.A. Nederbragt. Lasterie
zelf gaat in W ageningen in 1901 een eigen drukkerij oprichten, de Stoom-, Boek- en
Courantendrukkerij, die wordt gevestigd in de Kloostersteeg, nabij de Herenstraat.
De heer Lasterie is echter niet alleen drukker, maar tevens orgelhandelaar en deze
combinatie van sterk uiteenlopende beroepen wordt hem op een gegeven ogenblik
noodlottig. Zijn drukkerij - die dan een bezetting heeft van 8 man en 2 jongens - komt
in financiële moeilijkheden. Zijn zwager, Hendrik Veenman, tabaksgroothandelaar in
Amsterdam, moet zijn eerder aangegane verplichtingen als borg nakomen en hij wordt
- min of meer tegen wil en dank - eigenaar van de drukkerij van z’n zwager.
Hendrik Veenman maakt van de nood een deugd, hij komt in Wageningen wonen en
zet zich volledig in voor de drukkerij, die vanaf die tijd Drukkerij H. Veenman zal heten.
De heer Veenman is kennelijk ook een goed zakenman. Onder zijn vroegere relaties
als tabakshandelaar waren ook verschillende boekenuitgevers en hij weet regelmatig
opdrachten van deze uitgevers te verwerven. Dit feit bepaalde overigens tevens de
richting waarin de drukkerij Veenman zich zou gaan specialiseren, n.l. het zetten en
drukken van boeken.
Langzaam maar zeker wordt het een gezond bedrijf, dat gestaag groeit en te groot
wordt voor het pand waarin het is gevestigd. In 1910 wordt de drukkerij verplaatst naar
de Riemsdijkstraat. Daar wordt ook het technisch apparaat steeds duidelijker afge
stemd op de vervaardiging van niet alleen boeken, maar ook op wetenschappelijke
werken en later ook op bijbels. Het zetten van boeken - tot dan met de hand -is een
tijdrovend gebeuren en drukkerij Veenman was daarom een van de eerste grafische
bedrijven in Nederland, die een Monotype-installatie aanschaften, een mechanisch
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zetsysteem, dat losse letters produceert. Die voortrekkersrol zou de drukkerij ook in
latere jaren blijven vervullen.
Van 1902 tot in 1923 is Hendrik Veenman directeur/eigenaar van de drukkerij. Dan
worden zijn beide zonen, Jan en Jo Veenman, na een gedegen grafische opleiding,
opgenomen in de directie van het bedrijf, dat toen verder ging onder de naam Drukkerij
en Uitgeverij H. Veenman en Zonen. Als de heer H. Veenman in 1926 overlijdt wordt
de drukkerij/uitgeverij voortgezet onder leiding van de “Zonen”. Het bedrijf aan de
Riemsdijkstraat groeit gestaag, ook in de toch bepaald niet florissante dertiger jaren,
de crisisjaren.
Dan wordt het 10 mei 1940, de ochtend waarop de Duitsers ons land binnenvallen.
Zoals iedere vrijdagmorgen moet er heel vroeg worden begonnen, om 6 uur, om het
Kerkbeurtenblad voor Amsterdam te drukken, dat om 12 uur in de hoofdstad moest zijn.
Maar in plaats daarvan werd het personeel opgedragen zoveel mogelijk belangrijke
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boekhoudkundige bescheiden in de kluis te bergen, aangevuld met kostbaartechnisch
materiaal, zoals Monotype-gietvormen en matrijzenramen. De kluis was op een
gegeven ogenblik zo propvol, dat er voor het laatste kistje met papieren van de
boekhouder geen plaats meer was. Dat werd dan maar geborgen in de kelder van het
woonhuis van de heer Veenman aan de Rijksstraatweg.
Tot half tien ‘s morgens werd er gesjouwd en gesleept om machines en blanco en
bedrukte papiervoorraden zo goed mogelijk voor de te verwachten oorlogshandelingen
te beveiligen. Toen men echter in de week daarop in Wageningen terugkwam werd
duidelijke dat met een groot gedeelte van de binnenstad ook drukkerij Veenman totaal
uitgebrand was. Zelfs de inhoud van de brandkast in de kluis bleekte zijn verkoold. Ook
het monotype-materiaal was verloren gegaan. Een ding was echter behouden geble
ven en dat was het kistje van de boekhouder in de kelder aan de Rijksstraatweg. Daarin
zat - na later bleek - kostelijk cijfermateriaal waarin de situatie van het bedrijf per 1 april
1940 administratief nagenoeg volledig was vastgelegd, een geluk bij een ongeluk!
Er werd bepaald niet bij de pakken neergezeten. Men besloot - geruggesteund door het
gehele personeel - zo snel het mogelijk was een situatie te creëren, waarin weer
drukwerk op eigen persen zou kunnen worden vervaardigd. Maar waar? Er bleek in
Alkm aar de gehele inventaris van een drukkerij te koop te zijn, die direct werd
overgenomen.
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Daarbij bevond zich ook een kleine offsetpers, die weliswaar tot na de oorlog bleef
opgeslagen, maar uiteindelijk de aanleiding zou blijken te zijn voor de invoering van de
offsettechniek, naast de oude, vertrouwde boekdruk.
Het kantoor werd in 1940 voorlopig gehuisvest in het woonhuis van de heer Jan
Veenman in de Marktstraat, maar kort daarna kon men kantoor en technisch bedrijf
onderbrengen in de wijnkelder van de firma Van Gijtenbeek, in de Junusstraat en aan
het Noorderplantsoen gelegen.
Herbouw in de Riemsdijkstraat bleek niet mogelijk, maar er werd grond aangeboden
aan de toenmalige Mennonietenweg, waar de drukkerij ook nu nog is gevestigd. Het
bouwrijp maken moest door het bedrijf zelf worden verzorgd en dat kwam heel wat
hoger uit dan men voor het onteigende perceel aan de Riemsdijkstraat/Hoogstraat/
W alstraat zou ontvangen. De nieuwbouw verliep redelijk voorspoedig en het nieuwe
pand kon in januari 1942 worden betrokken. Maar er waren nog problemen genoeg om
de drukkerij draaiende te houden. Papier werd schaarser en schaarser en was op een
gegeven ogenblik alleen op toewijzing te verkrijgen, landelijk georganiseerd door het
op last van de bezetter ingestelde Rijksbureau voor de Grafische Industrie in Amster
dam. Iedere drukker trachtte er voor de eigen objecten een zo groot mogelijk kwantum
uit te slepen en dat iedere dag, iedere week, iedere maand opnieuw, bij voortduring.
Daarbij kwam dat de uitgave van periodieken, die niet Duits-vriendelijk waren, werd
verboden.
Had drukkerij Veenman zich in de loop der jaren gespecialiseerd tot een gerenommeer
de boekdrukkerij, toch werden door haar ook verscheidene grote en kleine periodiek
terugkerende uitgaven verzorgd, de basis vaak voor min of meer regelmatige werkbezetting in een drukkerij. Alleen al bij Veenman werden in de oorlogsjaren 21 periodieke
uitgaven op last van “Herr Reichskommissar” verboden, en dat bracht extra problemen
voor de werkbezetting. Toch slaagde de directie er in door allerlei inventieve objecten
de zaak draaiende te houden en de oorlogstijd, ondanks metaalvorderingen redelijk
goed door te komen en dat gold ook voor het grootste gedeelte van het personeel.*
Maar toen kwamen de septemberdagen 1944, de luchtlandingen, de slag om Arnhem
en de tweede evacuatie van Wageningen op 1 oktober 1944. In de daarop volgende
wintermaanden heeft het bedrijf door plundering en door 5 granaten zeer ernstig
geleden. De gehele handzetterij was verdwenen, evenals alle motoren van de machi
nes; de voorraden blanco papier gestolen en alle bedrijfsruimte één grote puinhoop.
Maar de hand werd opnieuw aan de ploeg geslagen. De zetterij-inventaris werd weldra
teruggevonden bij een N.S.B.-drukkerij in Utrecht en ook andere problemen werden
overwonnen. Zo kwam men langzamerhand weer tot productie en tot nieuwe groei.
Van de door Veenman in de loop der jaren gedrukte periodieken willen we hier toch
enkele noemen, zoals:
- De Nieuwe Rijnbode, een streekblad, een eigen vooroorlogse uitgave;
- De Kerkbode voor Wageningen en Omstreken, ook een eigen uitgave, waarin de
gegevens niet alleen van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk werden weerge
geven, maar ook die van de Doopsgezinde Gemeente en de Lutherse Gemeente.
- Het eerder genoemde Kerkbeurtenblad voor Amsterdam en Omgeving. Tot een paar
jaar na de oorlog heeft drukkerij Veenman deze uitgave punctueel verzorgd.
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- en het wat kleinere weekblad Hervormd Wageningen.
De groei van het bedrijf zet in de naoorlogse jaren door en diverse uitbreidingen blijken
noodzakelijk. Op technisch gebied speelt de drukkerij landelijk een vooraanstaande rol.
Eind jaren ’50 durft men het al aan om fotografisch te gaan zetten (ter vervanging van
het lood), met behulp van de Monophoto zetmachine, waarmee het specialisme als
boekdrukker verder wordt versterkt.
Belangrijke objecten uit de naoorlogse jaren zijn o.a. een Agrarische Encyclopedie,
opgezet al in de oorlogsjaren met en voor de L.H. en uitgegeven samen met Elsevier;
de productie in opdracht van het Ned. Bijbelgenootschap in 1951 van de Bijbel in de
Nieuwe Vertaling; de Mart Kempers Bijbel in 1960, geheten naar de bekende illustrator
Mart Kempers, de eerste bijbel in Nederland gedrukt in het offsetprocedé.
In de zeventigerjaren wordt het drukwerkpakket langzaam m aarzeker uitgebreid met
de vervaardiging van reclamedrukwerk. De aloude hoogdruk wordt volledig vervangen
door de offsettechniek.
Inmiddels waren in 1965 - na het overlijden van de heer Jo Veenman - de beide neven
Henk en Hein Veenman tot mede-directieleden benoemd. Naast de twee neven wordt
ook de heer J.W. van Luinen in de directie opgenomen. Na enige jaren trekt de heer Jan
Veenman zich uit de directie terug.
Dan komt in 1987 het moment dat ook de beide neven Henk en Hein Veenman uit de
directie van de drukkerij terugtreden, waarna het bedrijf verder gaat onder leiding van
de heer Ir. G.F. Wesenhagen.
DRUKKERIJ VADA
De steenfabrikant Sanders uit Oosterbeek, sinds 1898 eigenaar van de Wageningsche
Boek- en Muziekdrukkerij - in 1902 omgedoopt tot Boek- en Courantendrukkerij “Vada”
- heeft financieel gezien niet veel plezier aan zijn belegging beleefd. Hij besloot in 1909
dan ook de drukkerij te verkopen. Het liefst als één geheel, of desnoods maar in
gedeelten. Veel gegadigden waren er niet en het zag er voor het personeel tamelijk
somber uit.
Toen kwam eind 1909 het verlossende bericht dat per 1 januari 1910 de drukkerij - met
een personeelsbestand van 13 man - in haar geheel was gekocht door de heer J. Zomer
uit Arnhem. De heer Zomer was geboren in Franeker en was van beroep boekverkoper.
Hij werd ook wel als exporteur aangemerkt, maar was dit eigenlijk niet in strikte zin. Hij
verzorgde n.l. de inkoop van Nederlandstalige boeken voor een Amerikaanse impor
teur (Van der Laan) in Grand Rapids, een streek die toen werd bevolkt door voorname
lijk emigranten uit Holland, die midden vorige eeuw naar Amerika waren uitgeweken.
De aanleiding daartoe was de zogeheten “Afscheiding” van 1834 uit de Ned. Hervorm
de Kerk onder aanvoering van Ds. De Cock. Tot diens volgelingen behoorden ook de
voorouders van de familie Zomer, uit Franeker.
De belangrijkste drukobjecten waren het Wageningsch Nieuwsblad met de 6 kopbla
den in een wekelijkse oplage van ongeveer 5000 ex. en het maandelijks verschijnende
Zendingsblad van de Geref. kerken in Nederland, oplage toen ca. 20.000 stuks. De
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inventaris (waaronder2
gasmotoren, 2 snelper
sen, een degelpers en
wat binderijmachines)
was oud en dringend
aan vervang ing toe,
evenals het lettermate
riaal. De heer Zomer
was daarvan ook door
drongen en schafte ge
le id e lijk (in 1911 en
1912) naast nieuw let
te rm a te ria a l e n ke le
nieuwe drukpersen aan.
Ook kwam al spoedig
een Linotype-vasteregel-zetmachine en een
grotere vouwmachine.
De heer Zomer besefte
echter ook, dat om voor
zijn drukkerij voldoende
opdrachten te verwer
ven er aan de weg moest
w o rde n g etim m erd .
Drukkerij Vada moest
onder de aandacht wor
den gebracht van poten
tiële opdrachtgevers,
vooral ook van buiten
Wageningen. Kortom, er
moest reclame worden gemaakt, een begrip dat toen nog nauwelijks bekendheid had. Er
werd een reclameboekje gemaakt, met de titel “Een kijkje in één nuttig bedrijf. Nu een
ietwat oudbollige tekst, maar in die dagen een baanbrekend initiatief. En er zouden nog
vele tientallen reclamefolders en -boekjes worden ontworpen, gedrukt en verzonden voor
eigen drukwerkpromotie, vooral in de jaren toen neef Roelof Zomer de verantwoordelijk
heid voor het grafisch bedrijf kreeg opgelegd.
M aarzo verzijn we nu nog niet. We gaan terug naar 1913. De beide gasmotoren dreven
een drijfwerk aan en waren dringend aan vervanging toe. In de stad Wageningen werd
gewerkt aan aansluiting op het electrisch net, waarbij de stroom door Arnhem zou
worden geleverd. Omdat dit in feite te lang duurde verkreeg Vada een noodaansluiting
op een locomobiel, die was gebruikt voor de kermis in Wageningen. De betreffende
locomobiel was door de gemeente gehuurd en geplaatst op het Bowlespark. Op
zichzelf was dit geen slechte oplossing, maar het bracht soms ook wel problemen mee.
Zo werd er vrijdags vaak nog laat aan de krant gewerkt en moest er dus stroom zijn. De
machinist van de locomobiel lustte echter graag een borreltje en kon dan ‘s avonds laat
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Het voormalige drukkerij-gebouw aan het Delpad. (1979)
moeilijk de juiste tijd op zijn horloge aflezen. Hij zette soms veel te vroeg de machine
stil en verdween. Dan moesten weer de oude gasmotoren moeizaam worden ingezet.
Maar het ging goed met het bedrijf, de groei zette gestadig door, er kwamen nieuwe
opdrachten voor periodieken en ander drukwerk en er kwam nog een zetmachine bij.
Er moest menig overuurtje worden gemaakt en dat bij een werkweek van 60 uur!
De Eerste Wereldoorlog bracht wat verschraling in het orderpakket, maar toch werd het
drukkerijgebouw aan de Parkstraat langzaam maar zeker te beperkt. In 1916 kocht J.
Zom er een terrein met woonhuis aan het Delpad, waar een nieuw, veel ruimer
bedrijfspand werd neergezet, dat in 1917 werd betrokken.
Kort na de Eerste W ereldoorlog onderging de drukkerij een nieuwe uitbreiding. In 1918
komt de broer van J. Zomer, de heer K.J. Zomer, boekhandelaar in Aalten, de directie
versterken, terwijl met de komst van de heer C.A. Keuning in 1919 de uitgeverij een
bredere basis verkreeg. Min of meer gelijktijdig werd de uitgeverij Veerman uit Heusden
overgenomen, uitgever van o.a. bijbels en kerkboeken en van de Stamperiusbibliotheek. De uitgeverij werd, voorlopig althans, gehuisvest in een winkelpand met
bovenhuis in de Nieuwstraat (waarin later ook de meubelzaak van Wegh gevestigd is
geweest). In 1920 werd voor een vennootschapsvorm gekozen onder de naam Gebrs
Zom er en Keunings Binderij en Uitgeversmaatschappij, met als directie/eigenaren J.
Zomer, K.J. Zomer en C.A. Keuning. Deze firma kocht van de heer J. Zomer de
Drukkerij Vada aan het Delpad. In 1921 werd op dit gebouw aan het Delpad een
verdieping gebouwd om daarookaan de uitgeverij en de binderij onderdakte verlenen.
In 1924 was de heer Keuning daadwerkelijk betrokken bij de oprichting van de N.C.R.V.
en maakte sindsdien als secretaris-penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur,
een functie die hij tot aan zijn dood in 1963 zou blijven vervullen.
Volledig voor eigen risico begon in 1924 de heer Keuning - of beter gezegd Gebrs.
Zom er en Keunings Uitgeversmaatschappij - de uitgave van een ledenorgaan, een
weekblad, de Omroepgids. Eerst bescheiden, aftastend, in een omvang van 8 pagina’s
zwart-wit. Maar met de groei van de N.C.R.V. groeide uiteraard ook de Omroepgids en
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dat maakte weer nieuwe uitbreidin
gen noodzakelijk in gebouw en appa
ratuur, ondermeereen rotatiepers. Dat
werd mede beïnvloed door de activi
teiten van de uitgeverij en van de
drukkerij voor werk van derden, de
uitgeverij voor boeken en voor eigen
periodieke uitgaven, zoals het Prot.
Chr. weekblad De Spiegel, het maand
blad Op Den Uitkijk en later ook het
damesblad Moeder.
In 1930 wordt de uitgeverij Robijns en
Cie uit Den Bosch overgenomen met
een schoolboekenfonds, o.a. de latijnse leergang Lingua Latina en boeken op het gebied van algebra, meet
kunde en Frans.
In 1926 moest de bestaande vennoot
schap worden omgezet in een naam
loze vennootschap, met als definitie
ve naam de N.V. Zomer & Keunings
Drukkerij Vada, Binderij en Uitgevers
maatschappij, met dezelfde directeu
ren, nu als aandeelhouders.
In de loop van de twintiger jaren tre
Het pand Nieuwstraat nr.3.
den ook de beide zoons van J. en K J .
(De winkel rechts met de erker boven de
Zom er tot het bedrijf toe: R. Zomer
etalage). Hier werd in 1919 gevestigd de
K.J. zn en A.J. Zomer, resp. in 1922
Binderij en de Uitgeverij (Foto. jan. 1974)
en 1925. Zij wijden zich vooral aan het
technisch bedrijf (drukkerij en binderij), terwijl later Mr. K. van Houten de leiding van de
uitgeverij naast de heer Keuning, kwam versterken.
De verdere groei in oplagen, omvang en kleurtoepassing in de periodieken, de
boekuitgave en vooral ook de groei van
het orderpakket van drukkerij Vada (zo
LAAT U W
bleef de drukkerjj bij haar eigen activiteiten
B ILLE TT EN
=
P R O G R A M M A 'S
opdedrukwerkm arktzich noemen), maak
T O EG A N G S B EW IJZE N
te dat ondanks diverse verbouwingen aan
B R IE F H O O F D E N « ENVELOPPEN
het Delpad, nieuwbouw moest worden
B R IE F K A A R T E N
overwogen. Dit kon in 1937 worden verwe
MAKEN DOOR DE
zenlijkt door de bouw van een toen uiterst
modern bedrijfsgebouw aan de MennoE l e c t r . D r u k k e r ij „V A D A ”
nietenweg, de latere Industrieweg en L.J.
GEBR. ZOMER ik KEUNING
Costerweg (nu helaas verschraald tot CosW I J LEVEREN U W SPOEDIG, NETJES EN BILI.IJK!
terweg).

Advertentie uit het jaa r 1922

Een apart woord mag hier zeker worden
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gewijd aan de drukkerij Vada. Vooral in de dertiger jaren slaagde de directie er in - en
hier mag zeker speciaal de naam van de heer Roelof Zomer worden genoemd - door
een juist gevoel voor publiciteit en kwaliteit, door een perfecte vakkennis en gedreven
door een soort van pioniersgeest, de drukkerij Vada op te stuwen tot de top van de
grafische bedrijven in Nederland en ook buiten onze grenzen. Niet voor niets schreef
Prof. G. Ovink in die tijd in een beschouwing over de kwaliteit van de Nederlandse
drukkerijen, dat deze zich tussen twee polen bevonden. Aan de ene kant de Paragonpool - fabrikant van kassablocs - en aan de andere kant de Vada-pool, als symbool voor
kwaliteit.
En toen werd het 10 mei 1940, ook voor Vada, met als gevolg dat op 11 mei het nieuwe
gebouw door voltreffers van het Nederlands geschut van achter de Grebbeberg, in
vlammen op ging. Niets werd gespaard, behalve de administratie en het meeste
adressenmateriaal van abonnees op de tijdschriften, ook van de N.C.R.V-Omroepgids,
dat veilig in de brandvrije kluis opgeborgen was geweest. Er was in Nederland ook op
grafisch gebied toen nog van alles te verkrijgen en bovendien kon men beschikken over
het oude drukkerijgebouw aan het Delpad. Met medewerking van de grafische
machine- en papiergroothandel kon Vada in juni 1940 al weer gaan draaien. Maar dat
gold niet de periodieken, die zo spoedig mogelijk moesten verschijnen. Dat werd
gerealiseerd met behulp van collega-drukkers in Utrecht en Amsterdam.
Daarnaast werd de wederopbouw van het bedrijfsgebouw aan de Industrieweg vol
energie ter hand genomen. Eind 1941 konden de door de grafische machinehandel
gereviseerde machines, met de machines uit het gebouw aan het Delpad, in het nieuwe
bedrijfspand worden geplaatst, dat overigens nauwelijks afweek van het verwoeste
gebouw uit 1937.
De periodieken De Spiegel, Op Den Uitkijk en Moeder was’toen reeds een verschij
ningsverbod opgelegd. Alleen de Omroepgids mocht nog uitkomen, zij het voor slechts
korte duur. Er werd alles aan gedaan het contact met de abonnees te onderhouden.
O.a. dooreen novellenserie, maar ook daar werd een einde aan gemaakt. Toch is deze
serie in de oorlogsjaren nog in boekvorm verschenen in een grote oplage, weliswaar
op goedkoop, houthoudend papier, maar het was toch weer een van de objecten,
waarmee de persen draaiende en de mensen aan het werk en uit Duitsland werden
gehouden. Dat werd op allerlei manieren nagestreefd. Het papier dat nog werd
toegewezen, of anderszins werd verkregen, moest zo arbeidsintensief mogelijk worden
verwerkt, dus met zoveel mogelijk drukgangen. Soms gingen de vellen papier wel 10x
door de machine. En zo lukte het bedrijf en medewerkers goed door de oorlogsperiode
heen te loodsen.
Maar toen werd het september 1944 en kwamen de luchtlandingen en de Slag om
Arnhem en viel drukkerij Vada opnieuw ten offer aan de oorlogshandelingen. Opnieuw
een totaal verwoest gebouw met zwaar beschadigde machines, die bovendien gedu
rende de evacuatieperiode maandenlang in weer en wind stonden. Nu geen voorraden
meer bij de grafische Machinehandel, geen of nauwelijks bouwmaterialen meer
beschikbaar, Nederland was leeggeroofd.
Toch werd in het kader van de wederopbouw de zaak ook nu weer energiek aangepakt,
aan de hand van een wederopbouwplan, dat door de directie in de evacuatietijd was
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voorbereid. De drukpersen en andere machines werden, verroest en beschadigd als
ze waren, door monteurs van de grafische machinehandel ter plaatse gedemonteerd
en op vrachtschepen naar Amsterdam en andere steden vervoerd om er met veel kunst
en vliegwerk weer volwaardige machines van te maken.
Drukkerij en uitgeverij vonden voorlopig onderdak in de voormalige Patma-sigarenfabriek aan de Grindweg, daar waar ooit ook de firma Van Vemde haar groothandel in
lompen had. De eerste drukpersen die in 1945 aan de Grindweg werden geplaatst
waren enige snelpersen van drukkerij Wigman, die haar activiteiten had gestaakt. Maar
ook nu moest weer hulp van collega’s in het westen van het land worden ingeroepen
om de periodieken en ander drukwerk te vervaardigen. Eigen Vada-drukkers werden
daar ter plaatse ingezet om al dat drukwerk goed en op tijd gereed te krijgen.
Inmiddels was ook de tweede herbouw van het bedrijfspand aan de Industrieweg zo ver
gevorderd dat op 8 november 1946 het gebouw in gebruik kon worden genomen.
En zo ging men de nieuwe tijd tegemoet, een tijd van groei en verdere uitbouw. Dat geldt
w- zowel de uitgeverij als de drukkerij Vada, die in 1948 het koperdiepdrukprocédé naast
de aloude hoogdruk in Wageningen introduceerde, door overname van de diepdrukafdeling van drukkerij Albani in Den Haag. Met een afdeling cylinderfabricage en een
tweetal vellenpersen werd met deze druktechniek geëxperimenteerd. Zo kon daar in
1951 uitbreiding aan worden gegeven door de installatie van een grote diepdrukrotatiepers ten behoeve van De Spiegel en de Omroepgids. En wat verder door Vada uit
de drukwerkm arkt aan orders werd verkregen, en dat was bepaald niet weinig. Wat later
kwam daar ook het damesweekblad Prinses bij, dat een voortzetting was van het
maandblad Moeder.
Zo ging de groei in de vijftiger jaren door. Er kwamen meer rotatiepersen en ook het
personeelsbestand groeide navenant tot zo’n 1100 personen na overname van de
tijdschriftenuitgeverij ESKA in Utrecht.
(Marion, Ariadne, Na Vijven, Doe Het Zelf) in 1969.

Drukkerij "Vada" aan de Costerweg (1954)
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Als de heer Keuning in 1963 overlijdt acht de N.C.R.V. het moment gekomen om zelf
de uitgave en de exploitatie van de Omroepgids geheel in eigen handen te nemen. Tot
dan was ook de administratie van de gids, onder de hoede van de heer Keuning als
secr./penn. in W ageningen gevestigd geweest. Langdurige besprekingen volgen, met
als uiteindelijk resultaat dat de opdracht voor de N.C.R.V. gids aan een drukkerij in
Hilversum wordt gegeven. Kort daarop komen er contacten en volgen er gesprekken
en onderhandelingen met de Vara en met de Arbeiderspers (toen nog de uitgever van
de Varagids), besprekingen die wat de Arbeiderspers betrof, verder gingen dan alleen
maar de drukorder voor de Varagids. Deze besprekingen geraken op een dood spoor,
maar Vada verwerft wel de drukopdracht voor de Varagids, uiteraard een welkome
remplaçant voor de N.C.R.V. gids.
Zo schrijden de zestiger jaren voort. Uit een min of meer toevallig contact tussen een
tweetal directieleden van Zomer & Keuning en Kluwer in Deventer volgen besprekin
gen, waarin afgetast wordt in hoeverre er mogelijkheden en raakpunten zijn voor een
samenwerking tussen beide concerns. Die blijken er zeker te zijn, maar het vraagt veel
tijd - enkele jaren zelfs - om tot concrete afspraken te komen. In die periode neemt
Kluwer verschillende ander bedrijven over en richt Vada, samen met de firma Konings
veld in Leiden in Kerkrade - in het kader van de mijnsluiting in Limburg - een
reproductiebedrijf op voor de vervaardiging van voornamelijk diepdrukcylinders.
Om dit verhaal niet al te lang te maken: in 1969 komt er een fusie tot stand tussen Zomer
& Keuning en Kluwer, waarbij het Wageningse bedrijf in feite wordt overgenomen. Dan
volgt een lange periode van verkenning, van wantrouwen, langzaam overgaand in
vertrouwen over en weer, waarbij vooral het technisch bedrijf in Wageningen door een

Het Hotel-Restaurant "Hof van Gelderland" - 1968.
Dependance van drukkerij "Vada" - 1970-1975.
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diep dal moet gaan.
Daar komt nog bij dat ook de uitgeverij met de nodige marktproblemen wordt
geconfronteerd. De belangstelling voor de familiebladen schrompelt ineen. De uitgave
van De Spiegel moet op een gegeven ogenblik worden gestaakt en ook de uitgave van
het damesweekblad Prinses blijkt niet te handhaven.
Er komen in W ageningen 3 werkmaatschappijen in plaats van de oude vennootschap,
t.w. Drukkerij Vada B.V., Zomer & Keuning Boeken B.V. en Zomer & Keuning
Tijdschriften B.V., waarvan alleen de eerste, Drukkerij Vada dus, in Wageningen
gevestigd blijft in het gebouw aan de Costerweg en daarvan dus ook alleen de lusten,
maar ook de lasten moet dragen.
Vada moet verschillende activiteiten, die ook elders in het grote concern plaatsvinden,
overhevelen en dient zich verder te ontwikkelen tot een drukkerij voor de vervaardiging
van periodieken en voor drukwerk met een periodiekachtig karakter in grote oplagen
en in meerkleurendruk, voor relaties in binnen- en buitenland.
w Het is een Sturm-und-Drang-periode met vele wisselingen in de directie, in de staf en
bij verdere verantwoordelijken. Maar desondanks komt men toch langzaam uit het dal
omhoog. Dan komt er echter in de tachtiger jaren een situatie dat op de diepdrukmarkt
- nationaal en internationaal - van overcapaciteit sprake is en de concurrentie weer op
het scherp van het mes wordt uitgevochten. Overleg tussen de diepdrukkers in
Nederland leidt tot saneringsafspraken, waarbij als eerste Kluwer besluit de diepdrukactiviteiten in W ageningen langzaam maar zeker af te bouwen.
Evenals Elsevier is Kluwer (Nu Wolters/Kluwer) in wezen een uitgever en geen drukker.
De winstcapaciteit van een drukkerij ligt aanmerkelijk lager en is ook veel conjunctuuren concurrentiegevoeliger dan van een grote uitgeverij. Dat heeft ook weer alles te
maken met de situatie van dat uitgeversaandeel op de effectenbeurs.
Men zag en ziet dan ook dat de grote uitgeversconcerns geleidelijk aan hun grafische
activiteiten afstoten om zich puur tot het uitgeven in welke vorm dan ook te beperken.
Dat heeft helaas voor Drukkerij Vada het einde betekend!

EEN VONDST MET HERINNERINGEN
A.G. Steenbergen
B. van Aller
in 1988 vond Bart van Aller op het terrein van het voormalige landgoed Belmonte een
verroest gietijzeren bord, 13 x 27 cm, waarop de tekst: “Eigen jagt Baron de Constant” ,
(zie foto)
De vondst werd gedaan in de directe omgeving van de heuvel waar de grote
Tuinkoepel, waaronder een kelder, gestaan heeft. Mogelijk heeft het bord, bevestigd
op een plank aan een paal (er zitten 6 gaatjes in), gestaan öf op het landgoed zèlf, of,
en dat denk ik eerder, op één van de weilanden in de uiterwaarden, eigendom van de
familie. Daar was men, toen Willem Anne baron de Constant Rebecque nog leefde,
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gewoon te jagen. Ik heb n.a.v. bovenstaande, enkele jachtgegevens van de familie
opgezocht.
De baron (Den Haag en + ald. 1894 en begr. in Wageningen) was vanaf 1873 lid van
de gemeenteraad Wageningen, maar vaak niet bij de raadsvergaderingen aanwezig.
Soms werd bij de aanvang de reden opgegeven: “Wegens bezoek bij de Directeur van
het Kabinet des Konings” of “dat ZEA als kamerheer van H.M. de Koningin (Sophie) niet
kon overkomen” . Sinds 1853 was de baron kamerjonker en kamerheer van zowel de
koningin als de koning, later kamerheer in buitengewone dienst.
De baron was in Wageningen ook lid van de Vereniging tot vrijwillige oefening in de
W apenhandel en actief lid van het St. Hubertusgilde in Den Haag. In Wageningen
organiseerde de baron jachtpartijen waarbij de oudste zoon van de koning, prins Willem
van Oranje, aanwezig was en er aan deelnam.
In januari 1872 vond zo’n jachtpartij onder Lakemond aan de overzijde van de Rijn plaats.
Misschien op eigen grond, waar het bord ‘ Eigen jagt’ stond. Er werden 32 hazen geschoten.
Dit hoge aantal was het resultaat van intensieve surveillance tegen de wildstropers.
In de bossen bij Ede nam een groot aantal jagers deel aan de zogenoemde lange jacht
26 sept. 1874. Na afloop logeerde de prins op Huize Belmonte. 14 dagen later zaterdag 10 oktober - was er weer zo’n lange jacht onder Ede. Ook de prins van Oranje
was van de partij en hij was voor de rest van de dag en de zondag gast van de baron.
In december logeerde hij weer op Belmonte. Hij nam deel aan de jacht onder
Lakemond. Door 12 jagers werden in ruim 2 uurtijds 26 hazen geschoten. De volgende
dag was het weer raak, maar nu in de omstreken van Renkum. Bij deze jachtpartij waren
zelfs dames aanwezig. Maar 6 hazen werden er geschoten.
Het jaar daarop - maart 1876 - verliet prins Willem voorgoed ons land en vestigde zich
in Parijs. Voor de journalist van de Wageningsche Courant werden de jachtpartijen
daarna niet meer interessant.
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EEN W AGENINGSE RENTENIER ACTIEF IN ZELHEM
A.G. Steenbergen
Onderstaand overzicht vond ik in het boekje “Rondom het boerenleven in Zelhem”,
geschreven door J.B. Makkink en verschenen in 1956. Op de bladzijden 112-113 staat:

^

“In 1854 wordt door de heer N.G. de Voogt te Wageningen een ‘Calicot-fabriek’
opgericht. (=katoen, zo genoemd naar de plaats Calicoet of Calcutta in Voor-lndië)1>.
Hierin kunnen ± 50 kinderen werken, die samen ongeveer 100 gulden per week
verdienen, hetwelk niet weinig bijdraagt tot leniging van de nood in behoeftige
gezinnen.
In het betreffende gemeenteverslag wordt de oprichting van deze werkgelegenheid als
een tijdelijk voordeel gezien. Er wordt opgemerkt:
“Met het oog op het toekomstige lot van deze kinderen moeten we hen beklagen:
a. Voor hun stoffelijke welzijn. Groot geworden kunnen ze later niets en zijn onnut,
b. Voor hun zedelijk welzijn. Ze krijgen geen onderwijs en onderwijs betekent: minder
armoede en verbetering van het tijdelijk en eeuwig belang.
Men proeft in deze wijze van uitdrukking de gedachtengang van de vorige eeuw. De
‘fabriek’ (werkplaats) maakte moeilijke jaren door, omdat ze de eigenaar te weinig
opbracht, in 1858 wordt al gezegd, dat ze wel spoedig zal worden opgeheven; enkel
jaren later bestaat ze dan ook niet meer” .
1) Deze ‘fabriek’ zal gestaan hebben achter op de Palmberg. Deze plaats wordt nu nog
soms ‘fabriek’ genoemd.
Toelichting
Zelhem ligt achter Doetinchem.
N.G. de Voogt ïs Nicolaas Gozewinus de Voogt, geboren Wageningen 10-6-1818 en
overleden aldaar 25-1 -1874. Hij was assistent Directie over de Tabakscultuur voor het
Rembangse (Java). Hij trouwde 1-10-1842 in Toeban (Rembang) met KlaaraGeertruy
Aletta Vreede, een jongere zus van Drik Vreede, de bouwer in 1855 van (het latere)
Hinkeloord. Een zuster van N.G. de Voogt, Anna Elisabeth, was de tweede vrouw van
Dirk Vreede. N.G. de Voogt was in 1857 rentenier en lid van de N.V. Wageningsche
Gasverlichting Maatschappij.
Een ander lid van de familie De Voogt, Anton Willem, gehuwd met J. Schouten, richtte
in 1887 met Coenraad Vendt, houtverkoper uit Zaandam, De Nederlandsche Stoomhoutdraaierij in de Heerenstraat op.
Bron: Nederlands Patriciaat 41(1955) blz. 352-353.
(Genealogie J. Vreede).
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