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Kaarten van Wageningen e omgeving vanaf 1500 tot heden door Liesbeth Missel,
assistent-conservator Speciale collecties, Bibliotheek Landbouwuniversiteit W agenin
gen.

KAARTEN VAN W AGENINGEN EN OMGEVING VANAF 1500 TOT HEDEN
Sinds 1982 berust het oude kaartmateriaal van de Universiteitsbibliotheek van de
Vakgroep Cultuurtechniek in de kluis van de afdeling Speciale Collecties in het JanKopshuis. Enkele jaren geleden zijn daar nog de kaarten van de Vakgroep Landmeet
kunde bijgekomen. Met oud bedoelen wij alles van voor 1850. Maar de Speciale
Collecties herbergen ook de moderne losbladige kaarten en kaartseries zoals de
Topografische Kaart van Nederland vanaf 1850 tot de meest recente uitgave. Daar
naast hebben we een collectie luchtfoto’s van de Grebbelinie in 1939 en van Royal Air
Force, voornamelijk van 1944 en 1945. Bovendien worden er tegenwoordig veel
herdrukken van oude kaarten uitgegeven en door ons aangeschaft. Zodoende probe
ren wij een zo volledig mogelijk beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland te
verstrekken.
Alhoewel materiaal van en over Wageningen geen actief verzamelgebied voor ons is,
zijn we daarom wel in staat een overzicht te geven van kartering van Wageningen en
omstreken door de eeuwen heen. Na een korte inleiding over de afdeling Speciale ^
Collecties wil ik hiervan een selectie laten zien op dia. Daarmee zal een beeld van de
stedelijke ontwikkeling van Wageningen en de rurale ontwikkeling van haar omgeving
geschetst worden. Tevens wil ik ingaan op het gebruiken de betrouwbaarheid van oude
kaarten voor historisch onderzoek en op de verschillende typen kaarten die er te
onderscheiden zijn.
L. Missel.

WIJ GEDENKEN
Op 4 december 1996 overleed in zijn woning aan de Otto van
Gelreweg 16 op 82-jarige leeftijd Frans van der Have. Voor velen
van ons was hij geen onbekende. Binnen Oud-Wageningen nam
hij een opvallende plaats in. Er was veel waardering voorzijn inzet.
Tijdens de jaarvergadering 1996 werd hem door het bestuur de
W aarderingswisselplaquete overhandigd voor het vele werk dat hij
deed. Frans was van 1981 - april 1988 voorzitter. M.i.v. 1 januari
1989 werd hij hoofdredacteur van ons blad. Hij was altijd blij als er meer dan voldoende
kopij was. Hij corrigeerde alles. Dat bracht zijn vroeger beroep van onderwijzer mee.
Zelf schreef hij ook een aantal artikelen, veelal over 1940/1945. Ons blad telde onder
hem dikwijls meer bladzijden dan de opzet was. Schrijven en vertellen deed hij graag.
Tijdens de lezingen of in het museum waar hij groepen volwassenen of scholieren
rondleidde. Ook was hij in de zomermaanden te vinden in de Grote kerk. Zoals hij een
uitleg van het Bevrijdingsraam gaf....
Ik ben nog 4 jaar secretaris geweest toen hij voorzitter was. En vanaf begin 1996 mede
redacteur. Ik heb hem toen goed leren kennen en ook waarderen. Wij raakten bevriend
en kwamen over en weer bij elkaar. Er waren zoveel andere raakvlakken dan alleen de
W ageningse historie en 1940/45. Altijd viel er wat te vertellen. Zijn stem is nu voorgoed
stilgevallen. De herinneringen blijven.
Op maandag 9 december hebben we afscheid van hem genomen, tijdens een Dienst
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in de Bevrijdingskerk. Onze voorzitter sprak er een In Memoriam. Frans werd begraven
op de begraafplaats aan de Oude Diedenweg. Hij zal op de eerste plaats gemist worden
door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Voor hen is hij onvervangbaar.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
Maar ook Oud-Wageningen zal hem missen. En ook ondergetekende.
Moge Frans blijvend voortleven in onze herinnering.
Ton Steenbergen,
Hoofd-redacteur.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de begrafenis van ons zeer gewaardeerde lid
Dhr. F. van der Have en de voorzitter heeft een woord ter nagedachtenis gesproken.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 november 1996 is Dhr. W. Wildschut
benoemd als secretaris van onze vereniging.
Het bestuur is zeer ingenomen dat Dhr. A.G. Steenbergen zich beschikbaar heeft
gesteld als hoofdredacteur en dat Dhr. J. Everdij zal worden benaderd om als
redactielid toe te treden.
Voor de herinrichting van de Markt heeft het bestuur voorgesteld om tijdelijk een
beroepsarcheoloog aan te stellen.
De jubileum -tentoonstellingscomm issie bestaat uit de volgende leden:
Dhr. W.J.P. Steenbergen
Dhr. P. Holleman
Dhr. A.L.N. Rietveld

ATTENTIE!
De datum van de tweede bijeenkomst dit jaar is niet 21 april, maar maandag 14 april
1997. De heer J. Renes zal spreken over de Geschiedenis van de W ageningse Eng.

SCHENKING OORLOGSDOCUMENTATIE
De familie Van der Have schonk de vereniging Oud-Wageningen de door F. van der
Have bijeengebrachte oorlogsdocumentatie betreffende Wageningen. Eveneens en
kele boeken en ander documentatie materiaal. De oorlogsdocumentatie zal zeker
dienstdoen bij het onderwerp ‘Geschiedenis van Wageningen in W. O. II’ in het museum
in de nabije toekomst.
Onze oprechte dank en waardering gaan uit naar de familie Van der Have.
Het bestuur.
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EVEN VO O RSTELLEN.....
Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij even voor
te stellen.
Mijn naam is Wim Wildschut, ik ben op 1 juni 1954 te Wageningen
geboren. Ik ben gehuwd en wij hebben 2 dochters.
Mijn beroep is hoofd adm inistratie/boekhouder en nu reeds 17 jaar
werkzaam in een instelling voor de gezondheidszorg te Arnhem.
Door omstandigheden ben ik momenteel op zoek naar een nieuwe
werkgever.
Ik ben een jaar of 5 lid van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
Mijn interesse voor de vereniging is ontstaan omdat ik me besefte dat Wageningen
meer veranderde dan dat ik me al die jaren realiseerde.
Mijn hobby’s zijn activiteiten met de kinderen (fietsen, wandelen, zwemmen etc.), lezen
en tuinieren.
Op beperkte schaal verzamel ik verder boeken etc. over de 2e wereldoorlog en
materiaal over (Oud) Wageningen.
Ik hoop dat mijn functie als secretaris een nieuwe ‘hobby’ zal zijn en dat ik aan de
verwachtingen die de vereniging aan mij stelt kan voldoen.
Met vriendelijke groeten,
Wim Wildschut, Tarthorst 268, 6708 JH Wageningen, telefoon 418716.

Mededeling van de penningmeester
Zoals gebruikelijk treft u in het eerste nummer van de nieuwe jaargang de acceptgiro
aan voor de betaling van de contributie voor uw lidmaatschap van de vereniging, dit
keer voor 1997.
Het contributiebedrag is ongewijzigd gebleven, dus f. 22,50 per kalenderjaar.
Het zou fijn zijn als u direct de acceptgiro verder invult, ondertekent en aan uw bank
verzendt.
Bij voorbaat hartelijk dank, A.A. van Loenen.

Nieuwe aanwinsten bibliotheek
Wij ontvingen voor de bibliotheek de hieronder vermelde tijdschriftartikelen en losse
knipsels:
1. Dr. H. Bos. Rijkslandbouwschool te Wageningen, 1876 -1901. Uit Eigen Haard van
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Concours llippïque te Wageningen,
(C- Reycrs.
Mevrouw V ersteegh-- Van Kust te Zaltboramcl (Bestmirsprijs) ;
de eenige dame die mededong.

5 en 12 oktober 1901.
2. Een foto van Concours Hippique te Wageningen uit De Prins van 15 juli 1905. Zie
afb.
3. De Nuts-feesten te Wageningen. Uit Het Ideaal (?) van 26 oktober 1907, met foto’s.
Op één der foto’s zien we ‘den luchtreiziger W. Pottum met zijn ballon Quo Vadis
opstijgen’.
4. Een bladzijde met 5 foto’s van het Sanatorium Oranje-Nassau’s Oord uit De Prins
van 4 november 1911.
5. Artikel ‘Geslagen fornuispotten (van de firma G.W. Mortier te W ageningen)’ met 5
foto’s uit de Panorama van 23 augustus 1916. Een der foto’s betreft het pand op de
hoek van de Heerenstraaten Molenstraat, gebouwd in 1911 door ijzerhandel Mortier
onder de naam “IJzer en Staal”. Tegenwoordig is hier een café-restaurant. In onze
bibliotheek is meer reclamemateriaal van Mortier. Wist u dat Mortier enige jaren in
villa Vada woonde?
6. Een knipsel met 2 foto’s van de Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek, in 1916 geopend. Dit grote pand staat nog altijd op de hoek van Duivendaal
en Lawickse Allee. Knipsel is uit de Panorama van 6 december 1916.
7. Knipsel uit ? van 24 september 1926 met een foto van het beeld De Zaaier.
De gever, bestuurslid E.J. Jansen, hartelijk dank.
De beheerder
A.G. Steenbergen.
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DE CASTEELSE POORT - WAARHEEN?
L. Razoux Schultz
Met het overlijden van de heer F. van der Have is aan de Vereniging Oud
W ageningen en aan onze stad een markante figuur ontvallen. Iemand
die met hart en ziel de geschiedenis van Wageningen en vooral ook van oorlog en
bezetting voor komende generaties levend heeft willen houden. Van uit die betrokken
heid schreef hij zijn laatste bijdrage in het nummer van Oud Wageningen van november
1996: “Een nieuwsgierige vraag....”. De bezorgdheid die uit dat artikel spreekt was
oprecht, de belangrijke plaats die de geschiedenis in een historisch museum behoort
te hebben zag hij bedreigd door de plannen rond de uitbreiding.
Wij zijn het aan hem verplicht die vraag in dit artikel te beantwoorden, het is jammer dat
hij er geen kennis meer van kan nemen en er niet meer op kan reageren.

De heer Van der Have was niet gelukkig met de verplaatsing van de permanente
historische expositie naar de zolder van Bowlespark 1a en hij is niet de enige. Dat is wel
te begrijpen: een zolder wekt associaties op aan een donkere plek waar je alle
overbodige rommel opslaat. Toch is hiervan een misverstand sprake. De zolder van
Bowlespark 1a is een prachtige, grote ruimte met oude houten balken aan het plafond
die op zichzelf al een bezienswaardigheid is en zich uitstekend leent voor het opzetten
van een ‘wandeling’ door de geschiedenis van Wageningen. Wij menen dan ook er een
van de belangrijkste expositieruimten van het museum van te kunnen maken, waarin
de historie allerminst “verstopt” zal worden zoals de heer Van der Have vreesde. Het
is ook niet zonder reden dat de Gemeente heeft besloten de kosten van het isoleren van
het dak voor dat doel voor haar rekening te nemen. Eerlijkheidshalve moet er wel bij
worden gezegd dat de toegankelijkheid van de zolder staat en valt met het aanbrengen
van een lift en dat plaats en de financiering daarvan nog niet rond zijn. We vertrouwen
er echter op dat het, in overleg met de Gemeente, het Gelders Oudheidkundig Contact
en de architect H.E.de Noord die ons adviseert, mogelijk zal zijn een oplossing voor dit
probleem te vinden.
Er is nog een pun' waarop we willen wijzen; de wisseltentoonstellingen met een
historisch thema, die altijd veel aandacht trekken, blijven op de begane grond (in zaal II). >
W at de kunst betreft, een ander punt van zorg van de heer Van der Have, het koetshuis
is bestemd voor wisseltentoonstellingen van werk van Wageningse kunstenaars
(overigens een voorwaarde van de Gemeente verbonden aan de goedkeuring voor de
uitbreiding). Op de eerste verdieping wordt één zaal ingericht voor kunst in bezit van
of bruikleen afgestaan aan het museum; een belangrijk deel daarvan zal worden
gevormd door de schilderijen gemaakt door Prof. A.M.Sprenger, die in bezit zijn van zijn
dochter, mevrouw Pien Sprenger. In een andere zaal zullen wisseltentoonstellingen
worden gehouden met het thema: Wageningen en de Landbouw. Daarin zal vroeg of
laat ook de tabak, door de heer Van der Have speciaal genoemd, aandacht kunnen
krijgen.
Tenslotte, er is ook kritiek geuit, zij het niet door de heer Van der Have in zijn artikel
vermeld, op het besluit de bibliotheek en documentatie van Oud Wageningen (gecom6

bineerd met die van het museum) een plaats te geven in zaal I op de begane grond. Het
museum bestuur heeft dit zeer zorgvuldig overwogen. Vermeden moet worden dat
bezoekers van de bibliotheek door of langs de expositieruimten moeten lopen en er
moet ook voldoende toezicht zijn. Vanwege die eisen komen de eerste verdieping en
zolder niet in aanmerking. Het is de bedoeling dat de huidige ingang naar zaal I wordt
afgesloten en dat er een doorgang komt tussen zaal I en de aangrenzende kamer aan
de voorzijde van het pand, waar de baliemedewerkers zullen komen te zitten.
Bezoekers kunnen dan alleen via de kamer van de baliemedewerkers in de bibliotheek
komen. Overigens zal zaal I ook gebruikt worden als leeszaal, vergaderzaal en
videoruimte, de panelen die nu de ramen blokkeren zullen verdwijnen en we hopen dat
het gebouw daardoor van buiten ook een levendiger uitstraling zal krijgen.
Mochten er onder de lezers zijn die meer informatie wensen of die de situatie zelf in
ogenschouw willen nemen, dan zijn zij van harte welkom.

EXPOSITIE
Van 24 januari t/m 23 februari exposeert in Museum De Casteelse Poort, Bowlespark
1a, W ageningen, kunstenares Elisabeth Kristensen.
Voor de expositie heeft zij gekozen voor schilderijen en objecten. Elisabeth Kristensen
is geboren op 20.3.1955 te Kopenhagen, Denemarken. Zij studeerde aan de Akademie
voor Beeldende Kunsten te Arnhem, eindexamen in 1990. Zij woont en werkt in
W ageningen.
Het museum is geopend: dinsdag - zaterdag: 12.00 - 16.00 uur
zondag: 13.00 - 16.00 uur.

....EN DIT HADDEN WIJ NOG OP ZOLDER

-

Nog net voor het opruimen kon ik maandag 13 januari j.l. een blik werpen op een
bijzondere tentoonstelling in ons museum. Een groot aantal grote en kleine voorwerpen
uit het depot boven het koetshuis was te voorschijn gehaald. De keuze was willekeurig,
maar wel interessant. Een tweetal portretjes in leer en fluweel uit ca 1860 zullen wellicht
in een volgend nummer afgedrukt worden met de vraag: wie zijn zij?
In een aantal vitrines en op tafels was veel te zien. Ik doe een greep: oude torenhanen
van de grote kerk; een houten bierkrat met verschillende beugelflesjes, 1900-1950, en
op de kratwand de naam; C.M. Aalmers, Wageningen. Mooie tegeltableaux met onder
andere een steigerend paard. Een vaandel met een foto van T.O.V.O.L. (Tot oefening
van ons lichaam), een gymnastiek- en athletiek vereniging. Een 19de-eeuwse speculaasplank met het wapen van Wageningen. Kinderspeelgoed; oud en heel oud
aardewerk. Het zou mooi zijn als dit aardewerk afkomstig is van één van de pottenbak
kerijen die er in de 18de en 19de eeuw in Wageningen was.
Deze expositie smaakt naar meer. Ik zie uit naar weer zo’n zolderopruiming; einde
1997!?
St.
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DE LAATSTE PROCESSIES VAN WAGENINGEN-STAD NAAR DE VROEGERE
PAROCHIEKERK OP DE WAGENINGSE WESTBERG?
A.C. Zeven & A.G. Steenbergen
Inleiding
Toen in de 12de-13de eeuw aan de voet van de Wageningse berg de stad Wageningen
ontstond, werd de nederzetting (Oud-) Wageningen op de Westberg verlaten. De
parochiekerk, gewijd aan Johannes de Doper, van deze nederzetting, raakte niet
geheel in onbruik. De ‘olde Kerck opten berch’ werd voortaan alleen voor bijzondere
doeleinden gebruikt. Dit blijkt onder andere uit het feit dat toen tijdens een anderhalf jaar
durend beleg van 1480 de oude kerk door brand verwoest werd, deze herbouwd en in
1482 opnieuw gewijd werd.
W aarschijnlijk reeds in de 14de eeuw ontstond een jaarlijkse processie, die vanuit de
(nieuwe) kerk in de stad naar de Westberg voerde. Aanvankelijk had deze processie
het karakter van de translatie van de kerkrelieken van de oude naar de nieuwe
parochiekerk. Op de feestdag van de geboorte van Sint Johannes de Doper (24 juni) x
trok deze feestelijke stoet naar de Moederkerk en het oude kerkhof op de Westberg.
Daar werd de Mis gevierd en een maaltijd gehouden.
Omstreeks het begin van de 16de eeuw kreeg deze processie het karakter van een
kruisweg. Vanaf de kruising Kapelstraat/Junesstraat met de Hoogstraat tot aan de
Bergpoort werd deze straat Cruysstraet genoemd. Op de kaarten van Jacob van
Deventer (ca 1560) en Thomas Witteroos (1570) zijn langs de weg van de stad over de
berg naar ‘Ten Heyligen Cruys’ door middel van kruisen een aantal (resp. 6 en 4) staties
aangegeven. De vroegere parochiekerk functioneert op beide kaarten als laatste en
zevende statie (Calvarieberg). Zo’n kruisweg kwam ook elders (Elburg, Nijmegen) in
ons land voor. In de 16de eeuw was deze kruisweg de zeer populaire devotie van de
‘verering der zeven vallen’.
22 april 1576
In de kerk-rekeningen2 lezen wij dat in 1576/7 enige betalingen worden gedaan in
verband met een processie vanuit de stad naar T e n Heijligen Cruys’. Zo lezen wij:
‘Item voer die maeltijdt der prijsters pastoer scoelmester kuester met die buergemester
ind kerckmesters gegeven iii keijssers gl11 sts bb fal.3 ind een oert bb.
Item den beijgerman (^klokkenluider) die inde vart(=tijdens de processie) gebeijgert
heeft, gegeven 1 keyssers gl vuersc.
Item ses manspersonen die dat hellichcruis gedragen ind vier personen die de kast
gedragen hebben ellicks gegeven iii st bb lop., noch vier personen die de vanen ind
cruyssen gedragen ind drie iongens die drie tortssen gedragen hebben, ellicks gegeven
1 st bb lop. maeckt dit vursc. van deess drie gew(aardeerde) keij. gl. xiii st bb fal., mijn
een duit.
Item voor neege kannen bijr die andie aude kerck gedroncken, syn gegeven vii st een
oert bb fal.
Item noch voer vijff sts bb fal. weeckgen gekofft, die oick and aude kerck gegeten sijn.
Item Anthonis Scutten geschenckt doe (=toen) sij ge(?) hebben 1 keijssers gl vuersc.
vier sts bb gefal.
Somma latrus xxxi keijssers gl. vii sts bb fal.
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Ten Heyligen Cruys en de kruisen langs de weg over de berg op de kaart van Jacob
van Deventer.

Onder het luiden van de klok in het torentje van de oude parochiekerk door de
beigerman trok de stoet de berg op. Hoewel niet vermeld zullen de kruisen langs de weg
er zeker nog gestaan hebben, want het is immers bekend dat tot ver in de 17de eeuw
op de Veluwe nog kruisen en beelden langs de wegen stonden. Bij elk kruis zal men
gestopt hebben. Uiteraard waren de hoogwaardigheidbekleders niet alleen, want zij
werden vergezeld van de dragers van het heilige kruis en die van de kast. Dit waren de
twee belangrijke processie-attributen. De kast zal de heilige relikwieën bevat hebben,
die afkomstig van de oude parochiekerk geweest zijn.
De dragers zullen in de processie achter de kerkelijke personen en de burgemeesters
hebben gelopen. Tussen de kerkelijke personen en de burgemeesters zullen misdienaartjes hun plaats hebben gehad.
Na hem kwamen vier mannen met vaandels en kruisen, vergezeld van drie jongens, die
toortsen droegen. Deze toortsen willen niet zeggen, dat de processie in de avonduren
plaats vond, aangezien de Mis voorde middag plaats vond. Men moest immers nuchter
zijn. Ook nu nog worden bijv. in Limburg op klaarlichte dag lantaarns met brandende
kaarsen aan stokken meegedragen in de processie.
In de processie zullen zeker de leden van de broederschappen en de ambachtsgilden
(of hun vertegenwoordigers) hebben meegelopen. De leden van de Sint Anthonisschutterij moesten de processiegangers beschermen.
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Na de processie vond op de Westberg de maaltijd plaats. Hieraan schaarden zich de
priesters, de pastoor, de schoolmeester en de koster te samen met de burgemeesters
en kerkmeesters op kosten van de kerk aan tafel. Hierbij zal bier (dè volksdrank)
gedronken zijn. Daartoe wachtten bij de oude kerk negen kannen bier. Of de jonge
toortsdragers iets te drinken kregen wordt niet vermeld. Wellicht was water voldoende
voor hun.
Misschien hebben ze wel meegedeeld in het brood (weeckgen = weggen brood).
Gelukkig kreeg Dirck van Brienen de oude ook nog een betaling van een duit (‘mijn een
duit’, dat zijn 2 penningen of 1/6 stuiver).
Het een en ander zal uit kerkelijke baten van de toen nog R.K. kerkfabriek betaald zijn.
Naast andere bronnen zullen de inkomsten, die via de aflaatschotel binnen waren
gekomen, gebruikt zijn. Want in dezelfde rekening lezen wij nog: ‘Item ontfangen van
dat gheen dat in die afflaetscottel oep de hellichgenpaysavents4 und payssdach
gekomen is 11 keysers gulden xi st bb fal. Dankzij5 kon de Eerste Paasdag worden
berekend. Deze viel in 1576 op 22 april.

Een gedeelte van een processie,
geschilderd door Pieter Breughel
de Jongere, ca 1610. Uit het
raam hangt een doek met een
afbeelding van Maria met het
kind. In het midden draagt men
een heilige bisschop, en rechts
daarvan St. Anthonis met de
s p e c ia le T- o f ta u -s ta f en
onduidelijk een varken bij zijn
re ch te r been. Kon Museum
Brussel.

24 juni 1577
In een latere kerkrekening6 komt nogmaals een afrekening van processiekosten voor.
Ofschoon de rekeningen moeilijk te dateren zijn, zal deze afrekening wellicht in 1577
hebben plaats gevonden. De processie werd op St. Johannesdag (24 juni) gehouden,
omdat, zoals boven vermeld, de ‘olde kercke’ op de berg en de nieuwe kerk in de stad
aan Johannes de Doper was gewijd. Deze processie ging gepaard met muzikale
begeleiding, die door ‘spuijlluidt’ werd verzorgd. Deze speellieden, d.w.z. muzikanten
en mogelijk zwaarddansers, moesten betaald worden. We lezen over de processie in
deze rekening:
Item gegeven iiij (=4) sts bb fal. voer wijtbroedt (=tarwebrood) dat die hellichcruis
dreegers, kassendreegers, prijsters, kuester, schoijlmester aen die olde kercke oep
sinte iohans dach gegeten hebben.
Item die spuijlluijdt die gespuijldt hebben oep sinte iohans dach voer dat hellich
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sacram ent7 ind hellich cruis, gegeven 1 keij:gl xiij (=13) sts. bb. fal.
Item due spueelluijdt hebben vertert (=verteerd) oep sinte iohans dach ind oep sinte
iohans dach twee keijssers gulden.
Item ses manspersonen die dit hellichcruis gedragen ind vier mans die de kass
gedragen hebben, gegeven ellick iij (=3) sts bb. lop. maecken (te samen) een keij.
gulden vij (=7) sts ind en duet (=duit) bb. fal.
Item vier iongens die viertortssen gedragen ind vier personen die de vanen en cruijsen
gedragen hebben, gegeven ellick eenen sts bb. fal.; maeckt viij (=8) st. bb. fal.
Item die spuelluijdt die dat spuijlgespuijldt hebben, huen geschenckt anderhalleffen
keij. gulden.
Somma latrus 19 keij. gl. 17 sts eene hallefen in een duit bb. sal.
Maar de kerkfabriek moest ook de ‘beijgerman’ en de Sint Anthonis-schutterij, die de
processie hadden begeleid, nog betalen. We lezen:
Item den beijgerman die xij (=12) daich gebeijgert heeft, hem gegeven eenen keijs.
gulden ind vijff oert bb. fal.
Item Sinte Anthonis Schutten geschenckt eenen keijss. gulden iiij (=4) sts bb. fal.
Dan worden enkele andere posten geboekt, maar dan zien wij tot slot:
lem een oepservandt8 van Arnhem, die sinte iohannis dach aen die olde kercke
gepreeckt heefft, hem geschenck x (=10) st bb. fal.
Slot
De bovengenoemde processies zullen de laatste, door de overheid toegestane
geweest zijn.
Wel bleven gelovige, mogelijk individueel, tot omstreeks 1604 naar deze plek hun
bedevaart houden. De synode van Gelderland moest tenminste meerdere malen
maatregelen nemen tegen deze bedevaarten in Wageningen en ook in Lunteren.
Het kerkje verviel tot een ruïne. Nog in de 18de eeuw waren de schutterijen gewoon in
de maand juni op te trekken.

-•

Bronnen
1Ton Steenbergen & JacquesTersteeg. 1996. [Processie en kruisweg in de 16de eeuw
in W ageningen], Bijdrage Project ‘Bedevaartplaatsen in Nederland, door het P.J.
Meertens Instituut, Amsterdam.
2Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Kerk in Wageningen, inv. 37 Minuutrekeningen van Dirck van Brienen ‘die olde’. Rekening over 1576/1577.
3bb fal betekent dat de munten gevalueerd waren. Zij waren dus niet gedevalueerd, lop.
= lopend = courant. Er staat geen lb (=pond).
4De heilige paasavond is de zaterdagavond voor Pasen. Kennelijk werd deze avond
nog kerkelijk gevierd, omdat vroeger de dag om 6 uur ‘s avonds begon en eindigde. De
zaterdagavond voor Eerste Paasdag was dus al Eerste Paasdag. Hetzelfde geldt voor
Kerstavond (vroeger al 25 december en dus Eerste Kerstdag. Zo ook voor Sinterklaas
avond (nu de avond van 5 december), hoewel 6 december St. Nicolaasdag is.
5W. Downer. 1960. Tijdsrekenkunde van de Nederlandse geschiedenis. Zuid-Holland
6 (no. 2): 29-43. De gemeente-archivaris Cees Gast wees mij op deze bron.
6Als noot 1. inv. 38. Rekening over 1577/1578.
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7’Hellich sacram ent’ werd gedragen in een monstrans (van monstrare = tonen) een
liturgisch voorwerp van goud of zilver.
8Observant van Arnhem is een pater Franciscaan van de strenge richting. De Francis
canen waren altijd echte volkspredikanten.
Zij hadden in W ageningen een termijnhuis, waar zij konden overnachten.

MARKTEN IN WAGENINGEN
C.D. Gast.
Zoals iedere oude stad kent ook Wageningen van
ouds een markt, waarop van buiten aangevoerde
waren worden verhandeld. De plaats waar dat in
Wageningen gebeurde is niet altijd dezelfde ge
weest. In de middeleeuwen werden markten gehou
den op een niet meer bestaand plein bij de Kapel- ^
straat en de Hoogstraat. Deze oude Markt is ver
moedelijk ontstaan in een tijd dat de Hoogstraat nog
niet volgebouwd was. Men was begonnen aan de
Bergpoort en nog niet verder gekomen dan de
Kapelstraat. Aan die straat stond, op de hoek van de
Kerkstraat, hetGasthuis. Direct daarnaast, in de Kapelstraat, stond de Gasthuis- ofSint
Nicolaaskapel. Deze kapel diende rond 1650, maar vermoedelijk al sinds 1581 en
mogelijk al eerder, tot raadhuis1. De centrale functie van het oude marktplein werd nog
versterkt door een waaggebouw, dat in de onmiddellijke omgeving, namelijk aan de
zuidzijde van de Hoogstraat, stond.

>

De Visbank op de Markt vóór het Stadhuis vóór 1890
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Kadastrale kaart 1832, sectie I (detail)
uit: Kadastrale atlas Gelderland: Wageningen Arnhem, 1991
Op de oudste plattegrond van Wageningen, getekend omstreeks 15622, is het terrein
tussen de Kapelstraat, de Hoogstraat en de Kerkstraat, dat in de middeleeuwen als
markt fungeerde, bijna geheel volgebouwd. Ten oosten van de Grote Kerk is een open
ruimte, die mogelijk toen al als nieuw marktplein in gebruik was. Het terrein om de kerk,
nu het grootste deel van de Markt uitmakend, zal nog eeuwenlang een andere
bestemming hebben, maar hierover later meer. De naam “Markt” is in ieder geval in
1650 aan het min of meer driehoekige pleintje achter de Grote Kerk verbonden. Het
duurde nog tot 1666 voordat ook de zetel van het stadsbestuur naar deze omgeving
verplaatst zou worden. In of rond dat jaar kocht het stadsbestuur het huis van wijlen
kapitein Charles Morgan - voorheen het “schutterijenhuijs” - en richtte het tot raadhuis
in. De waag blijkt enige tijd later te zijn gevestigd in een aan het nieuwe stadhuis
grenzend gebouw. Het huis van kapitein Morgan vormt, na een ingrijpende verbouwing
in 1698, nog steeds de oude kern van het huidige stadhuiscomplex. Het pleintje voor
het bordes wordt sindsdien ook wel Raadhuisplein genoemd.
Vóór 1811, toen de rechtspraak nog in handen van het stadsbestuur was, heeft het
Raadhuisplein naast marktplaats ook een andere bestemming gehad. Het was namelijk
bij tijd en wijle executieplaats, of zoal men destijds zei “de plaats waar men gewoon was
justitie te doen” . Als teken van de vroegere rechterlijke macht van het stadsbestuur
staat op het stadhuis, boven de oude hoofdingang met bordes, nog steeds het beeld
van Vrouwe Justitia. Aan haar voeten speelden zich soms gruwelijke taferelen af. In
1727 moest Clara Gijsberts eerst aanzien hoe haar zoon Gijsbert werd geradbraakt en
onthoofd voordat zij hetzelfde lot zou ondergaan. Gelukkig zijn er in Wageningen maar
13

weinig doodvonnissen voltrokken. Het brandmerken, geselen en hette kijkzetten (“aan
de kaak stellen”) van veroordeelden kwam vaker voor.
De belangrijkste bestemming van het Raadhuisplein was niettemin de uitstalling en
verkoop van allerlei waren. Niet alleen werden er “algemene” markten gehouden, ook
paarden-, vee- en vismarkten vonden er plaats. Tot 1898 stond er een overdekte
visbank waar riviervis, o.m. zalm, werd verkocht. In 1898 werd dit gebouwtje verplaatst
naar het terrein aan het Bowlespark waar nu het kantongerecht staat. De paardenmarkt
van W ageningen dateert al van 1649. Na de tweede wereldoorlog werden de markten
voor levende have echter van steeds minder belang. De vismarkt was trouwens al in
1934 bij gebrek aan aanvoer opgeheven. De paarden- en veemarkten konden hun
bestaan slechts door het houden van loterijen en keuringen nog tot in de jaren zestig

De Markt vóór het Stadhuis, ca 1905
rekken. Toen ze nog veel volk trokken stonden de dieren niet alleen op de Markt, maar
ook in de Vijzelstraat, het Emmapark en het Bowlespark opgesteld. In het Emmapark
is aan de paalgaten in het wegdek te zien waar de paarden hebben gestaan.
Het grootste deel van de Markt, t.w. het plein om de Grote Kerk, zag er tot 1940 heel
anders uit. Direct rond de kerk lag het kerkhof, waar nog tot 1829 overledenen werden
begraven. Op enige afstand daarvan, gescheiden door openbare straat stonden
huizen. Bij de toren was de ruimte tussen de kerk en de huizen zo nauw dat het erflink
kon tochten. Die doorgang heette dan ook de Stormsteeg. De bebouwing rond de kerk
raakte in het begin van deze eeuw zodanig in verval dat de gemeente besloot een deel
ervan af te breken. Dat kwam goed uit want de markt op het Raadhuisplein kampte, ook
na de verplaatsing van de visbank, met ruimtegebrek. Op het vrijgekomen terrein
14

werden op marktdagen kramen geplaatst.
Door de oorlogsverwoestingen van mei 1940 veranderde de situatie rond de kerk
grondig. De huizen aan de Hoogstraat en de Boterstraat die dicht bij de kerk stonden
waren onherstelbaar beschadigd. Het centrum werd herbouwd naar een ontwerp van
ir. A. Kraayenhagen. Deze architect en stedebouwkundige behoorde tot de Delftse
School, een stroming in de architectuur en stedebouw die streefde naar herstel van het
eigen, historische karakter van een stad. Bij het ontwerpen van nieuwe straten en
pleinen in het getroffen stadsdeel baseerde Kraayenhagen zich op de plattegrond van
W ageningen van 1650, die naar zijn idee de middeleeuwse toestand weergaf. Omdat
gotische kerken in de middeleeuwen volgens hem vrij stonden schiep hij, gebruikma
kend van omstandigheid dat de bebouwing om de kerk nagenoeg geheel platgebom
bardeerd was, een nieuw ruim plein om de kerk. Door het verloop van de straat en de
plaatsing van paaltjes die de ronding van het straatverloop moesten accentueren
ontstond de suggestie van een ovaalvormig terrein, dat herinnert aan het vroegere
kerkhof.
Het nieuwe plein moest het handelscentrum van Wageningen worden. De huizen,
gebouwd in de karakteristieke Delftse School-architectuur (sober van opzet, met
“eerlijke m aterialen’ als bak- en natuursteen) zijn dan ook ontworpen als winkelhuizen.
Zo ontstond een nieuwe markt waar op de marktdagen voldoende ruimte was voor
kramen en waar op andere dagen de middenstand de boventoon voerde. In de jaren
tachtig is de oorspronkelijke bestemming van winkelplein sterk veranderd. Als nu de
marktkramen zijn opgeruimd domineren niet winkelpuien maar horecagevels en
terrassen en niet te vergeten geparkeerde auto’s het plein.
Na de bevrijding werd W ageningen min of meer “per ongeluk” een nieuw plein rijker,
Het Salverdaplein. Aanvankelijk was het open terrein tegenover het toenmalige
hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit, dat door afbraak van vervallen en in de
oorlog beschadigde gebouwen was ontstaan, bestemd om plaats te bieden aan een
nieuw kantongerechtsgebouw. Dit plan is echter kort na de oorlog afgeblazen en zo
ontstond een nieuw plein waaraan de naam van professor Salverda, promotor van het
eerste uur van de Rijkslandbouwschool in Wageningen, werd verbonden. Het nieuwe
plein wordt sindsdien als markt gebruikt maar vervult ook een belangrijke rol bij festivals
en bevrijdingsfeesten.
Noten:
1. De vermelding “raethuys” bij de kapel in 1650 komt voor op: Plattegrond in
vogelvlucht van Wageningen, gravure door Nicolaas van Geelkercken, ca. 1650, in:
Slichtenhorst, 1654 (zie onderstaande literatuurlijst).
2. Plattegrond van W ageningen door Jacob van Deventer, ca. 1562. Er bestaan twee
niet geheel gelijke exemplaren van deze kaart. Het ene exemplaar maakt deel uit van
een atlas berustend in de Bibliotheca Nacional te Madrid en is in kleur gereprodu
ceerd in: Deys, 1988 (voor volledige titel zie onderstaande literatuur). Het andere
exemplaar - een losbladige minuutkaart - berust in het Rijksarchief in de provincie
Gelderland te Arnhem en is in kleur geproduceerd in o.m.: Van der Wyck, 1988 (zie
onderstaande literatuurlijst), kaart LXIII.
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TELEFONEREN IN WAGENINGEN IN 1915
A. G. Steenbergen.
Eind 1995 werd door uitgeverij De Groot Ontwerpers/Uitgevers te Utrecht een facimileherdruk op de markt gebracht van de ‘Naamlijst voor den telefoondienst’, die in 1915
door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie uitgegeven was. Het is een
historisch telefoonboek, niet te lezen als een roman, maar interessant genoeg om door
te bladeren op zoek n a a r... familie van je?
Ik kwam in bezit van copieën van de bladzijden 7 1 5 -7 1 7 met de telefoonaansluitingen
in W ageningen met Bennekom, De Grebbe en harten (tussen Renkum en Bennekom)1.
Alvorens een aantal namen eruit te halen, vertel ik u eerst iets over de telefoondienst
in onze stad rond de eeuwwisseling. Wageningen bezat een Rijkstelefoonkantoor. De
diensturen waren op werkdagen van 8 uur vm tot 9 uur nm. Het was een interlokaal
telefoonnet waarvan het bureau gevestigd was in het in 1899 geopende postkantoor ^
naast het stadhuis. De opening van dit interlokaal Rijkstelefoonkantoor vond op 1 maart
1899 plaats. Er bevond zich hier een openbare ‘spreekcel’. Daarnaast exploiteerde de
gemeente Wageningen sinds 1899 een lokaal telefoonnet! Een ‘spreekcel’ bevond zich
in hetstadhuis. E rw aseen Commissie, in 1904 bestaande uit wethouder N.A. deVoogt,
voorzitter; J.G.C. Plantenga, secretaris, en de leden A. Looijen, A. Vermeer en P. van
Rijn.
Automatisch interlokaal bellen was er nog niet bij. Men werd nog echt doorverbonden
door een telefoniste, nadat men aan de slinger van het wandtoestel thuis gedraaid had.
Vier telefonistes waren er in dienst, waarvan mej. C.W. Remmerde de chef-telefoniste
was. Eén van hen deed zondags dienst. De exploitatie van de gemeente-telefooninrichting startte op 1 januari 1900. Op het einde van het jaar waren er al 109 aansluitingen.
Nieuwe aansluitingen kwamen er geregeld, andere vervielen. Metingang van 1 oktober
1921 nam het Rijk het locale telefoonnet over voor f. 20.500,-. In dit bedrag waren niet
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de buitennet-aansluitingen begrepen. Op 21 maart 1933 stelde de P.T.T. in Wageningen de automatische telefooncentrale in dienst.2
Men zou de indruk krijgen dat Wageningen pas in 1899 kennis maakte met de telefoon.
Niets is m inderw aar. Bijna 20 jaarterug, in de W ageningsche Courant van donderdag
30 juni 1881, konden de W ageningers lezen dat de telefoonuitvinding van Bell ook in
onze gemeente haar weg gevonden had. We lezen: ‘De heer J.E. Wertheim heeft eene
telephonische verbinding tusschen zijne woning en zijn kantoor doen aanleggen en kan
door een eenvoudige aanhechting het instrument dienstbaar maken in elke gedeelte
van het huis waar de geleidedraad zich bevindt”. Johannes Eduard Wertheim (geboren
Amsterdam 1843 - overleden Wageningen 1887) was hoofd van de Kassiersbank Van
Minden in de Hoogstraat. Hij woonde in Nieuw-Wageningen in de Parkstraat (=Niemeijerstraat) hoek Dijkstraat. Hij was de eerste in Wageningen die telefoon had!!
Wie telefoneerde zoal?
_

Ik tel in het eerste telefoonboek uit 1915 201 telefoonaansluitingen in Wageningen,
Bennekom, De Grebbe en Harten. Wie hadden er eigenlijk een aansluiting? De
notabelen waren erbij, maar meer nog het bedrijfsleven en de winkeliers die het grote
nut zagen van de telefoon. Als beheerder van het locale telefoonnet kreeg het hoofd der
gemeente nr. 1. Het toestel stond of hing op zijn kamer. De burgemeester, Mr. H.F.
Hesselink van Suchtelen, was thuis, Parkstraat D 15, ook telefonisch bereikbaar. Het
gemeentehuis zèlf had nr. 80. Natuurlijk ontmoeten we de Rijks Hogere Land-, Tuin
en Bosbouwschool in het boek, verschillende Instituten en enkele leraren (ze waren in
1915 nog niet Hoog-). De 9 hotels in Wageningen hadden ook telefoon. Hotel De
W ereld van J.G. Snackers in de Bergstraat B 29 was te bereiken onder nr. 51. (zie afb.)
Hotel De Grebbe onder aan de Grebbeberg en hotel Neder-Veluwe in Bennekom
worden ook genoemd.
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Belangrijke mensen als artsen Niemeijer, Vinkelborg en Hoekstra in de
Hoogstraat konden telefonisch ge
gelegen aan den voel van den
raadpleegd worden. Wanneererbrand
was, kon men opper-brandmeester
H.A. J. Popping bellen. Voor bier en ijs
kon men terecht bij W.E.J. Bongers in
c
de Rouwenhofstraat, telefoon nr. 218.
Zijn kleinzoon heeft nu een groot ver
huisbedrijf. De steenfabrikanten Costerus,
Bos aan de Blauwe Kamer, MijnJ . G. SNACKERS, (eijen aar.)
lieff
en
Ozinga hadden in hun fabrieken
;T e l e i =. I n t e r c . N o . 51.
ook een telefoontoestel laten plaatsen.
Voorts zien we dat A.R. Dikkers eige
naar was van de fruitplantage ‘De Roghorst’. Onder nr, 134 was hij te bereiken. De
inrijpalen staan er nog aan de Bornsesteeg. Aan de voet van de Grebbedijk D 68 lag
kwekerij De Geer van H.J. Put. Telefoonnummer 175. M. van Santen beheerde de
boom- en fruitkwekerij Pomona en was te bereiken onder nummer 157. De flats
Pomona herinnert nog aan deze kwekerij. In het Bowlespark 322 woonde mevrouw de
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weduwe Suringar - Engels. In haar villa is thans het Historisch Museum De Casteelse
Poort. Alleen haar telefoonnummer 203 kunt u niet meer gebruiken! In de Heerenstraat
had ook sigarenfabriek G. Gerdes zijn domicilie. Nee, de Gerdesstraat is echt niet naar
hem vernoemd. Dominee Daniël Gerdes uit de 18de eeuw blijft op deze wijze
voortleven.
De eerder genoemde wethouder N .A. de Voogt was tabakskoopman en wijnhandelaar
en woonde in een landelijke villa naast villa Vada in Bowlespark. Zowel thuis als op zijn
kantoor in de Heerenstraat kon getelefoneerd worden. In dezelfde straat stond de
Naaml. Venn. Ned. Stoomhoutdraaierij en Meubelfabriek, te bereiken onder telefoon
nummer 61. Dit bedrijf startte in 1887 - nu 110 jaar geleden - en één van de eerste
houtdraaiers was Gerhard Steenbergen uit Doetinchem. Hij trouwde met de weduwe
M.H. van lent. Zij waren mijn grootouders. Pastoor Hilhorst die naast de r.k. kerk in de
Heerenstraat in zijn pastorie woonde, blijkt geen telefoon te hebben, evenals de
predikanten van de Hervormde en Gereformeerde kerk. Wel de dominee van de
Doopsgezinde kerk, A.J. van Lognum Slaterus, die in de Lawickse Allee woonde. Hij
was tevens hoofdredacteur van het tijdschrift “ De Blijde Boodschap” en wellicht had hij >daarom telefoon.
Ik heb zo maar een greep gedaan. Alle namen noemen wordt saai.
Bronnen:
1. Met dank aan Martin Brink, journalist van de Rijnpost te Veenendaal.
2. Geschiedkundig overzicht van de huisvesting van de P.T.T.-dienst te Wageningen;
door G. de Waert, 1939. Dossier Postgeschiedenis Wageningen. Bibliotheek OudW ageningen. Zie ook de artikelen van Ad Rietveld. Post- en Telegraafkantoor
herinnert aan de gouden eeuw; in onder andere de Veluwepost van Vrijdag 9
augustus 1996

INGEZONDEN
Naar aanleiding van het artikel ‘Een Wageningse rentenier actief in Zelhem’ (Zie OudW ageningen november 1996, blz. 95), ontving de redactie onderstaande brief:

“Met belangstelling las ik in het november-nummer vanO ud Wageningen Uw bijdrage s.
over ‘Een W ageningse rentenier in Zelhem en wel omdat ik zowel ben geïnteresseerd
in de geschiedenis van Zelhem (de plaats waar mijn schoonvader als burgemeesters
zoon is opgegroeid), als in het ‘Indische’ verleden van N.G. de Voogt en diens collega
in Toeban, den heer Vreede.
Resident van Rembang, H.C.Bekking, probeerde omstreeks 1855 in zijn residentie, ten
bate van de bevolking, een vrije tabakscultuur in te voeren, ter vervanging van de voor
de bevolking zeer drukkende dwangcultuur zoals die voortvloeide uit het in het midden
van de vorige eeuw in grote delen van Java heersende Cultuurstelsel. Volgens dat
stelsel sloot de Nederlandse regering met particuliere planters contracten af, waardoor
deze ‘tabakscontractanten’ de vrije beschikking kregen over de plattelandsbevolking in
een bepaalde streek. In een publicatie van mij uit 1961x) citeerde ik van Sicco Roorda
van Eysinga, geestverwant van Multatuli, die in 1857 employé was op een tabaksonderneming in Toeban, uit een brief aan zijn principalen:
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“Men koos de tabakscultuur, als de drukkendste, om de proef te nemen. Ja, zij is
drukkend, ontevredenheid, samenscholingen, moedwillig verbranden van schu
ren, volksverloop, alles getuigt er van. De bevolking van het distrikt Rengel, waarin
175 bouws voor den heer Vreede en 75 bouw voor den heer de Mol geplant worden,
verm inderde, in vier jaren, van 75.000 tot op 40.000 zielen!”
In het vervolg van deze brief schrijft Roorda, dat het gemiddeld door de Mol uitbetaald
plantloon neerkwam op een dagloon van 2 4/5 cent! Hij voegt er aan toe: “Waar ter
wereld zou zulk een loon welvaart kunnen verspreiden?”
Bekking slaagde erin, een groep in Nederland aanwezige tabakscontractanten te
overreden om een adres aan de regering op te stellen, om hun contracten met de
overheid, gebaseerd op gedwongen arbeid, niet te prolongeren, en om daarvoor een
systeem van ‘gelijke aanmoediging en bescherming van de vrijwillige tabak als de
andere tweede gewassen’ in de plaats te stellen. In een vroeger gesprek met minister
van Koloniën Rochussen had deze tegen Bekking gezegd: “Maar gij begrijpt immers
wel dat ik niets liever wil dan de tabakscontracten niet te verlengen”. Bekking had hierop
— vertrouwd, en hem, in zijn ‘onervarenheid’, het plan tot het adres verklapt. Onmiddellijk
had Rochussen toen de nestors van de tabakscontractanten De Voogd en Vreede bij
zich ontboden en hun prolongatie van hun contracten op voordelige voorwaarden
voorgespiegeld. Van indiening van het adres is niets gekomen.
De bedrijfsvoering van den heer N.G. de Voogt in de Zelhemse ‘calicotfabriek’ ten
opzichte van de ongeveer 50 beklagenswaardige kinderen verschilde dus niet veel van
de manier, waarop de Voogt en Vreede in de residentie Rembang met de Javaanse
koelies hadden omgesprongen.
x) W.F.W ertheim, ‘D egeestvan hetOostindisch Gouvernement, honderdjaargeleden’,
in Bijdragen voor Taal-, Land- en Volkenkunde, dl.117 (1961), pp305-343 en 435463.
Wim F.Wertheim”
P.s. In officiële besheiden in het gem eentearchief wordt de naam De Voogt steeds
geschreven met een t.
^

EEN BRONZEN PLAQUETTE VOOR EEN KOSTER
A.L.N.Rietveld
Via de fam ilie Kruitwagen, Lijnbaanstraat Wageningen, mocht ik voor onze vereniging “OUDW AG ENING EN ” van de heer Driever uit Rotterdam een plaquette in ontvangst nemen. De
bronzen plaat (38 x 50 cm.) is vervaardigd door Albert Meertens en de afbeelding stelt J.P.
W eijers voor. (zie afb. 1)
De fam ilie Kruitwagen wist mij het volgende over de plaquette te vertellen. Zij zou gehan
gen hebben in het kantoor van de bakkerij De Volharding u.a. aan het Salverdaplein.1) Toen
de Volharding werd opgegeven, heeft de heer Assink, die toen voorzitter zou zijn geweest
of in het bestuur zou hebben gezeten, de plaquette mee naar huis genomen.2' De dochter
van de heer Assink wist mij niet te vertellen wat de functie van W eijers bij De Volharding
is geweest. A ssink heeft de plaquette w eer overhandigd aan Frits D riever die als kind
opgegroeid is bij het echtpaar W eijers dat geen kinderen had. Toen Frits Driever was over
leden, is de plaquette' in het bezit gekomen van zijn broer Theo Driever die haar op zijn
beurt nu dus heeft geschonken aan onze vereniging.
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Om te weten te komen wie en wat J.P.
W eijers was, kwam ik te re ch t bij Ton
Steenbergen, parochiearchivaris. Hij kon
mij h e lp e n aan de le v e n s lo o p van
Weijers. Ik geef die graag bij deze aan
u door.
Johannes (Hannes) Petrus Weijers werd
op 7 januari 1872 in Wageningen gebo
ren als zoon van Johannes Petrus en
G e e rtru id a E lisabeth van de Voorde.
J o h a n n e s P. tro u w d e m et G e rarda
Christina Vos en vestigde zich als horlo
gem aker - zijn oorspronkelijke beroep aan de Hoogstraat A 295. In 1893 ver
huisde de fam ilie naar Heerenstraat A
294, n a a st de da a r toen gevestigd e
Rooms Katholieke kerk waarvan hij vanaf
1907 tot 1922 koster was. Zijn zaak in de
Hoogstraat hield hij nog een aantal jaren
aan, tot hij hem in 1898 overdeed aan
Nic Zilfhout. De kleinzoon van deze Nic
Zilfhout drijft nog steeds deze zaak in de
Hoogstraat. Mede door zijn beroep als
horlogemaker werd J. W eijers op 11 ja
nuari 1898 benoemd tot klokopwinder
van de klokken van de toren op de markt
en de klok in het torentje van het Bergpoorthuis. De gemeente benoemde hem
Bronzen plaquette J.B.P. Weijers
op 7 oktober 1907 tot doodgraver van het
Wageningen
Rooms Katholiek gedeelte van de Alge
foto: A d Rietveld
mene Begraafplaats aan de Oude Diedenweg. Hij trad in functie op 1 januari
1908 en is die functie blijven waarnemen tot 26 januari 1937. Daarnaast werd hij op 16 april
1921 benoemd tot m arktm eester en is dat gebleven tot 1 oktober 1936. Toen ging hij met
pensioen. Maar dat was nog niet alles. Zo was hij ook nog bedrijfsleider van de R.K. Coöp.
bakkerij “De Volharding” u.a. En in het kantoor van De Volharding, vóór 1924 gevestigd in
het pand aan de Grindweg (Bevrijdingsstraat) waar nu het Zuivelhuis Van de Berg is, gaf
hij, als onder-directeur van het kerkkoor aan enkele jongens van het jongenskoor les in het
notenlezen. OP 18 mei 1928 richtte W eijers samen met enkele anderen de Stichting Rooms
Katholieke Begrafenis Onderneming St. Barbara op. Daarnaast was hij de grote stimulator
bij de oprichting, 1 septem ber 1931, van de R.K. Harmonie Ons Genoegen (in 1963 ge
fuseerd met het Stedelijk Muziekkorps). Tussen al deze bezigheden door was hij ook nog
voorzitter van de R.K. Kiesvereniging Recht en Orde. Zo te zien was Johannes Petrus Weijers
een belangrijk man voor de gemeenschap. Hij is op 31 oktober 1944 in Didam overleden
en aldaar begraven. 3> Na de oorlog, op 25 juli 1945, is hij in Wageningen herbegraven,
(zie afb. 2)
W at de aanleiding is geweest en voor welke gelegenheid het was om een bronzen plaquette
van hem te laten vervaardigen, is mij (nog) niet bekend, m aar misschien zou daar het
parochiearchief een antwoord op kunnen geven.
We
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komen nog aan de vraag wie Albert Meertens was, de maker van de plaquette. Het

antwoord is te vinden in de Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars, 1750 - 1950, van Pieter
A. Scheen. Daarin staat over Meertens onder an
d e re “ M e e rte n s , J a c o b u s A lp h o n s A lb e rtu s
(Albert), geboren Wageningen 14 december 1904.
W oonde en werkte in W ageningen, Amsterdam,
A n tw e rp e n en v a n a f 1940 in B erg en Dal
(g e m .G ro e s b e e k ). L e e rlin g van het In s titu u t
Opleding Tekenleraren te Amsterdam en van het
Hoger Instituut te Antwerpen o.l.v. Ernest Wynants.
Maakte studiereizen naar Frankrijk en Italië. Beeld
houwer van portretten, figuren, kerkelijke en pro
fane ontwerpen. Vervaardigde versieringen (beeld
houwwerk) voor gebouwen, monumenten en vrije
p la s tie k e n . O ve rle d e n 30 n o ve m b e r 1971 te
Nijmegen.4*
G ij a lle n , <lk* m ij h e b t g e k e n d <>f
in v e re e iiig in g m e t m ij h e b t

Noten:
1. Juister Kapelstraat. Dit gebouw werd in 1924
in gebruik genomen.
2. In 1958 ging de R.K. Coöperatie De Volharding
een fusie aan met de Verbruikscoöperatie De
Voorpost in de Gerdesstraat. J.P. Assink was
Bidprentje van Hannes Weijers
toen voorzitter.
(Collectie Parochie A rchief
In een volgend nummer kom ik uitvoerig terug op
Wageningen)
de historie van de Volharding en genoemde fusie.
3. W eijers en zijn vrouw evacueerden in septem
ber 1944 naar Didam, w aar een broer van Hannes W eijers woonde.
4. Albert M eertens vervaardigde ook het beeldhouwwerk boven de hoofdingang van de R.K.
kerk in de Bergstraat.
St.
s a m e u g e w e r k t, b itll v o o r m ij.

DE MARKT EN OMGEVING VOOR 1940
A.T. Heij
^ Middenstanders, bewoners van het centrum en het winkelend publiek zijn niet allemaal
even gelukkig met de invoering van het betaald parkeren. Over deze kwestie zullen we
de lezers van Oud W ageningen geen uitsluitsel geven hoe het dan wel zou moeten; dat
laten we aan de deskundigen over. Wij zwijgen over de herindeling van de Markt. Twee
bureaus kregen de opdracht van de gemeente plannen te ontwerpen voor een
herindeling van de Markt. Over deze plannen staan de middenstand en de marktkoop
lieden bepaald niet te juichen. Wij proberen de lezers een indruk te geven hoe de Ned.
Hervormde kerk was ingebouwd voor de inval van de Duitsers in de meidagen van
1940.
Het stadsgedeelte rond de kerk werd zodanig verwoest dat er nieuwbouw ontstond
vanaf het Emmapark tot aan de Kapelstraat.
Ik heb van 1926 to te n met 1938 op drie verschillende plaatsen gewoond die vanwege
de verwoesting tot het verleden behoren.
Allereerst was dat van 1926 tot 1934 in de Boterstraat, in de voormalige studentenso21

cieteit ‘Ceres’, op de plaats waar nu café de Tijd staat.
Vervolgens woonde ik van oktober 1934 gedurende 4 jaar boven radiohandel Viets,
precies tegenover de Rouwenhofstraat, waar nu de kledingzaak ‘W indtson’ gevestigd
is en als derde twee jaar in de Junusstraat met als buren het schoenenmagazijn
Haagsman (de grootvader van Haagsman in de Hoogstraat).
Dat was daar waar men van de Junusstraat de Poststraat ingaat.
Het huidige deel van de Markt aan de westzijde heette vanaf de Hoogstraat Boterstraat.
Aan beide zijden stonden woningen, winkels enz. Op de hoek van de Boterstraat en de
Hoogstraat (waar nu de videotheek is) bevond zich bakkerij De Heus, de winkel bevond
zich aan de zijde van de Hoogstraat. Naast de bakkerij in de Boterstraat stonden twee
woningen, respectievelijk bewoond door de families F. v.d. Peppel en C. Viets. Nummer
6 was de hoefsmederij van Viets en nummer 8 de drukkerij G. Heij Azn (voormalige
studentensociteit ‘Ceres’), gevolgd door café Van Dijk (later Wessels, de ouders van
de vroegere kapper Mart Wessels, kleermakerij Vonk, melkboer Van Aggelen, de
pastorie van de Ned. Herv. kerk met ds Kijne, later Verenigingsgebouw.
Aan de linkerzijde (oneven nummers) stonden de meubelzaak van Nijenes Sr., ^
kruidenier A.J. van Apeldoorn, bakkerij Van de Garde, het woonhuis van metselaar
Herman Onderstal met z ’n grote gezin, dan de groentewinkel van Arie Onderstal.
Op het gedeelte van de Hoogstraat, waar nu de fontein staat, stonden op een rij v.l.n.r.:
de com estibleszaak ‘De Bijenkorf’ van Ter Meulen, bakkerij Van Leersum (ouders van
de organist Jac. van Leersum), woninginrichting K. Engelsman en de firma Hijnekamp
galanterieën. De achterzijde van voornoemde panden Boterstraat/Hoogstraat heette
het Kerkplein met rommelige pakhuizen en werkplaatsen, Het pleintje liep door tot de
Kapelstraat.
O ngeveer op de plaats van het huidige poortje op de Markt was het café van Jo
Onderstal (vader van Frits Onderstal) en schuin daar tegenover het Politiebureau.
Halverwege de Boterstraat, richting Marktplein bevond zich de St. Annastraat met de
toenmalige zijingang van het gemeentehuis.
Dit was de ingang naar de trouwzaal voor de paren wier huwelijk kosteloos bevestigd
werd. Voor de toegang aan de Marktzijde via de stenen trap moest betaald worden en
wanneer men gebruik maakte van de rode loper waren hier nog extra kosten aan
verbonden.
Tegenover de zijingang van het gemeentehuis stonden woonhuizen en in één daarvan
woonde de bode van het gemeentehuis, de heer Van de Berg met als buren aan de ene
kant bakker Harm van der Snee en aan de andere kant de ouders van het raadslid en
wethouder Herman Driever.
Het bescheiden kerkpleintje werd door de jeugd gebruikt voor een partijtje voetbal als
een agent tenminste de bal niet afpakte omdat het verboden was op straatte voetballen.
Bekende namen van leden van het toenmalige politiecorps die zo ‘stoer’ waren ons de
stuipen op het lijf te jagen, waren onder meer: Stoorvogel, Lamers, Vermeer, Noordhuis, Arnolds, Beukering, Spies, Den D oelderen Oosterveld.
Het is nauwelijks voor te stellen dat de kerk vóór 1940 omgeven was door oude -somsbouwvallige woningen, waarvan er toen twee onbewoonbaar waren verklaard. Deze
laatste hadden als bewoonsters twee markante bejaarden: Jannigje van Hunnik en
Jans de Beis. W ie heeft ze nog gekend?
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Zoals gezegd, de westzijde van de Markt, het vooroorlogse deel van de Boterstraat is
een gezellig uitgaanscentrum geworden, waar op zomerse dagen de terrasjes rijkelijk,
soms overvol, bezet zijn door ingezetenen of mensen uit de omgeving voor een drankje
en/of een hapje.
Als geboren en getogen W ageninger heb ik Wageningen zien groeien van 10.000 tot
het huidige aantal van zo’n 32.000.

Dit is een wel zeer bijzondere foto, in 1928 gemaakt door een ‘straatfotograaf waarop
het merendeel van de kinderen uit de Boterstraat. In het voorgaande artikel noemden
we reeds de familie Herman Onderstal (metselaar).
Op deze foto zien we zeven kinderen Onderstal. Voor zover de namen bekend zijn,
laten we ze hier volgen.
Voorste rij v.l.n.r. Mart Wessels. Hendrik Onderstal (staand); Dien Onderstal, Det
Onderstal, Rijk van Drumpt, Bart Onderstal, Geert Onderstal en Jan Onderstal.
Staand v.l.n.r. ? Jorritsma, Stien Heij met op de arm broertje Gerrit, Fie v.d. Bovenkamp,
Marie W ilbrink met daarachter Tonia van Drumpt, Eef Schuurman, Jan van Apeldoorn,
de broers Albert en Jan van Hattum, N.N., Herman Onderstal, N.N. en Anton Heij.
Deze foto werd in 1988 eveneens in ons blad afgedrukt.
D efoto werd niet gemaakt voorde drukkerij van mijn vader (G.Heij Azn) zoals in het blad
stond, m aarop het trottoir van de woningen aan de linkerzijde van de Boterstraat tussen
de brandweerkazerne en de Markstraat. Het was in hetjaar 1928 enkele maanden voor
de strenge winter van 1928/1929.
A.T.H.
23

ADRESSEN OM TE WETEN
Naam

Functie

BESTUUR:
A.C. Zeven
voorzitter
W .W ildschut
secretaris
A.A.van Loenen
penningmeester
Mw.L.B.AJ.EIders-Vonk ledenbestand
Mw.P.M.Lips
lid
+A.L.N. Rietveld
lid
E.J.Jansen
lid
REDACTIE ‘OUD-WAGENINGEN’
A.G.Steenbergen
hoofd-redacteur
A.L.N.Rietveld
J.J.M.Everdij
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
*A .G . Steenbergen
FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld
W ERKGROEP ARCHEOLOGIE
E. van Dorland
contactpersoon
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
P.Woldendorp
W ERKGROEP MOLENS
J.AJ.M.Dobbe

Adres, postcode, telefoonnummer
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.410156
Tarthorst 268, 6708 JH, tel.418716
Englaan 19, 6703 EV, tel.425517
Ericalaan 3, 6703 EM, tel.413933
Plantsoen 106, 6701 AT, tel.425430
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477
Hoogstraat 109, 6701 BS, tel.412801
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675
zie bij bestuur
Thijsselaan 11, 6705 AK, tel.416744
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675
zie bij bestuur
Pomona 138, 6708 CE, tel.417506
Ritz. Bosweg 63, 6706 BD, tel.417708
(molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42,
tel.418120

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 PO O RT Thijsselaan 59 6705 AM, tel.413694
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 - tevens jaarvergadering:
maandag 14 april 1997 in "de Wereld"
De heer Renes zal spreken over "De geschiedenis van de Eng".
Copij inleveren uiterlijk 10 maart 1997 (Otto van Gelrewerg 28)

< q \: DRUK: DE GOEDE WAGENINGEN

ISSN: 1384-7678

OUD
WAGENINGEN

25e jaargang - nr 2 - april 1997
M EDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal
Redactie: Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst
MAANDAG 14 APRIL 1997, aanvang 20.00 uur
in ‘DE W ERELD’, 5 Meiplein 1, Wageningen
1.
2.

Jaarvergadering
Pauze
Lezing met dia’s:

DE GESCHIEDENIS VAN DE ENG, door de heer J. Renes.

DE W AGENINGSE ENG; EEN HISTORISCH CULTUURLANDSCHAP
Lezing door Hans Renes voorde Historische Vereniging ‘Oud Wageningen’ op 14 april
1996.
Samenvatting
De toekom st van de Wageningse Eng is de laatste jaren volop in discussie.
Regelmatig bevat de lokale pers verhalen over dreigende ringwegen, golfbanen en
andere aantastingen van het gebied. Die ontwikkelingen vormen een bedreiging voor
de historische en landschappelijke waarde van de Eng, een waarde die overigens door
de gemeente erkend wordt. De historische achtergronden van de Eng staan centraal
in de lezing.
‘Eng’ is in Midden-Nederland de aanduiding voor een oud bouwlandgebied. De Wage
ningse Eng strekte zich in de vorige eeuw uit van de omgeving van de huidige
Churchillweg tot aan de bosrand (de Zoomweg). Nadat het westelijke deel in de afgelopen
eeuw onder de stadsbebouwing is verdwenen, begint de Eng bij de Diedenweg.
De Eng heeft een lange en interessante geschiedenis. Eeuwenlang was het gebied als
graanveld en, later, als tabaksland in gebruik bij de Wageningse boeren. Die boeren
woonden verspreid over een aantal gehuchten, wat nog te zien is aan veldnamen en
wegenpatroon op de Eng. Omdat de Eng niet te begrijpen is zonder de bijbehorende
boerderijen, zal de spreker ook uitgebreid aandacht besteden aan de bewoningsgeschiedenis van Wageningen.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 14 APRIL 1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.

Opening
Dhr. A.C. Zeven : Terugblik en vooruitzicht
Notulen jaarvergadering 15.04.1996 (*)
Jaarverslag secretariaat over het jaar 1996
Jaarverslag penningmeester over het jaar 1996 (*)
Verslag kascontrole commissie
Begroting 1997 (*)
Bestuursverkiezing (zie bestuursmededelingen)
W at verder ter tafel komt/rondvraag
Sluiting zakelijk gedeelte

(*) Los Bijgevoegd
BESTUURSMEDEDELINGEN
Dhr. A.L.N. Rietveld zal tijdens de jaarvergadering op 14.04.1997, na een periode van
ruim 6 jaar aftreden.
Het bestuur stelt kandidaat als lid van het bestuur dhr. W.J.P. Steenbergen.
Dhr. E.J. Jansen zal zich tijdens de jaarvergadering herverkiesbaar stellen.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot en met 04.04.1997.
Tevens stelt het bestuur voor om als officiële installatiedatum van dhr. W. Wildschut
14.04.1997 aan te houden.
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Dhr. J. Everdeij is tot de redactie toegetreden.
Dhr. A. Hofman heeft zich als lid van de jubileum-tentoonstellingscommissie beschik
baar gesteld.
De tentoonstelling zal in het gebouw ‘de W ereld’ plaatsvinden van 3 april 1998 tot en
met 24 april 1998.
Het bestuur is vertegenwoordigd geweest bij de receptie van dhr. J. Sala, onze nieuwe
burgemeester.

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING ‘OUD W AGENINGEN’
Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is in de loop van het jaar 1996 nogal gewijzigd.
Onderstaand geven wij U de bestuurssamenstelling per 31.12.1995 en per 31.12.1996:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledensecretariaat
Lid
Lid
Lid

31.12.1995
A.C. Zeven
Mw.G.Woudenberg-Vos
A.A.van Loenen
Mw.J. Hofman
A.Hofman
A.L.N.Rietveld
E.J.Jansen

31.12.1996
A.C.Zeven
W.Wildschut*
A.A.van Loenen
Mw.L.B.A.J.EIders-Vonk
Mw.P.M.Lips
A.L.N.Rietveld
E.J.Jansen

voorafgegaan met een interimperiode door B. van Aller.
Verenigingsavonden
In het verslagjaar werden 4 lezingen georganiseerd t.w.:
19.02.96
Dr. L.J.M. Kroon
Het weer en klimaat in Wageningen
15.04.96
Dhr. E.J. Jansen
Beeld van Wageningen over de periode 1940 - 1960
16.09.96
Drs. P. Schipper
Culemborg door de eeuwen heen
18.11.96
Dhr. M. Flipphi
De geschiedenis van de W ageningse molens.
Het mededelingenblad
Het mededelingenblad ‘Oud W ageningen’ verscheen zoals gebruikelijk viermaal per
jaar. Het aantal nummers dat per keer werd verzonden bedroeg ruim zeshonderd.
Aantal leden
Het aantal leden is in het jaar 1996 teruggelopen naar 618 (531 leden en 87
gezinsleden).
Gemeentelijke 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.
Commissie Stadswandelingen
De heer G. Voncken, die gedurende enkele jaren de contactpersoon van deze
commissie is geweest, heeft Wageningen en ook deze commissie verlaten.
De heer P. Woldendorp is de heer Voncken als contactpersoon opgevolgd.
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De samenwerking met de heer J.H.W. Lijfering van de Stichting Gilde Wageningen is
in 1996 voortgezet.
D itjaar waren er 15 (vorig jaar 13) stadsgidsen beschikbaar. De belangstelling is ditjaar
afgenomen van 531 naar474 wandelaars. Het aantal wandelingen is toegenomen van
33 naar 40.
Excursie
De excursie naar Culemborg op 5 oktober 1996 is ondanks de geringe deelname van
30 personen wel doorgegaan.
De stadswandeling, met een bezoek aan de Grote of St. Barbarakerk, het 16-eeuwse
stadshuis en de kasteeltuin was zeer de moeite waard.
De vereniging dankt de organisatoren voor hun inzet bij de voorbereiding van deze tocht.
Historische reeks
D itja a r zijn er in het kader van de historische reeks geen nieuwe uitgaven geweest.
Archeologische werkgroep Wageningen
De archeologische werkgroep Wageningen heeft zich in 1996 weer gekenmerkt door
veel activiteiten t.w.:
- veldwerk ten behoeve van de molen de Eendracht, Drouwlaan en Nieuwstraat 3
- historisch onderzoek in de archieven van o.a. de gemeente Wageningen en Rijksar
chief Arnhem ter ondersteuning van de werkzaamheden rondom het kasteel en de
molen de Eendracht.
Daarnaast heeft de archeologische werkgroep Wageningen een bijdrage geleverd voor
de verslagen van het Monumenten Adviesbureau inzake de rapportage van Bowlespark 1a en de kruisgewelfkelder.
Andere activiteiten
Voor Koninginnedag 30 april werd weer een puzzlewandeltocht uitgezet waaraan door
45 personen werd deelgenomen. Naast de 3 prijzen werd er aan elke deelnemer een
historische tekening van de heer A.L.N. Rietveld uitgereikt.
In het jaar 1996 is erdoor het bestuur een tentoonstellingscommissie in het leven geroepen
om het 25-jarig bestaan van de vereniging in het jaar 1998 op passende wijze te vieren.
Museum
De bovenverdieping van het museum is in 1996 door de studenten verlaten.
De restauratie werkzaamheden, schoonmaak en inrichting kosten de benodigde tijd.
Ook de plaats voor een lift en de financiering hiervan levert de nodige discussies op.
Op de zolder van het museum zal er een permanente historische expositie komen.
Voor meer informatie over het museum verwijzen wij gaarne naar het mededelingen
blad nummer 1 1997 en naar het artikel van L. Razoux Schultz in dit nummer.

GESCHENKEN VOOR DE BIBLIOTHEEK
1. Geschiedenis der Neder-Veluwe; Ede en omstreken.
Barneveld, 1888,1889. Delen 1 en 2.
Geschonken door mw. M. Bosman, Wageningen.
Zelf bezit de bibliotheek reeds Deel 3. 1890. De serie is nu dus compleet.
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2. Panorama van Johan Haak. Zutphen, 1977. Genummerd exemplaar 106.
Geschonken door de heer G. Boelema, Wageningen.
Heel hartelijk dank.
A.G. Steenbergen, beheerder.

JAARVERSLAG 1996 COMMISSIE STADSWANDELINGEN
Gedurende het grootste deel van het jaar heeft de heer G.Voncken (namens de
Historische Vereniging Oud Wageningen) samen met de heer J.Lijfering (namens de
Stichting Gilde W ageningen) de organisatie van de stadswandelingen verzorgd.
Aan het eind van 1996 heeft de heer Voncken wegens vertrek naar Amsterdam afscheid
genomen als contactpersoon van de commissie stadswandelingen en als gids. De taken
van de heer Voncken als contactpersoon zijn overgenomen door de heer P.Woldendorp.
Het aantal vrijwilligers, dat als stadsgids optreedt is in 1996 met vier personen
uitgebreid, te weten de dames H.S.Dittrich-Blok en G.ldema en de heren C.A.L.Zeldenrust
en P.Woldendorp. Zij hebben een instructie-periode van vier bijeenkomsten van
ongeveer twee uur doorlopen. Deze bijeenkomsten bestonden achtereenvolgens uit 1.
uitleg van de organisatie en van de wandelroute 2. diapresentatie 3. en 4. praktijk
training met name op de stops van de stadswandeling.
In het voorjaar werd de wervingsfolder naar de laatstbekende gegevens aangepast; op
de geheel vernieuwde plattegrond werden de plaatsen waar in de Wageningse
binnenstad vrij, dan wel tegen betaling geparkeerd mag worden, aangegeven. Deze
folders werden, behalve via de media, landelijk verspreid over onder andere de Gildes,
V V V’s, musea, en regionaal over een veertigtal daarvoor in aanmerking komende
adressen (onder andere camping “De W ielerbaan”).
Van 1 juli tote n met 14 september waren elke vrijdag- en zaterdagmiddag om 14.00 uur
gidsen beschikbaar voor begeleiding van een wandeling van 1,5 uur door de binnenstad.
Er waren 6 rondleidingen op vrijdagmiddag voor in totaal 21 personen, op zaterdagmid
dag 10 wandelingen voor 44 personen; totaal 16 wandelingen met 65 deelnemers.
Groepswandelingen werden gedurende het hele jaar door op aanvraag georganiseerd.
Er werden 24 groepen rondgeleid met totaal 409 deelnemers, merendeels buiten
W ageningen wonend. In totaal waren er in 1996 40 wandelingen met 474 deelnemers.
De gidsen in 1996 waren: de dames H.S.Dittrich-Blok, O.Haze, G.ldema en G.Valk en
de heren J.v.d.Ban, A.G.van Berkel, K.Hoeksema, T.Kouwenhoven, W.de Leeuw,
J.Lijfering, R.v.d.Poel, G.Voncken, P.Woldendorp, C.A.L.Zeldenrust en A.Zeven.
Voor Koninginnedag op 30 april werd een puzzeltocht uitgezet, waaraan door 45
personen werd deelgenomen. Er werd een eerste, een tweede en een derde prijs
uitgereikt; bovendien ontvingen alle deelnemers een historische tekening van de heer
Rietveld. Daarnaast stelden onze gidsen zich beschikbaarvoorbegeleide wandelingen
tijdens het leeffestival (22 juni) en in het kader van de Open Monumentendag (14
september).
De landelijke Gilde-gidsendag op 25 april werd bijgewoond door de heren Lijfering en
Voncken.
Februari 1997. P.Woldendorp.
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- DE CASTEELSE POORT - ZIJN WE ER AL?
L. Razoux Schultz
Neen, nog lang niet! Er is, sinds per 1 mei vorig jaar de bovenverdieping
werd ontruimd, een enorme hoeveelheid werk verzet, maar er valt nog
veel meer te doen.
Nadat in augustus was vastgesteld welk achterstallig onderhoud zou moeten worden
verricht en in oktober de Gemeenteraad het daarvoor geraamde bedrag had goedge
keurd, kon van gemeentewege met het werk worden begonnen. Echter, al veel eerder
waren de vrijwilligers van het museum aan de gang gegaan, aangevuurd door de
onstuitbare Han Slooter die zelf het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening nam.
Eerst moest de onvoorstelbare vracht rommel die er lag worden weggewerkt, vervol
gens veroorzaakten wij zelf een bijkans nog grotere berg (afbreken van hoogslapers,
wegbreken van een paar tussenmuren, verwijderen van telefooncellen van de politie
op zolder enz.). In oktober werd de architect H.E. de Noord gevraagd ons te adviseren.
Tevens werd het advies ingeroepen van het Gelders Oudheidkundig Contact (GOC) en s
van de Afdeling Bouwen en Wonen van de Gemeente. Recentelijk heeft de heer de
Noord een zogenaamd “masterplan” ingediend dat de basis zal vormen voor de
uitvoering in fasen van onze plannen. Tot dusver zijn eerste verdieping en zolder
aanzienlijk opgeknapt (in een uitstekende samenwerking tussen gemeentepersoneel,
vrijwilligers en personeel van ingeschakelde firm a’s): muren en plafonds zijn gewit, het
meeste binnenhoutwerk geschilderd volgens een door de heer de Noord voorgesteld
kle u re n sch e m a , a an gepa st aan de inm iddels gekozen vloerbedekking, de
verwarmingsradiatoren door nieuwe vervangen en het electriciteitsnet aangepast. We
zijn nu zo ver dat een aannemer zal worden ingeschakeld voor het aanbrengen van
dakisolatie en een extra trap, het egaliseren van de vloeren (noodzakelijk voordat de
vloerbedekking kan worden aangebracht) en het verplaatsen van enkele toegangsdeu
ren. Als eenmaal eerste etage en zolder gereed zijn voor inrichting, volgt een volgende
grote klus: het opknappen van de begane grond.
Er is gewoekerd met de beperkte financiële middelen en het ziet er naar uit dat de
kosten grotendeels kunnen worden gedekt. Een meevaller was dat de Gemeenteraad
de kosten voor de dakisolatie voor rekening van de Gemeente goedkeurde. Indien de
aan de Provincie gevraagde subsidie zou worden gehonoreerd zijn we een heel eind
op weg om de begroting sluitend te krijgen.
Het masterplan omvat ook een lift, doch mede wegens een flink financieel tekort voor
dit onderdeel, dat we door subsidies hopen weg te werken, zal het aanbrengen tot een
volgende fase moeten wachten.
De bovenstaande beschrijving beperkt zich tot alle voorzieningen die moeten worden
getroffen om de herinrichting mogelijk te maken. Over de inhoudelijke museale plannen
is al eerder in de jaarvergadering van Oud-Wageningen bericht en nog verder
aanvullende informatie gegeven in het vorige nummer van Oud-Wageningen. Een
volgende keer zullen we daar meer over kunnen melden.
Rest nog te zeggen dat op donderdag 8 maart j.l. een interessante tentoonstelling over
insekten werd geopend, die als een eerste manifestatie kan worden beschouwd van de
wisseltentoonstellingen Landbouw die in het straks uitgebreide museum zullen worden
gehouden. Plannen worden voorbereid voor twee volgende wissel-tentoonstellingen,
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de een handelende over de geschiedenis van de aardappel en de andere over de
geschiedenis van het Kadaster.
Maar, (om op de titel van dit stuk terug tekom en)als we per 1 januari 1998 de uitbreiding
voltooid zullen hebben mogen we ons gelukkig prijzen. Ondertussen zullen we echter
zo lang mogelijk het museum open houden.
W ie meer wil weten en vooral zien: hij of zij is welkom in het museum waar we graag
meer toelichting zullen geven.

GENIETEN VAN INSECTEN
T.van Wijk
Het historisch museum De Casteelse Poort blijft deze zomer gewoon open, verbouwin✓ gen of niet. We verwachten zelfs bijzonder veel bezoek bij een heel bijzondere
tentoonstelling. Dankzij de vakgroep Entomologie is het museum de vacantie-verblijfplaats geworden van allerhande insecten. Wageningers, bezoekers, toeristen... u
wordt bij uw binnenkomst verwelkomd door krekelgesjierp en andere iets minder
difiniëerbare muzikaal klinkende geluidjes. De insecten zijn trouwens ook te zien.
Toelichting over hun leefwijze is overal in de zaal aanwezig, ook per video.
Dit alles kunt u tot en met juni 1997 bezoeken.
De openingstijden van De Casteelse Poort, Bowlespark 1a, zijn vanaf 1 april:
dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
In de tentoonstellingszaal wordt u opgewacht niet alleen door levende insecten, maar
ook door insecten die u op kunt eten!
Kortom, na uw bezoek is uw visie op insecten voor eeuwig veranderd. En grondig (?).
In het museum verheugen we ons op uw reacties!

PORTRETJES OP ZOLDER
A.G. Steenbergen.
Op de bijzondere tentoonstelling “ ... En dit hadden we nog op zolder”, die omstreeks
de jaarwisseling in het Koetshuis bij het museum te zien was, lagen twee portretjes. De
oudste foto, voorstellende een jonge vrouw, bevindt zich achter glas in een soort etui.
Een binnenkant is bekleed met paars fluweel. De etui is van leer, 95 cm lang, 8 cm breed
en 1,5 cm dik. W at de dames uit het museum die deze portretten beschreven, niet
deden, was de foto’s eruit halen. Meestal valt op de achterzijde wel iets te lezen. Op de
achterzijde van het vrouwenportretje bevindt zich namelijk een los papiertje. Hierop is
in een zeer regelmatig handschrift opgeschreven 2 versen uit Gezang 69 en een vers
uit Gezang 75, afkomstig uit een 19de-eeuwse Gezangenboek. Onderaan staat: Van
Uwen beminden Johan. 10 mei 1864. Wie was Johan en w ie was zijn beminde die
op het portret afgebeeld staat? Zie foto. Waren zij Wageningers?
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De tweede foto, eveneens in een etui, lang 11 cm, breed 7,5 cm en dik 1,5 cm, stelt een
jonge man voor. Zie foto 2. Wanneer het etui dicht is, kijkt hij tegen rood fluweel. Op de
achterzijde staat gedrukt: “Rotterdam. Photographie A. Böeseken Hoogstraat-schuin
over de Vlasm arkt no. 343”. Deze foto is duidelijk jonger dan die van de jonge dame.
Wie was hij en waar woonde hij? Beide portretten zijn nog afkomstig uit de bezittingen
van het vroegere Gemeentelijk Historisch Museum in de Stationsstraat.
Reacties aan de redaktie (zie achterzijde van het blad).

UIT DE HISTORIE VAN DE W AGENINGSE HAVEN
Leo Klep
W AGENINGEN - Tot ongeveer 1450 heeft de Rijn tot vlak langs de muren van de stad
W ageningen gestroomd. Tweehonderd jaar later ontstond het idee om d e 1)’strangh’ of
lamme arm die daar nog aan herinnerde te gaan benutten voor de aanleg van een
Rijnhaven. Als je nu vanaf bijvoorbeeld de huidige jachthaven langs het havenkanaal
naar de stad kijkt kun je je nog helemaal voorstellen hoe dicht de Rijn hier vroeger langs
de stad gestroomd moet hebben: het lijkt wel of het kanaal precies op de toren op de
markt gericht is.
Het schijnt dat het toenmalige stadsbestuur overigens weinig voelde voor zo’n haven.
O nderm eervanwege geldgebrek. M aarnazestigjaardubben kwam het dan toch zover.
Na een dijkbreuk bij de Dooven2) werd toen besloten tot verhoging van de Grebbedijk
en het daarvoor benodigde zand werd uitgegraven op de plek waar veel eerder al de
havenkom was gepland. Ook hier moet de beroemde Lubbert Adolf Torck een van de
drijvende krachten zijn geweest. Ook de heer van Wolfswaard verleende zijn medewer
king. In 1717 werd de haven opgeleverd.
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De haven van Wageningen in de jaren veertig (poststempel 1946)
Collectie A.G. Steenbergen
Jaagpad
Maar een echt succes werd het niet. Na v ijfja a r had men al problemen om het water
in de haven op peil te houden, en van een echte ‘spin off’ is weinig sprake geweest. Ook
de aanleg van de binnenhaven3* ook in het begin van de achttiende eeuw, die voorzag
in een waterverbinding met de Grift en Veenendaal en die toch tot vlak bij de Rijnhaven41
reikte, lijkt weinig extra impulsen gegeven te hebben aan de Rijnhaven.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de gemeente bovendien nog eens lelijk
op kosten gejaagd toen een aantal schippers een brug verlangden over het havenkanaal. Schippers moesten namelijk vaak gebruik maken van het jaagpad langs de rivier,
waarlangs paarden het schip voorttrokken. En in Wageningen betekende dat een lelijke
omweg langs havenkanaal en havenkom. De gemeente maakte een brug waar
schippers a raison van twee stuivers gebruik van konden maken. Maar de provincie
verbood het heffen van geld aan ‘teugelaars en paarddrijvers’ en de gemeente bleef
verder zonder inkomsten.
Dijkstoel
In 1859 verrees vlak bij de havenkom aan de Grebbedijk het Dijkstoelhuis. Een gebouw
waar het dijkbestuur onder leiding van de dijkgraaf vergaderde en haar spullen opsloeg.
Bovendien werd hierin tijden van nood de wacht gehouden: binnen beschikte men over
een waterm eter die in directe verbinding stond met het water in de haven, en aan de
overzijde van de dijk, langs de haven is ook nog een peilschaal te zien, waarnaar men
langs een trapje kon afdalen om de waterstand op te meten.
In 1902 kwam er, op de plaats waar nu het havenkantoor staat, een stoomgemaal dat
de Uiterwaarden een beetje droog moest houden. Dat was op verzoek van de
33

steenfabrikanten, die naarmate ze meer klei afgroeven meer last van het water kregen.
In 1925 kwam er een bemalingsinrichting net aan de overkant van de Pabstendam, en
kort daarop werd op de plaats van het oude stoomgemaal het huidige havenkantoor
gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Zowel dit ‘nieuwe gemaal’ als het
havenkantoor zullen op de open monumentendag5’ te bezichtigen zijn.
Veevoer
Dat nieuwe havenkantoor duidt er al op dat er wat muziek in de haven begon te zitten.
De groei in economische activiteiten in het achterland, met name de Gelderse Vallei
was daar de oorzaak van. En na een forse renovatie in 1886, waarbij het kanaal werd
verbreed en de kom vergroot, was dat in de twintiger jaren opnieuw nodig. In de zestiger
jaren werd het industrieterrein naast Rijnzate aangelegd, gevolgd door weer een
nieuwe vergroting en reconstructie van het havencomplex. De haven moest blijven
proberen de groeiende omvang van de schepen te volgen.
Deze eeuw was veevoer het belangrijkste overslagprodukt. Aankoopverenigingen van
met name Veluwse boeren startten in 1935 het ‘Wageninger Opslag- Overslag en
Expeditiebedrijf dat als voorloper beschouwd mag worden van het huidige RijnzateBetuco, dat op dit moment met haar ruim vijftig personeelsleden goed is voor ruim de
helft van de directe werkgelegenheid aan de haven. Overigens maken de ontwikkelin
gen in de intensieve veehouderij wel dat de aanvoer van veevoeders inmiddels over
haar top heen is. Als Wageningen haar positie als grote overslaghaven wil behouden
zal ook naar andere produkten moeten worden omgezien.

Originele foto de Veluwepost, 1996
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Noten:
1. Op een oude landmeterskaart draagt deze strang de naam “Het Wageningse gat” .
2. Niet geheel juist. De Dijkbreuk bij de Dooven was in 1855. Het betreft hier het af- en
uitgraven van een boomgaard, gelegen tussen de Strang en de dijk, vooreen haven
kom. De grond hieruit werd gebruikt voor de verhoging en verzwaring van de dijk.
3. In 1727.
4. Tot de vroegere Haarweg.
5. 14 September 1996.
Dit artikel verscheen in de Veluwepost van woensdag 28 augustus 1996 en was de
derde van een serie artikelen over de industriële ontwikkeling van Wageningen en
omgeving en wat daarvan op de Open Monumentendag te zien was.
St.

110 JAAR MEUBELFABRIEK (1)
A.G. Steenbergen
Inleiding
In de Veluwepost van woensdag 22 januari 1997 las ik dat, wanneer de uitbreiding van
de meubelfabriek in het Nudepark klaar is, de toevoeging “Nederlandse’ bij de naam
zal verdwijnen. De naam ‘Meubelfabriek W ageningen’ blijkt bekend genoeg te zijn. Aan
de 110-jarige geschiedenis van Wagenings oudste bedrijf wordt weer een belang rijk feit
toegevoegd. Het blijft jam m er dat aan de stichting en aan de ontwikkeling van deze
houtverwerkende industrie nog steeds geen scriptie gewijd is. Ik weet niet of de huidige
directie beschikt over een archief met stukken over de oprichting, vergunningen,
uitbreidingen enz. In ieder geval is in het gem eentearchief het nodig te vinden. Ik wil
proberen in enkele afleveringen hierover te schrijven. Het zal verre van compleet zijn.
Voor de aandacht die ik eraan besteed, zijn twee redenen:
1. interesse voor het industriële erfgoed van Wageningen.
2. mijn grootvader, Gerhard Steenbergen, kwam in juli 1887 naar Wageningen en was
één der eerste houtdraaiers op genoemde fabriek. Het is altijd interessant te weten
hoe en onder welke omstandigheden grootvader zijn brood verdiende. Bovendien
leerde hij in Wageningen zijn vrouw, mijn grootmoeder, kennen.
De oprichting
De start begon in de Heerenstraat. In een brief, gedateerd 13 september 1886, richtte
Coenraad Endt, houthandelaar te Wageningen, zich tot het gemeentebestuur van
W ageningen. Hij vroeg vergunning om in zijn op te richten stoomhoutdraaierij een
stoommachine te mogen plaatsen. Deze zou komen te staan op een stuk grond, sectie
I 1081, eigendom van C. Endt, achter in de tuin van het woonhuis van dr. Vermande,
Heerenstraat A 289. In deze fabriek zou ‘alles wat op het gebied van houtdraaiwerk
voorkom t’ gemaakt worden, zoals gordijngarnituren, handdoekrekken, kleerstandaards, deurknoppen, rozetten enz.
Hetverzoekschriftwerd van 13 tot 27 septem berin hetgem eentehuisterinzagegelegd.
Bezwaarschriften kwamen van de zijde van het r.k. Kerkbestuur en van de directeur van
de Rijkslandbouwschool. Daar de stukken voorhanden zijn, besteed ik aandacht aan
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Herenstraat Wageningen, ju n i 1972
hetgeen het kerkbestuur aan bezwaren naar voren bracht. De afstand tussen de r.k.
Kerk en de geplande stoomhoutdraaierij bedroeg 12.50 meter. Naast het kerkgebouw
lag een steeg waaraan een aantal huisjes stond met op de hoek van de Heerenstraat
en de steeg het huis en de timmerwerkplaats van Wessels.
De bezwaren van het kerkbestuur waren in het kort:
1. “door haar onvermijdelijk gedruisch, gestamp, gefluit enz”, zullen de kerkdiensten,
die soms meermalen per dag plaats vinden, gestoord worden.
2. het hoge kerkgebouw zou last en schade ondervinden van de rook en de stoom die
uitgestoten worden.
3. het gevaar van brand door de directe nabijheid van de stoomfabriek is eerder groter
dan kleiner.
Het bezwaarschrift werd uiteraard in behandeling genomen. Het resultaat werd de door
B en W in een brief van 11 october 1886 aan het kerkbestuur medegedeeld. Het stuk
bevat zo’n negen voorwaarden die lawaai en brandgevaar tot een minimum zouden
moeten beperken. Ik noem er enkele:
1. “dat de stoommachine worde gesteld in een geheel op zich zelf staand gebouw,
uitsluitend van ijzer en steen vervaardigd, en derhalve zonder houten balklagen,
houten bekapping, of eenig ander houtwerk;”
3. “dat tegen het machinegebouw geen hout mag worden geplaatst;”
4. ‘dat de schoorsteen van de machine boven de goot van het dak der R.K. kerk moet
uitsteken en van een vonkenvanger moet zijn voorzien;”
6. ‘dat het machinegebouw niet mag gebruikt worden tot drogerij van planken of tot
berging van andere brandbare stoffen;”
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Schoorsteen met bedrijfsgebouwen
M eubelfabriek b.v., Heerenstraat 26
Opname Sj. Rauws, 18 augustus 1979
Collectie A.G. Steenbergen
N e d e d and se lie

SWIMOmilMIlIJ,
Firma DE TOOST 4 Cu.

W a g e n in g e n .
Beveelt zich aan bij Stoffeerders eu
Schrijnwerker», voor het leveren van
diverse GARNITUREN voor gordijnen
en van verdere MEUBEL ARTIKELEN.
Aan bovenstaand adres kunnen nog

Leerjongens

geplaatst worden.
K a n t o o r : HEERENSTRAAT
Advertentie Wageningsche Courant
donderd. 9 ju n i 1887

Inmiddels had op 7 october 1886 in het
Koffiehuis van R.J. Bisschop de aan
besteding van het bouwen van een
stoom -houtdraaierij en zagerij met
gedeeltelijke levering van materialen
plaats gevonden. De gemeentearchitect S. Bitters deed deze aanbeste
ding nam ensde heren C. EndtenA.W .
de Voogt. De uitslag van de aanbeste
ding heb ik (nog) niet gevonden. Wel
dat op 7 april 1887 door Pieter Endt de
eerste steen werd gelegd. Deze steen
is met de verhuizing meegenomen naar
de nieuwe fabriek in het Nudepark.
Pieter was niet de eerste directeur,
zoals ik in de Veluwepost van 22 ja 
nuari 1997 las, maar de jongste zoon
van Coenraad Endt en Maria Anna
Kleij. Pieter was op 13 april 1883 in
Wageningen geboren. Hij moest dus
nog vier jaar worden! Coenraad Endt
kwam van Zaandam (geb. 8 april 1843).
Hij vestigde zich in april 1866 in Wage
ningen. Hij was toen nog bediende. Hij
trouwde op 6 juli 1871 met de eerder
genoemde M.A. Kleij uit Nieuwekerk
aan de IJssel. De familie Endt woonde
op verschillende plaatsen in onze stad
(Hoogstraat, Boterstraaten Markt). Blij
kens de plattegrond van het gebouw
door architect S. Bitters, bezat C. Endt
aan de noord-oostzijde van de nieuw
te bouwen fabriek reeds een hout
schuur. Hij was immers houthandel
aar.
Een belangrijke datum was 20 april
1887. C. EndtenA.W . de Voogt teken
den op het kantoor van notaris G.
Hondius een akte van Vennootschap
onder de firmanaam Nederlandsche
S toom -H outdraaierij De V oogt en
Comp.
Omstreeks juni 1887 kwam de Stoomhoutdraaierij in bedrijf. In de Wage
ningsche Courant van dezelfde maand
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verscheen de eerste advertentie van de nu 110 jaar oude fabriek. Er konden nog
leerjongens geplaatst worden (zie afb.) Mijn grootvader kwam op recommandatie van
een Achterhoeker, die er al werkte, naar Wageningen. Hij kreeg er verschillende
ongelukjes waarover geschreven werd in de plaatselijke courant. Zie bijgevoegd
verslagje. En natuurlijk heette de werkman ‘Van Steenbergen’.

V erleden Zaterdag is w eer een ongeluk
geschied op de R outdraaierij. Dezelfde
werkm an, v. S teen b ergen , die releds tweem aal
op jam m erlijke w ijze met de cirkel zaag in
aanraking kw am „ m oest dien 'dag w eder
ondervinden m et w elk gevaarlijk w erktuig
hij te arbeiden beeft.
Bij het doorzagen van een plank , kneep
bet reed 3 doorgezaagde ged eelte te sterk
tegen de zaag , w aardoor de plank met
kracht terug w erd geslin g erd , en tegen bet
onderlijf van v. S teen b ergen aankw am , die
onmiddelijk in elkaar zakte.
Bijgebracht, werd bij naar bais vervoerd,
w ia r bij thans bedenkelijk |r ie k ligt.

>
Bericht uit de Wageningsche Courant
van 5 october 1892.

Bronnen:
Gemeentearchief Wageningen
1. Nieuw Archief Wageningen
Inv. nr. 386 Stukken, ingekomen bij B. en W.
2. Notariële Archieven Wageningen
notaris G. Hondius. Inv. no. 4864.
3. Archief Parochie H. Joannes de Doper Geboorte te Wageningen (gedeponeerd in
het gemeentearchief)
a. Notulenboek 1884 - 1900
b. Stukken inzake het geschil tussen het kerkbestuur en C. Endt betreffende de
oprichting van een stoomhoutdraaierij, 1886/87. Doos 8, Inv. no. (voorlopig) 29.
4. Gedrukte bronnen:
W ageningsche Courant 1886 en 1887.

EEN ROODGEPLEISTERD HERT ALS BLIKVANGER
P.Holleman
Enige tijd geleden kreeg ik van de familie Van Bennekom uit Wageningen een oud foto
negatief. De afdruk ervan toont een rood gepleisterd hert. Deze afbeelding prijkte ooit
boven de deur, die toegang gaf tot het café Het Roode Hert.
Het gebouw stond op de hoek van de Veerstraat en het weggetje dat liep naar de
Grebbedijk. Naast het café, maar ook in hetzelfde pand was een kruidenierswinkel
gevestigd. Deze behoorde aan dezelfde eigenaar als het café, zodat men kon spreken
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Het gepleisterde “Roode H ert”
boven de al dichtgeplankte
toegangsdeur.
Duidelijk is het verval te zien.

van een café-annex kruidenierszaak.
De opname van de foto van het rood gepleisterde
hert dateert uit de vijftiger jaren en is gemaakt
door de heer Van Bennekom, kort voor de af
braak van het gebouw.
Zelf zag ik ooit het levenslicht in de directe
nabijheid van Het Roode Hert, maar de tijd dat
het als café en kruidenierswinkel in bedrijf was,
heb ik niet bewust meegemaakt. In het jaar 1940
sloten zowel café als winkel voorgoed hun deu
ren. Het pand werd toen door de toenmalige
eigenaresse, mevrouw Eikhoudt-Vos, aan de
gemeente W ageningen verkocht. Mevrouw Van
Bennekom-Eikhoudt vertelde dat haar moeder
tot 1940 de laatste was die niet alleen de klanten
in de kruidenierszaak van alle benodigdheden
voorzag, maar ook ais gastvrouw de scepter
zwaaide in het café Het Roode Hert.

Tijdens de oorlogsjaren 1940 - 1945 zijn de bar en de biertap in het gesloten café
gebleven. Die vijf oorlogsjaren hebben wat betreft de leegstand van het gebouw
ongetwijfeld bijgedragen tot een sneller verval. Vooral tijdens de strijd in de september
dagen 1944 is toen veel schade aangericht. Door granaatinslagen kreeg de regen vrij
spel. Ondanks de slechte staat waarin het pand toen verkeerde, is erna de oorlog toch
nog enige tijd een timmerwerkplaatsje in gevestigd geweest. Deze stond onder de
supervisie van de - voor wat oudere generatie W ageningers welbekende - broer Derks.

Voormalig Café “Het Roode H ert” aan de Veerstraat in Wageningen.
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In mijn jeugdjaren was het bakstenen trottoir voor het gebouw aan de Veerstraatzijde
de plaats van samenscholing van de Veerstraatjeugd die er woonde rond Het Roode
Hert. Dikwijls werden daar de snode plannetjes gesmeed die konden leiden tot het
uithalen van enig kattekwaad, maar ook werd er wel eens een partijtje straatvoetbal
gespeeld op het eerder genoemde weggetje naar de dijk.
Achter café Het Roode Hert was de woning van de familie Peters ertegen aangebouwd.
Het eerder genoemde weggetje was aan twee zijden bebouwd en leek veel meer een
pleintje. Hierdoor leende het zich uitstekend voor straatvoetbal. Wij maakten er in onze
jeugd dan ook dankbaar gebruik van, maar wel tot ergenis van de mensen die er toen
woonden.
In 1956 viel het doek voor Het Roode Hert. De slopershamer deed zijn werk. Jammer
dat het pand verloren ging! Het had misschien in deze tijd, met meer aandacht voor
monumenten, behouden kunnen worden. Helaas heeft men ertoen waarschijnlijk zelfs
niet bij stilgestaan om alsnog het gepleisterde Roode Hert te bewaren. Dit hert diende
niet alleen als blikvanger, maar prijkte ook een beetje als gevelversiering boven de deur
die toegang gaf aan café Het Roode Hert.
Bronnen:
1. Familie Van Bennekom-Eikhoudt, Wageningen
2. F. van der Have. We wandelen door de Veerstraat, in: T ussen de Wereld en het Veer.
Historische reeks 1990, nr. 5.

ONZE VRAAGBAAK
Graag zou ik meer willen weten over de jeugd en jongensjaren van mijn grootvader
Willem van der Linden, geboren Wageningen 11 april 1894 en overleden aldaar op
21 septem ber 1971.
Zijn moeder was Maria Mulder (geb. 1872 - overl. 1930). Zij was een dochter van
W illem Mulder en Elisabeth Lourens (uit Heteren). Maria Mulder was ongehuwd toen
zij op 21-jarige leeftijd haar zoon kreeg. Zij woonde toen in de Benedenbuurt. Willem
groeide op bij zijn grootouders Mulder-Lourens. Zij woonden waarschijnlijk aan of in de
omgeving van de Dijkgraafseweg. De echte W ageningers spraken mijn grootvade r^
altijd aan met ‘Mulder’.
Maria Mulder trouwde op 28 juni 1901 met Gerrit van der Linden (geb. 1856 - overl.
1919). De zoon van Maria, Willem, werd door hem gewettigd en erkend. Hij krijgt dus de
achternaam van der Linden. Samen kregen ze nog een dochter, Gerrie van der Linden.
Willem trouwde op 4 april 1923 met Petronella Schoondermark (Pietje). Zij was
kamermeisje in hotel De Wereld. Grootvader Willem van der Linden was meer dan 45
ja ar bouwknecht bij de Landbouwhogeschool. Waarschijnlijk hebben zij altijd in de
(Koningin) Julianastraat 119 gewoond waar dochter Riet en zoon Jan werden geboren.
Mocht iemand door overlevering meer weten over het doen en laten van de familie
Mulder/Van der Linden, vooral over de beginperiode, dan zijn serieuse reacties
welkom. Mogelijk weet iemand wie de natuurlijke vader van Willem was?
Schriftelijke reacties graag aan:
Mw. E. van der Linden, Dijkgraaf 40, 6721 NL Bennekom.
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Trouwfoto (?) van Willem en
Pietje van der LindenSchoondermark.

W aarschijnlijk Maria Mulder

Willem van der Linden in zijn jonge jaren.

41

IJsclub Gelria
In 1890 was er in W ageningen de IJsclub Gelria actief. Voorzitter was A. van der Ent,
die in de Heerenstraat woonde. Verdere bestuursleden waren: P.H. van Rijn, sigaren
fabrikant; S.G. van Welderen baron Rengers, griffier kantongerecht; P. van Gijtenbeek,
ongetwijfeld een zoon van wijnhandelaar J. van Gijtenbeek, en Vas (?) Visser,
vermoedelijk Geurt Visser uit de Nude.
Welke sportliefhebber zoekt de historie van de ijspret in Wageningen eens uit?
St.
Leesgezelschap Concordia
In 1890 functioneerde in Wageningen het Leesgezelschap Concordia. President of
voorzitter hiervan was Wijnand Willem Lucius Goudoever, ontvanger der registratie en
wonende in de Kapelstraat. Het secretariaat was in handen van Andreas Jacobus
Camphuis, gep. majoor van het Oost-lndische Leger, wonende in de Waagstraat. De
penningen werden beheerd door H. van Tussenbroek, boek- en kunsthandelaar in de
Hoogstraat. Hij leverde dus ook de boeken en tijdschriften, die de leden van dit
gezelschap lazen. Tot dusver heb ik nog geen verdere gegevens over dit illustere
gezelschap gevonden. In Veenendaal bestond eveneens een Leesgezelschap Con
cordia, die van 1858-1943 actief was. Er verscheen over de Veenendaalse Concordia
in 1992 een bijzonder interessant boekje en wel ter gelegenheid van ’40 jaar Openbaare
Bibliotheek Veenendaal, 1952 - 1992'.
St.
Oudedag-voorziening in 1794
In W ageningen was opgericht een Contract van overleving onder de zinspreuk:
Op dat ik in den ouden dag
o ff vrouw o ff kind wat hebben mag.
Bron: Recht. Archief inv. nr. 183 fol. 240, Gemeente-Archief, Wageningen.
ACZ.
SCHOOL I
2e Klas School I, destijds in de Parkstraat (= Niemeijerstraat) eind jaren twintig.
Graag aanvulling en/of correcties.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

G.van Dalem
?
R.van Drumpt
W.van de Bovenkamp
G.Nieuwenhuis
? van Druten
D.Wiggelman
I.Heijnekamp
G.Steemers

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

?
Juffrouw Raadsveld
J.Hamer
A.Kruyer
H.Wiggelman
?
J.van der Kolk
D.Heij
P.de Jong
St.
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VERENIGING "OUD W AGENINGEN"
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Redactie: Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen

Bijeenkomst
MAANDAG 15 SEPTEMBER 1997, aanvang 20.00 uur
in ‘DE W ERELD’, 5 Meiplein 1, Wageningen
Lezing door de heer R. van de Waart
"120 JAAR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK"

"Wegen met Weegbok"

BESTUURSMEDEDELINGEN
Dhr.A.A.van Loenen zal in april 1998, conform het huishoudelijk reglement, aftreden als
bestuurslid/penningmeester. Het bestuur is derhalve op zoek naar kandidaten die
hiervoor in aanmerking willen komen. De leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen
zich melden bij het bestuur.
Het bestuur heeft de gemeente Wageningen voorgesteld om, in het kader van het 25jarig jubileum van onze vereniging, het Van-Gelre-m erkaan te brengen in de muurvan
het Nudebolwerk en/of bij de vroegere Bergpoort.
Besloten is om wederom deel te nemen aan de Molenmarkt en de Wageningendag.
Het boekje "W ageningen en de rivier de Rijn" zal op deze dagen te verkrijgen zijn voor
de prijs van ƒ 10,- (normale prijs ƒ 15,-).
De gemeente W ageningen realiseert zich nu, na de vele signalen die onze vereniging
reeds heeft gegeven, dat zij voorzichtig moet zijn met betrekking tot het openbreken en
de herinrichting van de markt (in verband met de oude functie als begraafplaats).
Over de voortgang van het museum ontvangen wij positieve berichten, naar verwach
ting kunnen wij dit jaar overgaan tot de inrichting van het info-centrum.
Het bestuur kijkt met belangstelling uit naar het boekje, Wageningen in pen en inkt 2
van dhr.A.L.N.Rietveld, dat in het kader van ons jubileum zal verschijnen.
Bij het bestuur is informatie binnengekomen over de volgende cursussen:
- Stichting NCM "Cursus gemeentelijke monumentenzorg"
4 dagen: 1, 8, 15 en 18 oktober 1997
- Gelders Oudheidkundig Contact, Stichting Ondersteuning Musea Utrecht en Kunst &
Cultuur Overijssel.
Gezamenlijke brochure met betrekking tot cursussen en studiedagen over musea en
museumbeheer, geschiedenis, genealogie, paleografie, archeologie en monumen
tenzorg.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dhr.W.Wildschut (0317-418716).

27 SEPTEMBER: EXCURSIE NAAR DOESBURG
De jaarlijkse verenigings-excursie heeft dit jaar Doesburg in Oost-Gelderland als
bestemming, in deze vroegere Hanzestad is het middeleeuwse stratenpatroon nog
volledig intact. De binnenstad telt 150 beschermde monumenten; vele daarvan zijn na
de tweede wereldoorlog gerestaureerd.
Tijdens een stadswandeling onder deskundige leiding krijgen we een goede indruk van
Doesburgs verleden en van de moeite die bestuur en burgerij zich hebben gegeven om
hetgeen daarvan nog rest, te behouden. De wandeling eindigt bij het "Doesburgsche
Mosterdmuseum", waar we een demonstratie kunnen bijwonen van de mosterdproductie. De lunch vindt plaats in de aangrenzende "Mosterdhoeve".
Het middagprogramma omvat een bezoek aan de Martinuskerk in het centrum van de
stad met de mogelijkheid tot beklimming van de 97 meter hoge toren. De toelichting in
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de kerk wordt verzorgd door de heer
J.van Raalten van oud-Wageningen.
In plaats van de torenbeklimming kan
ook een bezoek worden gebracht aan
het streekmuseum "De Roode Toren"
(schuin achterde kerk). Toten met28
september is daar een speciale zomertentoonstelling gewijd aan het
werk van Doesburgse zilversmeden
in de 17e, 18e en 19e eeuw. Dit is een
van de redenen om onze excursie
een week eerder te houden dan, zo
als gebruikelijk was, in de eerste week
van oktober.
Tenslotte bezoeken we het gedeelte
lijk nog uit de 16e eeuw stammende raadhuis, gebouwd in laat-gothische Nederrijnse
stijl. Als regel is het gebouw op zaterdag niet voor bezichtiging opengesteld.
De dag wordt besloten met de gebruikelijke afscheidsthee, eveneens in de "Mosterdhoeve", waar ook 's morgens na aankomst eerst koffie wordt gedronken.
We vertrekken om 9.00 uur van het op zaterdag kostenloos beschikbare parkeerterrein
bij het hoofdgebouw van de Landbouw Universiteit aan de Costerweg (dus niet bij het
museum "De Casteelse Poort") en zijn om 18.00 uur weer in Wageningen terug.
Deelnemers aan de excursie wordt verzorgt zich uiterlijk 15 septem ber aan te melden
bij een der volgende adressen:
- K.de Koning, Lijsterbeslaan 14, 6706 CE Wageningen, tel.412588 of
- F.Bruinsel, Sleedoornplantsoen 12, 6706 CC Wageningen, tel.410628.
Inschrijving tijdens de pauze of na afloop van de bijeenkomst op 15 september is
eveneens mogelijk.
Definitieve inschrijving vindt plaats zodra de kosten (ƒ 47,50 per persoon) zijn
overgemaakt op giro 2946125 van de Historische Vereniging Oud Wageningen. Na
inschrijving ontvangt u nog enige nadere informatie.
Introductie is toegestaan.
Het minimaal vereiste aantal deelnemers bedraagt 30.

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Wij ontvingen van ...
1. de heer Jan Hendriks Jr. uit Randwijk een bijzonder interessante foto (zie afb.). De
man rechts is zijn vader, Jan Hendrik Hendriks sr., die vanaf ca 1920-1943 tuinman
en bosarbeider op het landgoed Belmonte is geweest. Hij ziet er krijgshaftig uit met
z'n geweer. Naast hem tuinbaas Albertus de Kruijf, die, afkomstig uit Soest, eind
1918 in dienst kwam bij de freules De Constant Rebecque. Hij woonde tot ca 1948
in de tuinmanswoning, links van de ingang van het landgoed, aan de destijds
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geheten Rijksstraatweg 92. Omstreeks
1950 vertrok hij naar Raalte. De foto is
vermoedelijk tussen 1925-1930 geno
men in de buurt van het in october 1944
verwoeste Huize Belmonte. Jan Hen
driks Jr. schreef in Oud-Wageningen van
septem ber 1995 nog zijn jeugdherinne
ringen aan dit landgoed.
2. van de heer H.v.d.Lee, Wageningen, het
boek De Nederlandse sigarenmakers en
tabaksbewerkersbond, opgericht op 26
december 1887, geschreven door W.van
der Hoeven, 1937.
3. van mw.N.de Leeuw-Hendriksen, W a
geningen onder andere een koopakte
van Hendrina Elisabeth Hendriks, "landbouwersche" in Wageningen. Het betreft
de aankoop van een zitplaats in de her
vormde kerk in het ruim tegenover de
preekstoel, die toen in de zuidertransept
of -arm van de kerk onder het orgel
stond.
4. van de heer G.A.W.v.d.Schouw, Wageningen, een ringband met documentatie en
foto's van de carnavalsoptocht Jollenberg 1988 (Jollenberg is de bijnaam van
W ageningen tijdens de carnaval). Verder geschreven memoires; kleurrijke schild
jes, ingelijste tekeningen van de in heraldische kleuren uitgebeelde wapens van de
S tichting Jollenberg en de Federatie Jollenberg. De ontwerpen zijn van
G.A.W .v.d.Schouw. Het geheel beslaat de periode 1987-1997.
5. van de heer J.van Berkum, Wageningen, een foto uit de Katholieke Illustratie van mei
1911 met de Wageningse voetbalvereniging G.V.C. (ontstaan in 1903 uit een fusie
van de oudere clubs Go Ahead en Victoria). Deze club won het oostelijk kampioen
schap. Zie ook het boek van W .Stellaard. De Wageningse Voetbal Historie, p.64 en
65.
De schenkster en schenkers heel hartelijk dank.
A.G.Steenbergen, beheerder

At
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WAGENINGEN DOOR DE EEUWEN HEEN OP KAART GEBRACHT

|n museum De Casteelse Poort wordt vanaf 12 juli een expositie
gehouden van W ageningse landkaarten. Deze tentoonstelling "Kaarten
van Wageningen" geeft een breed overzicht van de veelzijdige wijze
waarop in W ageningen met kaarten wordt omgegaan. Medewerking aan deze tentoon
stelling gaven de Afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Landbouw
universiteit, Afdelingen van de Gemeente Wageningen, de Landbouwuniversiteiten de
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Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Te zien is de oudste kaart van Wageningen, omstreeks 1525 in opdracht van de bisschop van Utrecht gemaakt.
Al met al een boeiende tentoonstelling van materiaal dat niet altijd door iedereen van
dichtbij kan worden bekeken.
Datum opstelling
: 12 juli t/m 9 november 1997
Openingstijden Museum : dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur
zondag 13.00-17.00 uur
na 31 oktober
: dinsdag t/m zaterdag 12.00-16.00 uur
zondag 13.00-16.00 uur.

- DE CASTEELSE POORT - DE CHARME VAN HET ONVERWACHTE
L.Razoux Schultz
Nou, “charm e”, daar kun je verschillend over denken! Met de voorbereidingen tot
uitbreiding van het museum werd in het laatste kwartaal van 1996 goede voortgang
gemaakt, doch in de loop van het eerste kwartaal 1997 is er stilstand in het werk
gekomen. In essentie is dat veroorzaakt door lang passen en meten om de voorstellen
van de architect in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget. Om een
lang verhaal kortte maken: het oorspronkelijke plan, door de architect opgesteld, hield
o.m. nogal ingrijpende verplaatsing van deuren in om zo een zo gemakkelijk mogelijk
looptraject te bewerkstelligen. Qua denkwijze was het een logisch en zinvol plan, doch
het financiëel tekort zou onaanvaardbaar hoog zijn geworden. In een nieuw voorstel
was van alles geschrapt, doch nu was in het budget niets meer overgebleven voor de
begane grond. Er werd opnieuw met de architect overlegd, maar ondertussen was de
brandweer met een onverwachte verrassing gekomen. Was aanvankelijk de indruk
gewekt dat er weinig extra voorzieningen voor de brandveiligheid nodig zouden zijn, nu
bleek dat het gebruik van de zolder voor tentoonstellingsruimte het aanbrengen vereist
van brandbeveiligingsdeuren op de eerste verdieping en begane grond (deze deuren
sluiten automatisch bij brand). Dit betekende weer een hoge extra post in de begroting.
Het bestuur heeft toen, na rijp beraad en na overleg met de architect, een nogal
ingrijpende beslissing genomen: de zolder voorlopig niet voor exposities in gebruik
nemen. Daar zijn verschillende overwegingen voor:
- Brandbeveiliginsdeuren zijn dan niet nodig. Zij ontsieren bovendien het interieur,
vooral op de eerste verdieping.
- Egalisering van de zoldervloer, noodzakelijk voor het leggen van de vloerbedekking
en ook een belangrijke kostenpost, kan worden uitgesteld.
- De trap naar de zolder is slecht en de brandweer stelt dat hij door Bouw en
W oningtoezicht vrijwel zeker zal worden afgekeurd voor publiek gebruik.
- Als later een lift zou worden aangebracht, kan deze gecompartimenteerd worden met
een trap. Brandbeveiligingsdeuren zijn dan niet meer nodig.
Hoewel het bestuur enerzijds het besluit betreurt, blijkt anderzijds de kostenberekening
(inclusief kosten voorde begane grond), nu aanvaardbaar te zijn. Uitdrukkelijk blijft het
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de bedoeling op de lange termijn
de zolder alsnog voor exposities te
bestemmen. Voorwaarde is, zoals
uithet voorgaande blijkt, daterdan
eerst een lift plus trap komt.
De consequenties van het besluit
zijn de volgende:
- Een aangepast inrichtingsplan
exclusief zolder. Het doel wis
seltentoonstellingen gelijktijdig te
laten lopen met de them a’s histo
rie, landbouw en kunst, blijft ge
handhaafd. W at nu de perma
nente historische expositie is, zal
een meer semi-permanent ka
rakter krijgen.
- Handhaving van de situering van
bibliotheek en documentatie van
Oud-Wageningen in de daarvoor
reeds aangewezen ruimte.
- Voorlopig gebruik van de zolder
vooropslag e.d. Aanbrengen van
dakisolatie en verwarming vol
gens plan.
Het verder verloop van de uitvoe
Eén van de vele foto's die gemaakt zijn van de
ring is nu ais volgt:
(her)bouwactiviteiten op de 1e verdieping van
- Verzoek aan twee, in overleg met
het museum. Het slopen van een tussenwand.
de architekt, gekozen aannemers
(Collectie museum)
om een offerte uit te brengen
voor eerste verdieping en zolder.
- Toetsing van deze offertes aan de kostenberekening van de architekt en indien nodig
het aanbrengen van aanpassingen.
- Gunning van de opdracht aan de succesvolle bieder.
- Start van de werkzaamheden zo mogelijk in de loop van september. Wellicht zal alles
afgerond kunnen zijn in de loop van oktober.
- Aanbrengen vloerbedekking op eerste verdieping.
- Dan kan opnieuw beoordeeld worden hoe de kosten zijn uitgevallen en kan een begin
worden gemaakt met de inrichting van de eerste verdieping en vervolgens het
gereedmaken van de begane grond voor exposities (voordeuren worden dan hoofdtoe
gang).
Bij alle complicaties en de vele overlegrondes met de architect is het de “charme van
het onverwachte” dat we op korte termijn weer een fase van verhoogde activiteit hopen
in te gaan. We houden u op de hoogte!
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ZATERDAG 13 SEPTEMBER A.S. OPEN MONUMENTENDAG
Thema "van top tot teen HOOGstraat"
Verleden
De Hoogstraat in Wageningen is een meer dan 750 jaar oud middeleeuws dijkje, wat in
het stratenpatroon van het centrum herkenbaarterug te vinden is. Later werd het een zeer
deftige woonstraat, die vanaf omstreeks 1850 een winkelstraat werd. Meer dan de helft
van de panden staan op de monumentenlijst. Door middel van een speciale "gevelroute"
wordt het publiek attent gemaakt op de "verborgen" historische schatten, (zie afb.)

De Hoogstraat omstreeks 1915 in westelijke richting vanaf ongeveer Molen- en
Schoolstraat. Van de panden rechts kunt u van 1, 4, 5, 6, 7 en 8 de bovengevels
terugvinden.
(Collectie A.G.Steenbergen)
Heden
De kwaliteit + harmonie + diversiteit van top tot teen HOOGstraat wordt ook verbeeld
door acteurs en muzikanten (o.a. pianoconcerten vanaf een vorkheftruck!). Diverse
attracties zorgen ervoor dat de blik omhoog getrokken wordt. Een reis door de tijd met
een old tim er autobus behoort tot de mogelijkheden! Op de markt worden duiven
losgelaten, in de bibliotheek speelt cabaret STEPINSTEPUIT.
Toekom st
Hedendaagse architectuur, tentoongesteld in het museum, laat zien hoe moderne
bouwkunst het monumentale en stadse karakter van deze oorspronkelijke vestigings
plaats kan versterken.
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Informatie
Te verkrijgen bij de VVV en in het museum "de Casteelse Poort". Ook dit jaar komt er
weer een boekje uit in de serie Monumenten in Wageningen.
En ook dit jaar zijn de Grote kerk op de Markt en ws. ook de r.k. Johannes de Doperkerk
in de Bergstraat voor bezichtiging geopend.

NIEUWS VAN DE BUREN
1. Maandag 14 juli j.l. werd door de loco-burgemeester van de gemeente Renkum,
L.Kroese, en de plaatselijke historicus C.Burgsteyn uit Renkum, bij de Grunsfoortweide tussen de Kortenburg en de fabriek Vredestein en langs de Beukenlaan een
inform atie-paneel onthuld. Hierop wordt schematisch weergegeven de plattegrond
van kasteel Grunsfoort dat tot ca 1730 op genoemde weide heeft gestaan.
De fundamenten bevinden zich nog in de grond. Een bijna dichtgegroeide greppel
langs de Beukenlaan is alles wat er over is van de buitengracht. Een aantal palen
in het weiland geeft de plaats aan waar Grunsfoort stond.
De gemeente Renkum, het Recreatieschap Veluwe en R.O.B. werkten hierin
samen. Het 'burgeridee' dat Burgsteyn reeds op de Gemeentedag in 1995(!)
lanceerde, is eindelijk uitgevoerd. Al is hij zèlf nog niet helemaal tevreden, een
felicitatie is het toch zeker waard!
2. U hebt het in de Veluwepost van vrijdag 25 juli j.l. kunnen lezen, Renkum heeft een
eigen historische vereniging. De naam die deze nieuwe loot draagt, luidt Genealo
gisch en Historisch Genootschap Redichem. Een jaar geleden nam de reeds eerder
genoemde C.Burgsteyn het initiatief tot de oprichting ervan. Op 5 juni 1996
passeerden de statuten de notaris. Het bestuur bestaat uit voorzitter C.Burgsteyn,
mw.Cor Klomp-van Heusden, secretaris en Albert van den Wollenberg, die de
penningen beheert. In het najaar vindt de eerste ledenvergadering plaats. Ook zal
in septem ber het eerste nummer van het Contactblad gepresenteerd worden. Er zijn
inmiddels 15 leden en 17 donateurs. De contributie bedraagt ƒ 10,- per maand; de
donateurs betalen ƒ 15,- per jaar.
Wij wensen de nieuwe vereniging een zeer goede toekomst!
St.
P.S. C.Burgsteyn is lid van Oud Wageningen en, met zijn mede-bestuursleden, een
vaste gebruiker van onze leeskoffer.

HET STADHUIS VAN W AGENINGEN1
C.D. Gast.
Toen Wageningen in 1263 van graaf Otto II van Gelre stadsrechten ontving verwierf het
daarmee ondermeer het recht geregeerd te worden door een eigen stadsbestuur. Het
is niet bekend waar dit stadsbestuur in de middeleeuwen vergaderd heeft. Het oudste
bericht over de zetel van de W ageningse magistraat dateert van halverwege de 17e
eeuw. Op een vogelvluchtkaart van de stad Wageningen uit omstreeks 1650, vervaar52

digd door de Gelderse landmeter Nicolaes van Geelkercken, wordt aangegeven dat de
St. Nicolaes- of Gasthuiskapel in de Kapelstraat als “raethuys” in gebruik was2.
Verm oedelijk was dat sinds 1581 toen de aanhangers van de Reformatie in Wageningen de macht overnamen en het gebouw niet meer voor de katholieke eredienst werd
gebruikt. Volgens de 19e-eeuwse Wageningse geschiedschrijver G.Goossen Jzn zou
de kapel in 1662 zijn uitgebrand, waarbij het middeleeuwse stadsarchief grotendeels
verloren ging. Goosen heeft helaas verzuimd zijn bron te vermelden. Tot nu toe
ontbreken duidelijke bewijzen voor deze bewering en zijn er alleen vage aanwijzingen.
Wel maakt Goossen melding van zichtbare brandsporen in de kapel. Het gebouw moet
dus inderdaad ooit door het vuur zijn aangetast3.
Een jaar na de brand bleek de kapel echter nog (of weer?) als raadhuis in gebruik te
zijn. In 1663 kocht het stadsbestuur namelijk van Claes Barten en zijn echtgenote,
eigenaren vaneen naast de kapel staand pand, een huisje met kelder “comende achter
aen haer huys ende comende achter aen raetcamcer, alsoo dat die tot secretarie sal
connen geappropieert worden” . Als de kapel in 1662 inderdaad is uitgebrand dan moet
de schade spoedig hersteld zijn en heeft de magistraat kort nadien zelfs een extra
ruimte tot secretarie laten inrichten. Mogelijk heeft het gedeelte van de kapel waar
voorheen de secretarie was gehuisvest de meeste schade opgelopen en is daarom een
aangrenzend pand aangekocht om een nieuw kantoor voor de secretaris in te kunnen
richten.
Ondanks de inrichting van een nieuwe secretarie in 1663 heeft de kapel nadien niet lang
meer als stadhuis gefungeerd. In 1671 wordt gesproken van de verpachting van “het
oude stadthuys” als lokatie van de stadswaag. 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 - is het gebouw in 1675 openbaar verkocht.
Het huis van Kapitein Morgan.
Inmiddels heeft de stad, vermoedelijk reeds in of kort voor 1666, een ander gebouw
gekocht uit de boedel van de overleden kapitein Charles Morgan. Dit gebouw, op de
hoek van de Markt, tegenover het koor van de Grote kerk, staat in de 17e eeuw bekend
als ‘het Schutteryenhuys”. Het vormt de oude kern van het nog steeds in gebruik zijnde
stadhuis van Wageningen. Vóór 1650 was het pand eigendom van het St. Anthonieschuttersgilde, waaraan het zijn oude naam ontleent. Het huis van de St. Anthonieschutters vinden we terug op de vogelvluchtkaart van Nicolaes van Geelkercken met
de aanduiding “schuttershuys” (afb.1). Volgens deze kaart was het een langwerpig
gebouw met aan de voorzijde (aan de Markt) en aan de achterzijde (aan een tuin) een
tuitgevel. In de architectuur van het huidige “oude” stadhuis, d.w.z. het stadhuiscom
plex zonder het voormalige postkantoor en de aanbouw van 1984, is niets meer van het
vroegere schuttershuis terug te vinden.
In 1698 liet het stadsbestuur de Nijmeegse architect Isaac van den Heuvel een plan tot
“herm akinge” van het stadhuis ontwerpen4. Uit het bewaard gebleven bestek blijkt dat
een groot deel van de buiten- en binnenmuren afgebroken moest worden en zoveel
mogelijk met goede, van de afbraak vrijgekomen stenen moest worden herbouwd.
Tegen de voorgevel aan de Marktzijde verrees een bordes met een trap en een
m onumentale ingang van Toscaanse pilasters van Bentheimersteen, bekroond met
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Afb.1
Het “Schuttershuys” aan de
Markt (5). Detail van een
vogelvluchtkaart door
Nicolaes van Geelkercken.
ca. 1650.
een rondbogig fronton met het wapen van de stad. Op een architraaf boven dit fronton
is het jaartal van de “hermakinge” in Romeinse cijfers aangegeven: CIDIDCXCVIII
(1698). In afwijking van de huidige situatie bestaat de opgang naar het bordes slechts
uit één loodrecht op de gevel geplaatste trap met stenen balustrades.

Ontwerptekening voor de
verbouw van het stadhuis van
Wageningen. Zijgevel aan de St.
Annastraat en bordes aan de
Markt. Isaac van den Heuvel.
1697.
Het jaartal 1698 boven de ingangspartij en de term “hermakinge” heeft de mening doen
postvatten, dat het stadhuis in feite in dat jaar als nieuw gebouw is opgericht. Het
verschil tussen het door Van Geelkercken afgebeelde “schuttershuys” en het latere
stadhuis is inderdaad opvallend. Op een ontwerptekening van 1697 - de bestekteke
ning van 1698 zijn helaas niet overgeleverd - wordt het stadhuis voorgesteld als een
gebouw met een nagenoeg vierkant grondplan. Tegen de achtergevel staat de waag,
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waarvan de toegang op de St. Annastraat uitkomt. Eveneens tegen de achtergevel
heeft de architect een uitbouw getekend, dat hij “het nieuwe werk” noemt. Aan de
voorzijde van het stadhuis is het bordes getekend. Het bordes en “het nieuwe werk”
vormen kennelijk nieuwe elementen, toegevoegd aan het reeds bestaande complex
van stadhuis en waag. Al moeten volgens de ontwerptekening en het bestek weliswaar
veel muren worden afgebroken, het grondplan en ook de dakconstructie dienden toch
intact te blijven en ze zijn dat naar alle waarschijnlijkheid ook wel gebleven. Dit
impliceert, dat de ingrijpende verbouwing, die het stadhuis zijn bij benadering vierkante
vorm heeft gegeven, vermoedelijk reeds vóór 1698 heeft plaatsgevonden. Deze
bouwkundige ingreep zal dan op het conto van de vorige eigenaar Charles Morgan
geschreven moeten worden, want het lijkt niet aannemelijk dat de stad twee “hermakingen” binnen dertig jaar heeft kunnen bekostigen.
Vrouwe Justitia
De indeling van het stadhuis volgens de ontwerptekening geeft een interessant beeld
van de functies, die in het vernieuwde stadhuis zullen worden uitgeoefend. Op de bel
étage vinden we de “raetcamer” (waar de magistraat over bestuurlijke zaken verga
dert), de schepenkam er (waar akten ten overstaan van schepenen worden gepas
seerd) en de secretarie (waar de stedelijke administratie wordt bijgehouden). Aan het
eind van de brede gang bereiken we een in open verbinding met het hoofdgebouw
staande uitbouw, het eerdergenoemde “nieuwe werk”, waar de vierschaar bijeenkomt.
De vierschaar kan echter ook bereikt worden via de wenteltrap op de begane grond van
de uitbouw. Op de begane grond van het stadhuis bevinden zich de bodekamer, twee
“gijzelkam ers” en twee cellen, te weten een “ligte gevangknis” met een getralied venster
en een “swaere gevanknis aen alle kante duyster” . Door het ontbreken van bestekte
keningen is het niet zeker of en in hoeverre bij de uitvoering van de bouw van deze
ontwerpindeling is afgeweken. De indruk bestaat echter, mede door beschouwing van
latere tekeningen, dat de ideeën van Van den Heuvel vrij nauwkeurig, zij het niet
volledig, zijn gerealiseerd. Enkele aantoonbare afwijkingen hebben betrekking op het
uiterlijk van het gebouw. Zo is bijvoorbeeld Van den Heuvels ontwerp van het bordes
met enkelvoudige trap wel uitgevoerd, maar is zijn voorstel om het wapen van
koningstadhouder Willem III in het fronton boven de hoofdingang te doen brengen niet
overgenomen. Ondanks het feit, dat zijne majesteit in 1691 Wageningen met een
bezoek heeft vereerd, besluit de magistraat om daar het stadswapen te plaatsen.
Gedurende de 18e eeuw vonden twee opvallende veranderingen aan het uiterlijk plaats.
In 1722 werd de monumentale ingangspartij aan de voorgevel verfraaid met het nog
bestaande beeld van Vrouwe Justitia van de hand van Amsterdamse beeldhouwer
Ignatius van Logteren. Vervolgens wordt in 1754 het bordes met de enkele loodrecht op
de voorgevel geplaatste trap vervangen door het huidige bordes met twee trappen.
Het met de attributen van de rechtspraak - zwaard, schalen en een nauwelijks zichtbare
blinddoek - uitgeruste beeld van Vrouwe Justitia is het symbool van de onder haar
gepleegde criminele en civiele rechtspraak. Hoewel de vierschaar van Wageningen wel
de bevoegdheid daartoe had, worden er slechts weinig doodvonnissen uitgesproken. De
meeste veroordeelden kwamen er af met geseling, brandmerking en verbanning uit de
stad. Soms sloeg het zwaard der justitie echter onbarmhartig toe. Dat gebeurde vooral
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als leden van rondzwervende benden werden gepakt. Berucht zijn de in 1727 gevelde
vonnissen tegen de van veelvoudige diefstal met geweld beschuldigde Clara Gijsberts
en haar zoon Gijsbert Gijsberts. Zij werden veroordeeld om te worden gebracht “op de
plaetse daer men gewoon is justitie te doen” - op de Markt, vóór het stadhuis - om te worden
geradbraakt en onthoofd, waarbij de moeder de executie van haar zoon moest aanschou
wen5. De voltrekking van het doodvonnis geschiedde door een van buiten Wageningen
aangetrokken beul in het bijzijn van de leden van het college van de vierschaar. De richter
hield daarbij de nog in het Wageningse historische museum te bezichtigen zilveren “roede
der gerechtigheid” als symbool van zijn justitiële waardigheid in de hand.
In de 18e eeuw diende het stadhuis niet alleen als bestuurszetel, secretarie, rechtbank
en huis van bewaring, maar ook als hoofdwacht van het in Wageningen gelegerde
garnizoen en gevangenis voor gestrafte soldaten. De bestuurlijke en ambtelijke
functies heeft het tot op de dag van vandaag behouden, de rechterlijke functie verloor
het in 1811 toen de rechtspraak op last van Napoleon een rijkszaak werd. De militaire
functie bleef evenmin lang gehandhaafd, aangezien Wageningen aan het eind van de
18e eeuw geen garnizoensstad meer was. De functie van huis van bewaring voor
vagebonden en voor criminele verdachten, die hangende een vonnis van de vierschaar
in verzekerde bewaring werden genomen, ontwikkelde zich in de loop van de 19e eeuw
tot politiebureau met arrestantencellen en bemand door een commissaris en enkele
veldwachters en nachtwakers.
Uitbreidingen
Zijn zeventiende eeuwse aanzien heeft het stadhuis nog tot in de tweede helft van de
19e eeuw behouden. In 1851 bezit het gebouw op de bel-étage 19e eeuwse schuifra
men en in de onderbouw nog 17e eeuwse getraliede vensters. In 1864 - niet in 1862
zoals de bestaande litteratuur vermeldt - vindt een grondige verbouwing en uitbreiding
van het stadhuis plaats. Uit het onvolledig bewaard gebleven bestek6- de bijbehorende
tekeningen ontbreken helaas - en uit latere documenten kan worden opgemaakt, dat
de nu nog aanwezige raamomlijstingen, de waterlijst onder de vensters en de in de
onderbouw aangebrachte bepleistering met imitatienatuursteenvoegen, die het ge
bouw zijn 19e eeuwse uiterlijk geven in dat jaar moeten zijn aangebracht. Ook het
grondplan van het gebouw krijgt een andere vorm. Door uitbreiding van het gebouw met
enige vertrekken aan de achterzijde ontstaat in 1864 een L-vormig gebouw met de
langste gevel aan de St. Annastraat.
Nadien volgen er nog drie verbouwingen en uitbreidingen, die het in oorsprong 17e
eeuwse karakter van het stadhuis verder aantasten. In 1922 worden nieuwe vertrekken
aan de achterzijde toegevoegd, hetgeen opnieuw verlenging van de zijgevel langs de St.
Annastraat betekent7. In deze lange zijgevel komt bovendien een tweede toegang met
hall. De oorspronkelijke hoofdingang wordt in 1922 niet alleen vergroot maar ook intern
verfraaid.De raadzaal, de daaraan grenzende vergaderzaal voor burgemeester en
wethouders en de burgemeesterskamer worden voorzien van een eikenhouten wandbetimmering met rozetten en andere ornamenten. Bovendien worden in panelen van de
betimmering boven de deuren en boven een der schouwen schilderingen aangebracht.
In mei 1940 ontkomt het stadhuis op wonderbaarlijke wijze aan voltreffers van de
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Nederlandse artillerie, die vanaf de Grebbeberg het W ageningse stadscentrum groten
deels in puin schiet.
Overigens ondergaat het gebouw in de bezettingsjaren geen veranderingen. Als het
echter aan ir. A. Kraayenhagen, de ontwerper van het Wederopbouw 1940, gelegen
had was het stadhuis niet onaangeroerd gebleven en had het kerkplein aan de zijde van
het stadhuis een geheel ander aanzien gekregen. Overeenkomstig de opvattingen van
de Delftse School, de architectuurstroming waarvan hij een aanhangerwas, dienen de
gebouwen van de belangrijkste instellingen van een stedelijke gemeenschap als
W ageningen, het stadsbestuur en de kerk, een passende plaats, vorm en uitstraling te
hebben. Kraayenhagen vond kennelijk dat het stadhuis niet groot genoeg was en
plaatste in zijn ontwerp een extra verdie
ping met balkon op het stadhuis.
Het balkon zou voorzien worden van een
smeedijzeren sierhek, een typerend ele
m ent in de bouwstijl van de Delftse
School. Om de centrale plaats van de
overheid nog verderte benadrukken ont
wierp hij een aan het stadhuis grenzend
politiebureau annex brandweerkazerne,
bekroond met een (uitzicht)toren. Deze
plannen waren echter te ambitieus voor
die tijd. Met veel kunst- en vliegwerk
Gezicht op het stadhuis en politiebureau
slaagde men er in om, nog voor de bezet vanaf de Markt (ontwerptekening, 1942).
ters een algehele bouwstop afkondigden,
Gemeentearchief Wageningen, collectie kaar
de huizen en winkels te voltooien, zodat ten en tekeningen Wederopbouwplan 1940.
de grootste nood was voorzien.
Som ber en stijlloos
In het begin van de jaren vijftig, wanneer de naoorlogse wederopbouw zijn voltooiing
nadert, verschijnt het stadhuis opnieuw op de politieke agenda. In de dertig jaren die
sinds de laatste uitbreiding van het stadhuis zijn verstreken is er veel veranderd. Het
inwonertal van W ageningen stijgt van 11.988 (in 1922) tot nagenoeg 20.546 (in 1955)8.
Er is kort na de bevrijding een grote toeloop van studenten naar de Landbouwhoge
school. Bovndien vestigt in de jaren vijftig een aantal landbouwwetenschapplijke
instituten zich in Wageningen. Dat betekent dat aan uitbreiding en verbetering van het
te krap wordende stadhuis niet kan worden ontkomen. In 1955 wordt opnieuw aan het
gebouw gewerkt. Deze keer blijft de vergroting van het gebouw beperkt tot het
rechttrekken van de muur aan de achterzijde. De meeste ruimte wordt gewonnen door
verplaatsing van de kantoren van de gemeenteontvanger en van de afdeling Bevolking
en Burgerlijke Stand naar gebouwen in Waagstraat, naast de Dienst Gemeentewerken.
De bouwkundige ingrepen in het stadhuis zelf hebben vooral betrekking op de
herinrichting van de vertrekken waarvan het bestuur gebruik maakt, t.w. raadzaal, de
aangrenzende vergaderkamer voor burgemeester en wethouders en de burgemees
terskamer. Men vindt die ruimten niet meer representatief genoeg. De van 1922
daterende interieurs van deze bestuursvertrekken moeten verdwijnen; het gemeente
bestuur noemt ze “somber en stijlloos”9. Bij de drastische veranderingen, die op advies
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van architect A.J. van der Steur worden doorgevoerd, worden de eikenhouten wandbetimmeringen en de geschilderde panelen van 1922 rigoureus gesloopt en de in 1923
in de raadzaal aangebrachte glas-in-loodramen - een afscheidscadeau van de burgerij
aan de populaire burgemeester Herman François Hesselink van Suchtelen - verwijderd
en elders opgeslagen.
Twintig jaar later kampt de gemeente opnieuw met huisvestingsperikelen voor haar
groeiend ambtenarenapparaat. Bood het stadhuis in 1922 naast de bestuurscolleges
en - functionarissen nog plaats aan de secretarie, de politie, de brandweer, het
burgerlijk armbestuur en - tot 1922 - zelfs ook nog aan de centrale van het Wageningse
telefoonnet, na de oorlog kan het stadhuis alleen een steeds krapper wordende plaats
bieden aan het bestuur en de secretarie. De aankoop in 1971 van het aangrenzende,
uit 1898 daterende, door rijksbouwmeester C.H. Peters in neogotische stijl ontworpen
postkantoor - een eenvoudige proeve van de zgn. postkantorengotiek - en de bouw van
een houten noodgebouw op de hoek Markt-Boterstraat geven alleen tijdelijk soelaas.
Er moet gezocht worden naar een meer definitieve oplossing in samenhang met de
huisvesting van het gehele gemeentelijke apparaat. Een ernstige brand in het stadhuis
in de nacht van 2 op 3 maart 1972 zorgt bijna voor de rigoureuze oplossing van de
huisvestingsproblematiek van het gemeentelijk apparaat die door sommige plannen
makers wel eens is geopperd, namelijk afbraak van het oude stadhuis. De brandweer
weet het monumentale gebouw gelukkig te redden.
Na bijna tien jaar plannenmakerij, bouwen en breken wordt in oktober 1984 de nieuwste
uitbreiding en verbouwing van het stadhuiscomplex aan de Markt in gebruik genomen.
Het is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. In de jaren 1977 en 1978 belandt de
plaatselijke politiek in een ernstige crisis over de huisvesting van enkele gemeentelijke
diensten in een nieuw stadskantoor en in 1980 moet een reeds volledig uitgewerkt plan
van architect P.Wassink voor een stadhuiscomplex van 15 miljoen gulden om financiële
redenen voor meer dan de helft worden ingekrompen. Van de twee bouwblokken, die
aan het oude raadhuiscomplex zouden worden toegevoegd, is overeenkomstig het
tweede ontwerp van W assink alleen de nieuwe vleugel aan de Markt en de Boterstraat
gerealiseerd10.
Noten:
GAW
= Gemeentearchief Wageningen
OAW
= Oud-archief der gemeente Wageningen (1335-1815)
ORAW = Oud-rechterlijk archief W ageningen (1542-1811)
NAW
= Nieuw-archief der gemeente Wageningen (1816-1941)
SAGW = Semi-statisch archief der gemeente Wageningen
De bij dit artikel gebruikte illustraties zijn afkomstig uit het Gemeentearchief Wageningen.
1. Dit artikel is eerder in verkorte vorm gepubliceerd in: Thea en Jan de Roos, red.,
Gemeentehuizen in Gelderland, van Aalten tot Zutphen (Groningen/Arnhem,
1995). De auteur dankt de redacteurs voor de welwillende instemming met de
publicatie van dit artikel in dit blad.
2. De kaart van Van Geelkercken uit omstreeks 1650 is afgebeeld als gravure in A.
van Slichtenhorst, XIV boeken der Gelderse Gechiedenissen. Arnhem, 1654.
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3. Voor vermelding van gebruikte literatuur en archiefstukken betrekking hebbend op
de kapel en op de koop en ingebruikneming van het stadhuis aan de Markt wordt
verwezen naar:
C.D. Gast, De Gasthuis- of St. Nicolaaskapel als stadhuis, in: Oud Wageningen,
mededelingen van de Historische Vereniging “Oud W ageningen”, jaargang 24, nr.
1 (januari 1996), p. 4-8.
4. GAW, OAW, inv.nr. 1116 en 1116a.
5. GAW, ORAW, inv. nr. 1 (processtukken Clara Gijsberts en Gijsbert Gijsberts,
1727). Het vonnis is ook in druk verschenen onder de titel: Sententie van een
moeder en zoon die binnen de Stadt Wageninge op den eersten Maart 1727 sijn
geëxecuteert. Utrecht, 1727.
6. GAW, NAW, inv.nr. 1743 (bijlagen gemeenterekening 1864, hoofdstukXIV, artikel 14).
7. GAW, NAW, inv. nr. 2174.
8. GAW, NAW, inv. nr. 111 (gemeentelijk jaarverslag 1922) en SAGW, Begroting der
gemeente W ageningen 1956 (doos 155).
9. SAGW, dossiers -2.07.354.1 Gemeentehuis - verbouwing 1955 (doos 1122).
10. S A G W ,dossiers-2.07.354.1 Gemeentehuis-uitbreiding/verbouwing, leontw erp,
1979/1980 (doos 2182) en idem, 2e ontwerp, 1981-1984 (doos 3042).

W AAR OF NIET WAAR?
1.

Achterstraat - Heerenstraat

Naar aanleiding van de tentoonstelling in ons museum van onder andere kaarten van
Wageningen, verschenen er verschillende artikelen in de plaatselijke pers. In een ervan
w ordt gewezen op zaken, huizen, namen enz. op een oude kaart, die verdwenen zijn
of veranderd. Zo werd de journalist erop geattendeerd dat de Heerenstraat oorspron
kelijk Achterstraat heette. Bowles van het Bowlespark zou voor deze naamsverande
ring gezorgd hebben.
Deze kwestie speelde omstreeks 1875 en u kunt er met name over lezen in de
W ageningsche courant van juni 1874. Enige inwoners van onze stad vonden dat, nu
er een landbouwonderwijsinstelling zou komen in de vier herenhuizen aan het Bassecour in de Achterstraat, de naam van deze straat veranderd diende te worden. En wel
“ten einde daardoor de in hoofdzaak voor een vreemdeling min klinkende naam meer
in overeenstemming te brengen met de waardigheid die haar toekomt”. Einde citaat!
Enkele voorstellen waren: Rosendaalsche-; pastoor Taabe-, Heeren- en Koningsstraat. Het eerste voorstel was een verwijzing naar Torck, die onder andere het nog
bestaande blok van 5 herenhuizen liet bouwen. Hij was Heer van Rozendaal. Pastoor
Taabe woonde in de Achterstraat en genoot het aanzien van iedereen. De Koningsstraat zou een herinnering zijn aan het enkele jaren terug gevierde regeringsjubileum
van Koning Willem III. Het werd, zelfs zonder officiële bemoeiïng van de plaatselijke
overheid, Heerenstraat!
En Bowles? Johannes Stephanus Bowles, geboren in Wageningen in 1844, woonde
vanaf 1862 in Samarang (Ned.Oost-Indië); in 1875 werd zijn derde kind en tweede zoon
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geboren in Cheribon (Java). Pas in 1885 kwam de familie naar Wageningen. Zijn vader,
Robert, was in Londen geboren (1813) en, naar Nederland gekomen, met een
Nederlandse vrouw getrouwd. Hij overleed in 1880. Hij woonde in zin laatste levens
jaren in De Neude, later Nudestraat. Van een naamsverandering in Wageningen had
J.S.Bowles in het verre N.O.I. geen enkele weet.!!
2. Een vroege studentenpredikant?
In de Rijnpost (weekblad voor Veenendaal e.o.) van woensdag 7 mei 1997 stond een
bericht over een veiling van antieke boeken op zaterdag 10 mei in restaurant De Klomp.
De Ederveense antiquair Kool organiseerde deze veiling. Er zouden boeken onder de
hamer komen van 18de- en 19de eeuwse Edese predikanten. En ook, zo luidde het
bericht, zou er een boek geveild worden van Samuël van Emdre, die in 1746 in Utrecht
werd geboren en in 1816 in W ageningen overleed. Hij was van 1788 tot 1816 predikant
alhier. Hij gaf eenvoudige geschriften uit op het gebied van de bijbelse en fysicotheologie en in de catechetiek. Voor Wageningen is van belang zijn “Leer-rede ter
inwijding van ‘t nieuw orgel binnen W ageningen” in 1804. Maar volgens het krantenbe
richt was S.van Emdre “in Wageningen predikant met speciale opdracht als geestelijke
verzorger van de studenten van de Landbouwhogeschool”. En dit is toch ècht niet
waar!!!
St.

DE HOOGSTRAAT EN DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN DE STAD
WAGENINGEN
Hans Renes
Over de oorsprong van de Hoogstraat bestaat nogal wat onduidelijkheid. De naam wijst
op een dijk, en meestal wordt aangenomen dat de straat is aangelegd om het water uit
de Rijn te keren. Erzijn echter ook andere opvattingen. In dit artikel wil ik de beschikbare
gegevens nog eens op een rij zetten.
De stad Wageningen
W aarschijnlijk in het begin van de 13e eeuw, misschien nog iets eerder, werd in de natte
gebieden onderaan de W ageningse berg de nieuwe nederzetting Wageningen ge
bouwd. Het werd al in de 13e eeuw een omgrachte stad die nadien eeuwenlang als
Gelderse grensvesting tegenover het Stichtse Rhenen heeft gefunctioneerd. Volgens
de 17e-eeuwse historicus Van Slichtenhorst1 was Nieuw-Wageningen al in 1240
omwald. In ieder geval was het in 1263, toen het officieel stadsrechten kreeg, al een
‘oppidum ’: in de stadsrechtbrief wordt het aangeduid als ‘oppido Neowageningen’.2Het
begrip oppidum duidt in de middeleeuwen meestal op een versterkte plaats, soms ook
op een stad. Op het oudste stadszegel wordt de plaats aangeduid als 'nove civitatis
Wagvene' (de nieuwe stad Wagvene).
Bij nog oudere vermeldingen van Wageningen (1125 ‘ Wachoningon'\ 12e eeuw
‘ W agenunge’)3 is niet duidelijk of gedoeld wordt op een nederzetting bij de oude kerk
op de Westberg, op het hele gebied van de parochie, of op het gehucht bij de Bergstraat
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(juist ten oosten van de stad) waarvan enkele jaren geleden sporen werden gevonden.
Dit gehucht, dat al in de 11e eeuw bestond, werd vroeger wel aangeduid als ‘OudW ageningen’.4 Het wordt nog in 1528 genoemd in dat jaar is sprake van een korentiend
op de Wageningscheri berg bij den Enck in de buurschappen Alde Wageningen, Brakell
en Dolre5 maar was op de kaart van Van Deventer (ca 1570) al verdwenen. Het is
waarschijnlijk ontruimd om de vesting een vrij schootsveld te geven, en we mogen
aannemen dat de bewoners een paar honderd meter zijn verhuisd en binnen de vesting
zijn gaan wonen. Pas in de 17e en 18e eeuw breidde de stadsbebouwing zich weer uit
naar de Bergstraat.
De stad heeft een duidelijk planmatige plattegrond, met de Hoogstraat, de Herenstraat
en de Markt als belangrijkste componenten.6 Dwars op de Hoogstraat en de Heren
straat bevindt zich een systeem van onderling parallel lopende zijstraten.7
De naam van de belangrijkste weg, de Hoogstraat, wijst op een dijk. Men neemt meestal
aan dat de Hoogstraat is aangelegd als verdediging tegen Rijnwater.8 Vervloet
suggereerde dat de wateroverlast juist uit het noorden, uit de veengebieden in de
Gelderse Vallei kwam.9 Een derde mogelijkheid is al eens terloops geopperd door Van
de W esteringh.10Volgens hem gaat het misschien niet om een waterkerende dijk maar
om een doorgangsdijk, een weg die door een nat gebied verhoogd is aangelegd.
Achtereenvolgens wil ik deze drie mogelijkheden wat beter bekijken.
Mogelijkheid 1: Was de Hoogstraat een deel van de Grebbedijk?
De eerste mogelijkheid, aanleg van de Hoogstraat als deel van de Grebbedijk, zou
betekenen dat de Rijn rond 1240 al bedijkt was. Over de ouderdom van de Grebbedijk
is de nodige verwarring gesticht door Van Slichtenhorst, die schreef dat de dijk na de
overstroming van 1595 werd verhoogd van kade tot winterdijk.11 De meeste latere auteurs
hebben er in willen lezen dat er pas in 1595 een dijk langs de Rijn werd gelegd, maar dat
heeft Van Slichtenhorst niet bedoeld. De aanduiding ‘kade’ geeft alleen aan dat de dijk
voordien uiterst bescheiden afmetingen had, niet dat die dijk geen waterkering vormde.
Dat de dijk te laag was staat wel vast: de overstroming van 1595 werd niet veroorzaakt
door een dijkbreuk, maar doordat het water over de dijk heenliep.12
Dat de dijk desondanks wel degelijk een echte waterkering was, wordt duidelijk in
vermeldingen uit 1369 en 1396, die spreken van den hogen dijc.13 In 1438 blijkt er een
schouw over het Rhenense deel van de dijk te zijn en is sprake van een dijkgraaf en
heemraden. Onderhoudsplicht berustte uitsluitend bij hen die grond bezaten in de
Nude. De acht polders in de Wageningse Nude moesten het Gelderse deel van de dijk
onderhouden. De aanleg moet dan ook een gezamenlijke activiteit zijn geweest van alle
grondeigenaren in de Nude. Later, sinds wanneer is niet precies bekend, berustte het
onderhoud bij twee waterschappen (‘dijkstoelen’): een Stichts (Utrechts) en een
Gelders. Nog weer later heetten die respectievelijk de Dijkstoel van de Rhenense Nude
en de Achterbergse hooilanden en de Dijkstoel van Wageningen en Bennekom. In ieder
geval blijkt uit dit alles dat de Rijn hier al in de 14e eeuw bedijkt was.
Nog oudere dateringen geven Slichervan Bath en Stol.14 De eerste stelt de aanleg van
de Grebbedijk rond 1240, ongeveer gelijk met de omwalling van Wageningen, maar
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geeft hiervoor geen argumenten. Stol komt tot een nog oudere datering, tussen 1165
en 1200. Volgens hem konden de ontginning van de Nude en de verplaatsing van
W ageningen pas plaatsvinden na de aanleg van de Grebbedijk. In 1165 bestonden
plannen voor de aanleg van een kanaal door de Nude, wat waarschijnlijk maakt dat het
gebied toen niet bedijkt was. In 1200 wordt gesproken van de Spijkerskamp, een
perceel dat direct ten oosten van de Zijdvang lag. Dit duidt er volgens Stol op dat de
Nude toen door een dijk was beschermd.
Op dit laatste punt kan ik niet met Stol meegaan. De opvatting dat ontginning pas na
de bedijking mogelijk zou zijn, is in tegenspraak met de ontwikkeling in de rest van het
rivierengebied: grote delen van het rivierengebied waren al honderden of zelfs
duizenden jaren vóór de bedijking bewoond.15 In het onbedijkte landschap leverde het
water wel last maar weinig gevaar op. Daarbij komt nog, dat de rivieren in de vroege
Middeleeuwen minder water voerden dan later het geval was: de grote ontginningen die
tussen de 10e en het begin van de 14e eeuw in het bovenstroomse gebied plaatsvon
den, leidden tot een grotere waterafvoer via de rivieren.16
Overigens zouden de oudste ontginningen in de Nude wel eens aanzienlijk ouder dan
1200 kunnen zijn. Direct ten westen van de gemeentegrens ligt op Rhenens gebied een
complex akkers met de plattegrond van een omgekeerde S, een type dat meestal als
vroegmiddeleeuws wordt beschouwd. Bovendien wordt al in 855 gesproken van de
eigenaren (van land) in het Rhenense deel van de Nude ( . . in Hnodi quicquidillic habeo
17 De aanwezigheid van cultuurland zegt nog niet dat er ook bewoning was. Dat hier
vóór de bedijking al mensen woonden is echter, gezien het voorgaande, zeker mogelijk.
Pas toen men ook lagere gebieden in gebruik ging nemen moesten die door dijken
worden beschermd. Aanvankelijk ging het om plaatselijke dijken, die nederzettingen en
stukken cultuurland beschermden. De genoemde Zijdvang kan zo’n plaatselijke dijk
zijn geweest (ik kom hier nog op terug).
Door de aanleg van dijken werd een ontwikkelingsspiraal in gang gezet die geen weg
terug kende. De plaatselijke dijken zorgden voor opstuwing van water, waardoor de
dorpen stroomopwaarts ook gedwongen waren dijken aan te leggen. Na verloop van
tijd werden de lokale dijken aangevuld tot een doorlopende dijk langs de rivier. De rivier
werd opgesloten binnen een smaller bed en begon dat bed steeds verder op te vullen
met sediment. W aar een rivier in de oorspronkelijke situatie een enkele keer rustig en
ondiep over het omringende land vloeide, ontstond nu een rivier die hoger lag dan de
omgeving en die bij een dijkdoorbraak als een kolkende watermassa over het land
stroomde.
Aan de overzijde van de Rijn moet de doorgaande rivierdijk in de loop van de 13e en
de eerste helft van de 14e eeuw zijn aangelegd.18 Dit maakt het waarschijnlijk dat de
Grebbedijk uit diezelfde periode stamt. We zagen hierboven al dat de vesting Wage
ningen, en daarmee de Hoogstraat, in het midden van de 13e eeuw al bestond. De
Hoogstraat lijkt daarmee ouder dan de Grebbedijk.
Ogenschijnlijk is dit in tegenspraak met 19e-eeuwse topografische kaarten (fig. 2a), die
de Nudestraat, in het verlengde van de Hoogstraat, als deel van de Grebbedijk tonen.
Dit is echter niet de oorspronkelijke situatie. Op de stadsplattegrond van Jacob van
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Kaart van de stad Wageningen
doorJacob van Deventer (ca
1570).

1858
De stad Wageningen op de Topografische kaart van 1858
(links) en op de Topografische kaart van 1906 (rechts)
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Deventer (ca 1570, fig. 1) sluit de Hoogstraat/Nudestraat met een bijna rechte hoek aan
op de Rijndijk. Deze bajonet-aansluiting suggereert dat de Hoogstraat en de dijk niet
tegelijk zijn aangelegd. Veeleer wekt het de indruk, dat de Grebbedijk gelijk bij de
aanleg al om de stad heen is gelegd. Later is de dijk hier blijkbaar teruggelegd, waarna
de Nudestraat een tijdlang als dijk fungeerde. Juist voor de stadswallen boog de dijk met
een scherpe bocht naar het zuidoosten af en liep verder, iets oostelijk van de huidige
Dijkstraat, langs de gracht. In 1858 werd de dijk tussen de stad en de haven
rechtgetrokken, waardoor in grote lijnen het middeleeuwse tracé werd hersteld (fig. 2).
Mogelijkheid 2: Was de Hoogstraat een kade tegen het water uit het noorden?
De situatie op de kaart van Van Deventer wekt de indruk dat de Hoogstraat oorspron
kelijk geen deel uitmaakte van de Grebbedijk. De Hoogstraat moet in dat geval ouder
zijn en een meer plaatselijke functie hebben gehad.
W at kan de functie van die lokale dijk zijn geweest? Vervloet opperde de mogelijkheid
dat de Hoogstraat niet diende om Rijnwaterte keren, maar juist is aangelegd tegen het
water uit de veengebieden bij het latere Veenendaal.19 Dat die veengebieden water
overlast gaven, is wel duidelijk. De Zijdvang en de Haarwal, twee kades op de grens
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met Rhenen, moeten zijn aangelegd tegen dit water.20 Hoewel de Zijdvang (althans
tegenwoordig) op Rhenens gebied ligt, werden beide kades door Wageningen onder
houden. Dat wijst erop, dat Wageningen de belanghebbende was, en dat het water dus
uit het noordwesten kwam.
Vervloet draagt voor zijn stelling twee argumenten aan: de ligging van de kerk van
W ageningen, die ten zuiden van de Hoogstraat staat, en het zeer regelmatige patroon
van parallelle straten volgens Vervloet mogelijk een uitbreidingsfase van de nederzet
ting aan de noordzijde van de Hoogstraat.
De ontwikkeling zoals Vervloet die aangeeft, is een reële mogelijkheid. De argumenten
van de kerkligging en het stratenpatroon overtuigen echter niet. Het stratenpatroon van
W ageningen is nog niet geheel verklaard, maar het verschil tussen het noordelijke en
het zuidelijke deel van de stad is minder groot dan op het eerste gezicht lijkt. De meeste
van de genoemde parallelle wegen hielden niet bij de Hoogstraat op, maar lopen (of
liepen) door, om met een bocht uit te komen op de Herenstraat, de vroegere
Achterstraat.21 Dit duidt erop, dat de wegen aan weerszijden van de Hoogstraat deel
uitmaken van één systeem. Een interessante vraag is hier, waarom de Herenstraat niet
evenwijdig aan de Hoogstraat is gelegd, maar voor dit betoog is dat minder van belang.
De ouderdom van de kerk is een moeilijk punt. Volgens de aanwezige schriftelijke
gegevens is de kerk in 1288 voltooid22, wat het waarschijnlijk maakt dat de kerk gelijk
met de stad is gebouwd. Hierbij moet ik wel opmerken dat de ouderdom van de kerk
nog nader onderzocht zou moeten worden: een datering in de loop van de 13e eeuw
lijkt aan de late kant voor de romaanse toren die op vooroorlogse foto’s te zien is.
Al met al lijkt het erop dat wegenpatroon, wallen en grachten gelijktijdig bij de stichting
van de nieuwe vesting zijn aangelegd. Die verdedigingswerken maakten tegelijk dat de
stad was gevrijwaard van wateroverlast uit de veengebieden: de grachten hadden een
functie (die ze nog eeuwenlang hebben gehouden) in de lozing van water uit de Vallei
op de Rijn, en de wallen zullen de binnenstad tegen de meeste wateroverlast hebben
beschermd. De aanleg van het wegenpatroon en de bouw van de kerk vonden dus
plaats in een situatie waarin de invloed van het veenwater er al niet meer toe deed.
Het is dan nog altijd mogelijk dat de Hoogstraat al vóór de aanleg van de stad diende
als waterkering tegen het veenwater. Maar wie moest er toen tegen dat water
beschermd worden? Het lijkt onwaarschijnlijk dat mensen op zo’n ongunstige plek
zouden gaan wonen als veiliger, hoger gelegen gebieden op slechts enkele tientallen
meters afstand lagen.
Mogelijkheid 3: Was de Hoogstraat een doorgangsdijk?
Hier kom ik terug op de mogelijkheid van een doorgangsdijk, een weg die door een nat
gebied verhoogd is aangelegd. Om deze mogelijkheid uit te kunnen werken, moeten
we meer weten van de landschappelijke gesteldheid vóór de stichting van de stad.
Helaas is die gesteldheid moeilijk te reconstrueren. De binnenstad en omgeving zijn
vrijwel geheel onder de bebouwing verdwenen en in de loop van de tijd zo vergraven
en opgehoogd dat de oorspronkelijke hoogteverschillen nergens meer terug te vinden
zijn. V oorde open plekken in de bebouwing geldt hetzelfde: de aanleg van plantsoenen,
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grotendeels op plekken die al eerder waren vergraven voor de bouw van vestingwer
ken, en pleinen is met veel grondverzet gepaard gegaan.
De bodemkaart en de geomorfologische kaart geven over het bebouwde gebied geen
informatie. De geologische kaart echter wel. Deze kaart toont de Nude als een
oeverwalgebied, dat aan de overzijde van de Rijn doorloopt in de richting van Zetten.
Tussen deze hogere oeverwal en de, eveneens hooggelegen, stuwwal ligt een laagte.
De binnenstad van Wageningen ligt precies in die laagte.
Dit beeld wordt bevestigd door de stadsplattegrond van Jacob van Deventer (fig. 1).
Eén van de vele fascinerende aspecten van Van Deventer’s kaarten is het onderscheid
tussen hoge (droge, begaanbare) en lage (natte, moeilijker begaanbare) gebieden. Dit
onderscheid was uiteraard van militair belang. Het is niet geheel duidelijk waarop Van
Deventer zich gebaseerd heeft, maar het onderscheid tussen beide gebieden was in het
landschap goed herkenbaar aan het bodemgebruik en de perceelsscheidingen: bouw
land en droge greppels in de hogere gedeelten, grasland en natte sloten in de lagere.
Van Deventer geeft zowel aan de oost- als aan de westzijde van de stad bouwlanden
aan. Aan de westzijde gaat het om de oeverwal van de Nude. Aan de oostzijde betreft
het de stuwwal, met de Eng. Onderaan de stuwwal lag al in de vroege Middeleeuwen
een aantal gehuchten, zoals Dolder, Brakel (beide genoemd in 838)23 en Leeuwen.
Direct ten oosten van de huidige binnenstad, bij de Bergstraat, lag het reeds genoemde
gehucht Oud-Wageningen. Op de kaart is te zien, dat de hogere gronden van de
Veluwe ongeveer aan de oostzijde van de binnenstad ophouden. Het bouwlandgebied
van de Nude toont aan de westzijde van de binnenstad een insnoering, die de indruk
wekt dat ook hier de hogere gronden nog maar over een korte afstand onder de stad
doorlopen.
De binnenstad is dus gebouwd in een laagte. Door die laagte liep water van de Vallei
naar de Rijn en af en toe van de Rijn de Vallei in. Het zal een moeilijk te passeren
moerasgebied zijn geweest. Toch was een weg door dit gebied niet alleen van
plaatselijk belang, als verbinding tussen de oude nederzettingen op de stuwwalrand en
het oude cultuurland in de Nude, maar ook van bovenregionaal belang. De Nude vormt
de kortste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. In dit geval ligt het
voor de hand een verhoogde weg, een hoogstraat, door het moeras te leggen.
Toen de Gelderse graaf later een vesting wilde aanleggen in het zuidwesten van de
Veluwe koos hij voor deze laagte, waarin grachten vanzelf altijd vol water zouden staan
en hij tevens de belangrijkste doorgaande verbinding beheerste. De Hoogstraat werd
de centrale as van het nieuwe stadsplan.
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GEDENKTEKEN OMGEKOMEN JODEN
Tijdens de lezing over de "Lotgevallen van onze Joodse mede-burgers in 1940-'45,
gehouden in november 1995 voor onze vereniging, pleitte ondergetekende voor de
zoveelste maal voor de oprichting van een Gedenkteken voor de omgekomen Joden
van W ageningen en omgeving. Eindelijk gaat het gebeuren! 3 maart j.l. richtte een
zestal personen een Comité op om dit doel te verwezenlijken. Inmiddels is dit Comité
om gezet in een Stichting. Voorzitter is de, heer A.Boelhouwer, predikant van de
Geref.kerk. De Stichting hoopt het Gedenkteken te kunnen plaatsen bij de muur in de
W alstraat, waar tot mei 1940 de Synagoge stond. Er zijn inmiddels 4 Wageningse
beeldend kunstenaars benaderd om een ontwerp te maken.
In de Fondswerving wordt de gehele W ageningse bevolking betrokken. Er is een
speciaal Postbanknummer geopend voor wie wat wil storten: 7630368 o.v.v. Gedenk
teken. Er is ook een Comité van aanbeveling gevormd waarvan burgemeester J.Sala
voorzitter is. Contactpersoon van de Stichting is A.G.Steenbergen, Otto van Gelreweg
28, 6703 AE W ageningen, tel.416675.

M ei 1940. Uitgebrande synagoge, Walstraat
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Lezing door de heer P.G.Aalbers
"EEN VERBORGEN GELDERSE CULTUURSCHAT"
De Gelderland-collectie van de Bibliotheek Arnhem
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‘Omslag van de Bibliografie van W ageningen’.

“EEN VERBORGEN GELDERSE CULTUURSCHAT”
De Gelderland-collectie van de Bibliotheek Arnhem.
Het feit dat de Bibliotheek Arnhem een zeer omvangrijke collectie literatuur over de
provincie Gelderland bezit, geniet helaas in de provincie Gelderland te weinig bekend
heid.
De kern van deze collectie gaat terug tot 1856, het jaar waarin de toenmalige Openbare
Bibliotheek te Arnhem werd opgericht als “nationale bibliotheek voor de provincie
Gelderland”. Bij die gelegenheid werd door de oprichtende partijen, zoals het provin
ciaal bestuur, de gemeente Arnhem, het Gerechtshof en het Arnhems historisch
genootschap “Prodesse Conamur” een grote collectie boeken bijeengebracht, waaron
der veel oud materiaal over Gelderse geschiedenis, oudheidkunde, topografie en recht,
waarvan de oudste boeken teruggaan tot de iate-middeleeuwen.
In de loop der tijden is deze collectie uitgegroeid tot wat deze nu is: een bestand van
ca. 25.000 boeken en tijdschriften over de meest uiteenlopende Gelderse onderwer
pen, zoals historische monografieën, gedenkboeken, plaatwerken, atlassen, over
heidspublicaties en familiegeschiedenissen. Voorts bevat de collectie alle verschenen
en nog verschijnende Gelderse historische- en heemkundige tijdschriften.
Niet enkel historische onderwerpen maar ook actuele vraagstukken komen in deze
collectie aan bod, zoals de Betuwe-lijn, de dijkverzwaringen en de milieuproblematiek
in Gelderland.
Middels een omvangrijke kaartcatalogus en een grotendeels geautomatiseerde ont
sluiting zijn momenteel ca. 200.000 titels van boeken, brochures, rapporten, tijdschrift
en kranteartikelen ontsloten en toegankelijk gemaakt voor de gebruiker middels een
omvangrijk trefwoordensysteem.
De Gelderland-collectie is kosteloos raadpleegbaar en toegankelijk voor een ieder.
Boeken kunnen desgewenst worden uitgeleend, ook interbibliothecair binnen de
provincie Gelderland.
Het behoeft geen betoog dat de Gelderland- collectie als “Nationaal Gelders erfgoed”
een onmisbare bron van informatie betekent bij de studie inzake Gelderse historischeen actuele onderwerpen.
De overige wetenschappelijke collectie van de Bibliotheek Arnhem, als wetenschappe
lijke steunbibiliotheek voor de provincie Gelderland, biedt ondersteuning in meer
algemene zin, zoals naslagwerken, repertoria, bibliografische- en biografische bron
nen etc.
Dr. P.G.Aalbers
Hoofd Gelders Documentatie Centrum.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
De excursie van 27 september 1997 naar Doesburg is, wegens onvoldoende belang
stelling, niet doorgegaan. Desondanks willen wij de heren J. de Koning en F. Bruinsel
hartelijk danken voor hun inzet om deze excursie te organiseren.
Onze vereniging heeft zich op de Wageningendag en op de Molenmarkt wederom
geprofileerd naar de Wageningse bevolking. Wij willen de vrijwilligers die dit mogelijk
hebben gemaakt hierbij eveneens hartelijk danken.
Onze vereniging heeft uit handen van wethouder H.G.M Geenen een bedrag van f.
500,— ontvangen. Dit bedrag is een schenking van de aannemer van de appartemen
tengebouw ‘De Eendracht’ aan de Generaal Foulkesweg. Dhr. Geenen stelt het op prijs
dat het geld benut zal worden voor een blijvende herinnering aan de voormalige molen
‘De Eendracht’ in het museum De Casteelse Poort. Zodra een definitieve bestemming
aan dit bedrag is gegeven zullen wij u hierover informeren.
Dankzij onze inspanning heeft de gemeente Wageningen besloten dat men bij de
herinrichting van de markt voorzichtig moet omgaan met het grondwerk in verband met
de aanwezigheid van graven rondom de kerk.
Wij hebben de gemeente Wageningen geadviseerd om bouwhistorisch onderzoek te
laten uitvoeren met betrekking tot het pand Rouwenhofstraat nr. 10. De gemeente
W ageningen heeft opdracht gegeven foto’s van dit pand te maken. Ook heeft er nog een
bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden.
Secretaris.
Nieuws van de tentoonsellingscommissie
25 JAAR “OUD W AGENINGEN”
W.J.P. Steenbergen
Op 17 april 1998 is het 25 jaar geleden dat de Historische Vereniging “Oud Wagenin
gen” werd opgericht. Een feit om aan terug te denken, vindt het bestuur. Al in vroeg
stadium werd gedacht wat er allemaal kon (en ook moest) worden gedaan; 25 jaar kun
je niet zo maar ongemerkt voorbij laten gaan. Eén van de dingen, die gedaan moesten
worden, zo vond het bestuur, was een nieuwe tentoonstelling. Enkele mensen, die
vaker met het voorbereiden van een tentoonstelling bezig waren geweest, werden
daarvoor gevraagd. Vervolgens werd door dit groepje mensen gedacht over wat het
onderwerp zou kunnen zijn. Zij vonden, dat wij deze keer iets van de vereniging zélf
moesten laten zien. Waarom werd de vereniging opgericht, wat ging er aan vooraf, wat
deed de vereniging in de afgelopen 25 jaar...enz.
Als vereniging willen we deze keer zo veel mogelijk laten zien hoe zij in de loop van de
jaren actief is geweest. In het verleden deden wij ook vaak een beroep op u om voor
de duur van een tentoonstelling, afhankelijk van het thema, iets in bruikleen af te staan.
Dat doen wij ook nu. Als u denkt dat u bepaalde voorwerpen of foto’s heeft, die de
vereniging zou kunnen gebruiken en die u uit wilt lenen, laat het ons weten.
De tentoonstelling wordt traditiegetrouw gehouden in De Wereld in de maand april 1998.
Uw reacties kunnen naar P. Holleman, tel. 0317 - 315090, of W. Steenbergen, tel. 0317
-414959.
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Bibliotheek en Documentatie
Ook nu ontvingen we...
1. van N.N. Atlas Gelderse Buitenplaatsen; de Veluwe. Samengesteld door Jhr dr
H.W.M. van der Wijk.
2. Van mw N. de Leeuw-Hendriksen. Documentatie 1940-1945, onder andere:
- bewijs van ingeleverde metalen;
- deelnamekaart Centrale keuken Ede (de gebruiker was geëvacueerd in Hars
kamp);
- een weekrantsoenkaart voor brood (te halen bij bakker H. Balt in Harskamp);
- spaarboekjes huisraadschade;
- correspondentie schade-commissie enz.
Wij zijn blij met deze stukken. Evacuatiemateriaal 1944-1945 ontbrak tot nu toe in de
Collectie oorlogsdocumentatie van onze vereniging.
Tussen het geschonken materiaal bevindt zich de hierbij afgedrukte ‘Bekendmaking’.
De schenker en schenkster heel hartelijk dank.
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HET LAATSTE NIEUWS: ETSEN EN KERAMIEK IN HET MUSEUM
De tentoonstelling ‘Kaarten van W ageningen’ heeft de aandacht van
veel bezoekers getrokken. Wageningen op (land)kaarten, je ziet zoiets
niet elke dag. De expositie duurt tot en met 9 november.
Vanaf 21 november tonen kunstenaressen van de Wageningse Ets
Groep in het Museum De Casteelse Poort haar bekwaamheden, en wel etsen.
Gedurende dezelfde periode toont de Wageningse keramiste, Ines Horst - Aletrino,
haar ‘Hersenspinsels in Keramiek’. De etsen staan op naam van Hanke Kannegieter,
Anja Kloet, Vera de Meester, Ans van der Zweep en Rinie van de Hoofdakker. De etsen
kunt u niet alleen zien, maar ook kopen. Als u een oorspronkelijk Sinterklaasgeschenk
of Kerstcadeautje zoekt, is dit de gelegenheid. De keramiek is niet te koop, maar wel
te bewonderen. U kunt deze bijzondere expositie, eventueel met uw vacantiegasten,
tijdens Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar, bezoeken. Ze duurt tot en met 18 januari 1998.
Openingstijden museum: dinsdag t/m zaterdag 12.00 - 16.00 uur
zondag 13.00 - 16.00 uur.
Uit het persbericht van mw T.van Wijk.
KWEE-PEREN
Kweeperen, wilgen en andere bomen in de stad Wageningen in 1727 en 1740
A C . Zeven
Qualijk geschout
In 1727 en opnieuw in 1740 werden verscheidene ingezetenen van de binnenstad van
W ageningen aangezegd bepaalde bomen o fte snoeien o fte rooien. Vaak hangen de
takken van de bomen over de gracht of over openbare wegen en paden. Wanneer de
overheidsdienaar tot de conclusie kwam dat iemand zijn of haar boom of bomen
onvoldoende gesnoeid had, dan werd zijn of haar naam opgetekend met de aanteke
ning ‘qualijk geschout’. Deze gegevens en die van 1740 bevinden zich in een
archiefstuk (1). Een samenvatting wordt voor beide jaren in tabel 1 gegeven.
Tabel 1. Boomsoorten en aantallen vermeldingen in 1727 en 1740.

4 april 1727
boomsoort
queybomen
quayboom
1 willigh
rysweerdenhout
mispelboom
6 willigen
3 willeigen

aantal keren vermeld
5
5
1
5
1
2
1

2 februari 1740
boomsoort
bomen
boomgaert
hegge
queebomen
qeueebomen en
andere bomen
boom
willigen
2 willigen
4 willigen
moerbezieboom

aantal keren vermeld
9
1
2
1
2
1
1
1
1
1

quayboom = queyboom = queeboom = qeueeboom = kweepeer; willigh = wilg;
rysweerdenhout = ?

Naast het planten van deze met name genoemde bomen en hun eigenaren waren ook
boomgaarden in de stad aangelegd. Deze zullen uit appel- en perebomen hebben
bestaan.
Uit de archiefstukken blijkt meestal niet uit hoeveel bomen een boomgaard bestond en
hoeveel individuele of kleine groepen bomen verspreid door de stad voorkwamen. Ook
is niet de precieze plaats van de ‘qualijk geschout’e boom aangegeven. In die tijd was
het voor een ieder voldoende duidelijk van wie bepaalde bomen waren, en waar die
stonden.
Zo wordt in de 1740-lijst voor Mr. (waarschijnlijk landrentmeester des quartiers van de
Veluwe Antonij George) van Eek vermeld: ‘Mr. van Eek omtrent sijn boomgaert het
selve aan te zeggen/als oock om te removeeren (= verwijderen, rooien) een willigh die
geheel overhangt: als meede om op te ruymen het pat,(dat) langens de grafften lopens
en het selve van vuijligheijdt te suyveren en behoorlijck onderhouden.’
De magistraat droeg van Eek op een wilg bij zijn boomgaard te rooien, het pad, dat langs
de gracht loopt, op te ruimen en goed te onderhouden.
Het is niet duidelijk waar Van Eck’s boomgaard en hof lag. Een boomgaard lag
toendertijd op de plaats waar nu het Emmapark is. Misschien had hij daar een tuin in
bezit of in pacht. In 1757 kocht hij een tuin op de stadswal, waar nu de Walstraat is.
Kweéperen, mispel en moerbeiboom
Degenen die de schouw uitvoeren vermeldden uiteraard alleen die bomen, die overlast
bezorgden. Als ergroepjes bomen gesnoeid moesten worden, dan werd hun aantal niet
vermeld. Naast goed onderhouden bomen zullen er - in de binnenstad - ongetwijfeld
slecht onderhouden bomen aan niet openbare wegen en paden hebben gestaan. Deze
werden uiteraard niet vermeld. Opvallend is het aantal kweepeerbomen dan in 1727
gesnoeid moest worden. Omdat de eerste vermelding queybomen in het meervoud
geeft, moeten er ten minste twee geweest zijn. Vermenigvuldigd met 5 plus de 5 apart
vermelde kweepeerbomen geeft tenminste 15 kweepeerbomen. De wilgebomen,
tenminste 16, die gesnoeid moesten worden, stonden meestal in moestuinen grenzend
aan de stadsgracht.
In 1727 werd nog een mispelboom en in 1740 een moerbei genoemd, die gesnoeid
moesten worden. Vermoedelijk zullen dit niet de enige mispel- en moerbeibomen in de
stad geweest zijn. Over het totaal aantal vruchtbomen en wilgen binnen de grachten valt
niets te zeggen.
Andere vruchtbomen
In Tabel 1 worden geen andere vruchtbomen vermeld, dan de kweepeer, mispel- en
moerbeibomen. De vruchten van een kweepeer zijn niet direct te eten. Men kan ze
koken en er een gelei van maken. Mispelvruchten moet men rot eten. De vruchten van
de moerbeiboom kan men ook wel direct van de boom eten. De vruchten zijn klein en
talrijk. Indien het de zwarte moerbei is, worden de handen door de vruchten blauwzwartig gekleurd. Kortom drie vruchtbomen, waarvan de vruchten niet aantrekkelijk zijn voor
diefstal. Appels en peren daarentegen worden graag ook door anderen dan de
eigenaren en hun families genuttigd. Omdat ze niet in Tabel 1 vermeld worden, zullen
zij niet aan openbare wegen en paden hebben gestaan. Om diefstal te voorkomen
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zullen zij wel dichter bij de huizen, bijvoorbeeld in de achtertuinen, geplant zijn.
Ongetwijfeld zullen in de boomgaarden in de oogsttijd bewakers hebben rondgelopen
om diefstal te voorkomen.
Slot
Dankzij deze twee schouwen weten wij iets over de bomen, die langs openbare wegen
stonden. Opvallend is het grote aantal kwee peren.
Bron: 1. Gemeente-archief Wageningen, Oud-Archief inv. nr 1106. Memoriën overhet
schouwen van de stadsgrachten, 1727 en 1740.

110 JAAR MEUBELFABRIEK (2)
A.G. Steenbergen
1. De Houtdraaierij.
Bijgaand kaartje, gebaseerd op de bouwkundige schets van gemeentearchitect S.
Bitters, geeft de inrichting van de stoomhoutdraaierij in 1887 weer. In de Heerenstraat
(8) stond het woonhuis (7) van dokter Vermande, de laatste bewoner. De nieuwe fabriek
werd begrensd door de tuin van C. Endt (11) en lag tussen de steeg (open plaats 9),
w a ard e r.k. kerk stond, en het terrein waar zich de houtschuur van C. Endt bevond. We
weten dat hij houtzager en houthandelaar was. Een advertentie uit 1892 (zie afb)
vermeldt dat de Gebr. Endt, Zaandam - Wageningen, een stoomhoutdraaierij en
houthandel hadden. Dit gegeven heb ik nog niet nader uitgezocht.
De houtzagerij - zie kaartje - bestond uit 1. een werkplaats; 2. een zaagkamer; 3. een
machinekamer; 4. een kantoor en 5. de pakkamer.
Tussen het huis van Vermande (7) en de fabriek was een open plaats (6). Tussen de
fabriek en de houtschuur was een doorgang (10).

SCHUUR C.ENDT
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x
woonhuis

Open plaats 9

Werkplaats
J.WESSELS

en STEEG

R.K. Kerk

75

«

,

G -e b rO e a e rS

2. De beide oprichters
- u il JÜ l

ln november 1875 werd de Wageningse
Kamervan Koophandel opgericht, VoorzitZaakoam
— o—
WAGEN1 NGEK.
ter daarvan werd de tabakshandelaar Wil
lem Jacob de Voogt (geb. Wageningen
1819). C. Endt, houtkoper, bekleedde de
functie van vice-voorzitter. In 1897 be
en
dankte hij voor het lidmaatschap vanwege
, zijn vertrek naar Amsterdam. Zijn opvolger
______
1 indeK am ervanK oophandelw erdA .W .de
T
.
P 1 )m v
Voogt, mede-oprichter en directeur van de
Leveren aUe soorten van GRENEN
., ,
, ,
,
......
en VURBN, IEP RN, BEUKEN en
’ Nederlandsche Stoomhoutdraaierij. 1>
EIKENHOUT tegen co nc u r r eer enCoenraad Endt heeft zich voor Wagenind t prijien.
gen zeer verdienstelijk gemaakt. Hij beExgen gezaagd en BESTAK 110UT
kleedde zeker 7 bestuursfuncties in diverwordi cletgirxcenncht ook rech(*(reek.i van
se verenigingen en instellingen2). Ik noem
Zaandam geleverd.
ze hier:
~ ---------1. President van de Vereeniging tot ver
fraaiing van Wageningen.
2. Idem van de Wageningsche badinrichting.
3. Bestuurslid van de Nutsspaarbank.
4. Idem van de Vrijzinnige Kiesvereniging “De Grondwet.”
5. Secretaris van de N.V. W ageningsche Berg (hotel).
6. Bestuurslid van de Stichting 17 november 1863 (ziekenhuis).
7. Voorzitter van de Afdeling Wageningen en omstreken van de Vereeniging voor
Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland.
Waarom Coenraad Endt Wageningen verliet, weet ik niet. Hij bleef wel mede-directeur
van de Vennootschap De Nederlandsche Stoomhoutdraaierij.
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3. A.W. de Voogt.
Hij werd in 1865 in W ageningen geboren en was de 7de zoon van de eerdergenoemde
W illem Jacob de Voogt en Antoinette Johanna Christjani uit Barneveld. Het gezin telde
9 kinderen. A.W. de Voogt verliet Wageningen en keerde uiteindelijk weer in zijn
geboortestad terug in november 1887. Komende van... Zaandam. Hij trouwde in 1902
op 37-jarige leeftijd met de 24 jaar oude Jacoba Schouten uit Dordrecht. Uit dit huwelijk
werd een kind geboren, een dochter, Antoinette Johanna. De ouderen onderons zullen
zich Nettie de Voogt wel herinneren. Zij overleed 17 april 1 9 9 3 .3)
Ook Anton Willem was, behalve bestuurslid van de Kamervan Koophandel, bestuurslid
van het Nutsdepartement en lid van de Vereniging Handelsonderwijs. Hij overleed 28
septem ber 1921, 50 jaar oud. Bij zijn begrafenis, waarvoor grote belangstelling
bestond, sprak namens het personeel van de houtdraaierij, H. Sirach. Namens de
familie bedankte J.D.M. de Voogt voor de betoonde belangstelling. Hij was een jongere
broer van Anton Willem, Jan Daniël Marinus (geb. Wageningen 1861). In 1917 was hij,
behalve lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel, “eigenaar van een
Stoom m eubelfabriek” , alsmede van de fruitplantage De Roghorst! Maar nu zit ik al te
ver in de tijd.
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4. Het personeel
Zoals ik in de eerste aflevering schreef, was mijn grootvader, Gerhard Steenbergen,
een der eerste houtdraaiers. Hij zou ook in Hengelo (o) als zodanig gewerkt hebben.
Drie collega’s van hem waren eveneens daar werkzaam geweest. Het waren, volgens
mededeling van mijn vader, Ezendam, Kuipers en Hazeleger. De Voogt vroeg hen of
zij nog een “goeie” houtdraaier wisten. De naam Steenbergen is toen gevallen. Hij was
geboren in Doetinchem. Misschien is er wel een briefje gegaan naar de stad aan de
Oude IJssel. In ieder geval, de 41 jaar oude Achterhoeker kwam naar Wageningen en
kon in de gloednieuwe stoomhoudtdraaierij aan de slag.
Ik heb de drie eerdergenoem de houtdraaiers eens in het bevolkingsregister opgezocht.
Ik vond:
1. Hendrik Ezendam, geb. Stad Almelo 15-1-1850. Beroep: timmerman. Vier kinderen
uit zijn huwelijk met Geertruida Gerharda van Buueren, rsp. in Almelo, Lonneker,
Hengelo en in Stad-Doetinchem geboren. Op 18-9-1886 werd hij in Wageningen
ingeschreven. Ezendam was op de houtdraaierij meesterknecht (zie verderop).
2. Lambertus Kuipers, geb. Lonneker 1866. Beroep: houtdraaier. Op 20-6-1887
ingeschreven in Wageningen, komend van Hengelo. In 1890 trouwde hij in W age
ningen met Geesje Schoester, geboren Wageningen in 1867.
3. Hazeleger vond ik niet, wel Gerrit Jacob Hazelaar, geb. Weerselo 1855. Beroep:
houtdraaier. Op 20-7-1887 liet hij zich inschrijven. Hij kwam van Hengelo. In 1888
trad hij in het huwelijk met Bartha Grevens, geb. Bennekom 1846. Uit het boven
staande blijkt dat ze inderdaad in Hengelo (o) gewoond en gewerkt hebben. En ook
blijkt hier dat oral history toch van belang is. 4>
5. Enquete 1892
Krachtens de wet van 19 januari 1890 werd een Staatscommissie irigesteld. Deze
Commissie had tot taak een onderzoek in te stellen naar de maatschappelijke
toestanden der arbeiders; de verhoudingen tussen werkgevers en arbeiders in de
verschillende bedrijven en naar de toestand van de fabrieken en werkplaatsen met het
oog op de veiligheid en gezondheid der werklieden. In Wageningen werden verschil
lende sigarenfabrieken, steenovens en de stoomhoutdraaierij bezocht. Op vrijdag 27
mei 1892 werd Hendrik Ezendam, oud 42 jaar, meesterknecht in de Nederlandsche
stoom houtdraaierij van de firma De Voogt & Co te Wageningen, aan een verhoor
onderworpen. De directie werd niet gehoord. Drie daarvoor aangestelde heren namen
het verhoor af.
Het is interessant enkele zaken uit deze enquête toe te lichten. Het personeel bestond
in 1892 uit 40 man, waaronder 8 jongens beneden de 16 jaar. Dagelijks (behalve
zondags) werd er 10 uur gewerkt en wel van 7 uur ‘s morgens tot 18 uur ‘s avonds. Er
waren 2 kleine rusttijden van elk 10 minuten en tussen de middag was de grote pauze
van 1 uur en 10 minuten. Alleen door de meubelmakers werd wel een overgewerkt. De
lonen werden als volgt berekend: sjouwers en zagers werkten op dagloon. Politoerders
en draaiers allen echter op stukloon. Een volwassen werkmandraaier kon f. 9,-- a f. 10,- per week verdienen; een meubelmaker f. 7,50 a f. 8,--. De sjouwers en zagers
verdienden 10 cent per uur. De jongens werden op 13 -1 4 jarige leeftijd aangenomen.
Ze moesten behoorlijk lager onderwijs hebben genoten in lezen en schrijven. Verschil
lende jongens die er werkzaam waren, volgden tekenonderwijs.
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Er was aan deze fabriek een eigen ziekenfonds verbonden, dat 31 leden telde. Dit
ziekenfonds was van de Nederlandsche stoomhoutdraaierij zelf. Het was opgericht
door de werklieden en werd staande gehouden door wekelijkse contributies en door
vrijwillige giften. De administratie werd gevoerd door de patroons en door een uit de
werklieden gekozen bestuur. Elke vaste werkman kon lid worden tegen betaling van
een vaste premie per week. Deze bedroegen voor de 1e klas 15 cent, voor de 2e klas
10 en voor de 3e klas 5 en de 4e klas 3 cent per week. De bijdragen werden door
Ezendam van het loon van de respectievelijke werklieden ingehouden. In geval van
ziekte werd f. 6,--, f. 4,50, f. 2 , - of f. 1,25 per week uitgekeerd, met uitzondering van de
eerste week. Dan gedurende 10 weken het volle geld en daarna gedurende 5 weken
het halve geld. Er bestond ook een uitkering bij ongelukken in het bedrijf, die voor de
helft uit het ziekenfonds betaald werd en voor de andere helft door de patroons.
W anneer iemand een ongeluk kreeg, werden de baten van de verzekering in het
ziekenfonds gestort.
Ezendam uitte nog een wens en wel dat de werklieden lid zouden worden van het
Algemeen Nederlandsch Werklieden pensioenfonds. Er waren slechts enkele werklie
den van het bedrijf lid. Ezendam had het agentschap van dit fonds en daarom maakte
hij er reclame v o o r.5)
Noten
1. Drs J.F.T. Beukelaer en dr G.B. Janssen. Een factor van wezenlijke betekenis. De
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland... Aalten, 1995.
Wageningen, p. 104 - 111.
2. Gids voor W ageningen en omstreken, 1890. p 85 e.v.
3. Gemeente archief Wageningen. Nieuw archief Inv. nrs. 2234 en 2263. Bevolkings
registers.
4. Honderd jaarfam ilie Steenbergen in Wageningen, 1987. Niet gepubliceerd verhaal
van schrijvers dezes.
5. Enquête - Gelderland benoorden den Rhijn. A. Wageningen (1892). Fotocopie in
bezit van de auteur van dit artikel.

DE W AGENINGSE STOOMBEETWORTELBRANDERIJ
VAN D.A. SANDBRINK IN 1856-1859
R.H.C. van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe.
In 1856 werd door Dirk Adriaan Sandbrink een branderij opgericht die als doelstelling
had het stoken van gedistilleerd uit beetwortelen. Het Wageningse bedrijf was niet de
enige in zijn soort al dacht Sandbrink er anders over. Een van de eerste branderijen was
die te Maastricht, al snel gevolgd door de Culemborgse, de Wageningse en de
‘M ercurius’ te Goes. Was in Nederland hoofdzakelijk gedistilleerd uit granen gestookt,
in de eerste helft van de 19e eeuw werden vele branderijen opgericht die aardappelen
als grondstof gebruikten. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van onderandere meekrap
en natuurlijk suikerbieten.(1). Een van de restprodukten van de bietsuikerfabrieken was
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melasse, wat ook weer diende voor het stoken van alcohol.
Sandbrink was voor de Wageningse politiek geen onbekende. In de jaren 1854-1855
was hij met de gemeente in aanraking gekomen toen de verplaatsing van zijn
touwslagerij aan de orde kwam en hij ontevreden was met de nieuwe locatie.
W ettelijke bepalingen
De wet op het binnenlands gedistilleerd uit 1822 gaf een scala van bepalingen waaraan
branderijen zich moesten houden, zij het in het kader van accijnsbetaling.
De branderijen waren hiertoe in 6 klassen ingedeeld. Branderijen “5e klasse” gebruik
ten naast granen ook vruchten e.d. als grondstoffen. Ze beschikten over 1 of meer
beslagbakken elk van minstens 6 vaten inhoud en 1 of meer ruwketels van minimaal
75 kannen inhoud. Deze ruwketels moesten binnen de muren van de branderij ook nog
eens binnen een eigen metselwerk opgesteld zijn.
Op zon- en door de wet erkende feestdagen mochten geen vuren onder de distillatieof ruwketels aan zijn. Bij elke verzending was de branderij verplicht een biljet bij te
voegen waarop de hoeveelheid en de bestemming was vermeld en waarop aangete
kend werd dat de accijns was betaald. De wet d.d. 28-12-1855 nr. 103 gaf verdere
bepalingen. Onder een branderij “5e klasse” vielen branderijen of stokerijen die
grondstoffen gebruikten uit vruchten of andere speciën hoe ook genaamd. Uitgezon
derd waren meel van tarwe, spelt, rogge, gerst, haver of maïs, onverschillig of er wel
of geen zgn. beslagbakken, gebruikt werden. De ruwketels in deze klasse moesten een
inhoud van minimaal 75 kannen hebben en de beslagbakken, voor zover aanwezig,
minimaal 6 vaten.
Tot de branderijen van de 6e klasse behoorden fabrieken van likeuren en de werkplaat
sen van distilleerders en andere fabrikanten die moutwijn, likeuren en andere ‘geest
rijke’ vochten overhaalden zonder tevens het beroep van brander of stoker van
beslagen grondstoffen uit te oefenen. Met andere woorden de branderijen “6e klasse”
produceerden een eindproduct als bijvoorbeeld likeur op basis van elders verkregen
grondstoffen. Sandbrink heeft dus wellicht elders de grondstoffen aangekocht want
waarschijnlijk waren zijn likeuren niet op basis van suikerbieten met andere ingre
diënten samengesteld.
Branderijen die in het belang van de landbouw gestookt werden konden een vermin
dering van de aanslag in de accijnzen tegemoet zien. Voorwaarde was dat continue
runderen of kalveren gevoed of gemest werden met behulp van de pulp afkomstig uit
het produktieproces. Het vee moest of in de branderij of in een daarmee in verbinding
staande stal ondergebracht worden. Binnen een afstand van max. 5 Nederlandse
mijlen moest er land worden bebouwd. Per 11/2vat moest een kalf of rund aanwezig zijn
en minimaal 1 bunder land per 1/4 vat. Of Sandbrink voldeed aan de vereiste
verhouding van 1 bunder: 11/2vat valt te betwijfelen. Bleek bij inspectie dat niet voldaan
werd aan het vereiste aantal runderen dan kon een boete van f200 worden opgelegd.
Oprichting
Het hoe en waarom Sandbrink er toe overging een branderij op te richten is onbekend.
Bekend is dat hij in België vergelijkbare bedrijven heeft bezocht. Of dit voldoende is
geweest voor het verkrijgen van de nodige kennis valt te betwijfelen. In de beschikbare
archiefstukken wordt nooit gerept van het inhuren van werknemers die ervaring hadden
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met dit soort werk. Hetzelfde is ook van toepassing op de in 1858 opgerichte
likeurstokerij. Het stoken van likeuren is een vak op zich.
Op 20 juli 1856 verzocht Sandbrink aan Gedeputeerde Staten van Gelderland toestem
ming om een stoombranderij ‘in verbinding met landbouw’ op het perceel kad. sec. B
nr. 1053 te mogen oprichten. Hij had de toestellen al aangeschaft en wilde in oktober
beginnen. Het W ageningse college stemde echter niet zonder meer met Sandbrinks
ideëen in en vond dat er voorzorgsmaatregelen voor brandgevaar moesten worden
getroffen bestaande uit ‘het zorgvuldig inrigten der schoorsteen en in de veiligheids
kleppen der ketel van het stoomwerktuig’. Op 2 september verleende Gedeputeerde
Staten de vergunning mits aan de gestelde voorwaarden werd voldaan.
De branderij werd opgericht in de door hem in 1853 van de R.K. parochie St. Johannes
de Doper aangekochte kerkschuur, pastorie en gronden aan de Nieuweweg, thans
Law. Allee.

De r.k kerk op De Lawick op een aquarel uit 1829, voorstellende de brand in de Buurt.
Het origineel is verloren gegaan. Wijlen Joh. van de Peppel maakte een foto van deze
aquarel (collectie Parochiearchief Wageningen)

Naast Gedeputeerde Staten moest ook de dienst accijnzen van het ministerie van
financiën toestemming geven. Hierbij was vanzelfsprekend de betaling van accijnzen
het uitgangspunt. Doordat er slechts enkele beetwortelbranderijen in Nederland
bestonden, was de kennis van het ‘reilen en zeilen’ hiervan beperkt tot slechts enkele
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deskundigen. Deze deskundigen werden dan ook overal ter plaatse ingezet om de
diverse proefstokingen bij te wonen waardoor men een idee kreeg van de netto
opbrengst aan gedistilleerd uit een vooraf bepaalde hoeveelheid grondstoffen. Pas
wanneer men over deze informatie beschikte kon een aanslag in de accijnzen worden
bepaald.
Op 14 oktober stemde ook de minister van financiën met de oprichting in zij het onder
een aantal voorwaarden alle gericht op het voorkomen van fraude bij de accijnsheffing.
Produktieproces
Sandbrink was van plan met ingang van 15 oktober te beginnen. In de volgens hem
enige beetwortel branderij in Nederland konden de gebruikelijke ruwketels niet gebruikt
worden maar moesten speciale machines geplaatst worden. Desgevraagd werd aan
het ministerie hiervan een tekening toegezonden. Daarnaast werd in het kort beschre
ven hoe de fabriek werkte. Men maakte alleen gebruik van suikerbieten zonder
toevoeging van grondstoffen. Nadat de suikerbieten waren schoongewassen, werden
ze in snippers gesneden en in met water gevulde gistkuipen gestort waarvan er acht
waren opgesteld, elk met een inhoud van 13 vaten(=1400 liter). In deze kuipen vond
een gistingsproces plaats waarna het vocht werd overgebracht in het distilleertoestel
bestaande uit drie van ijzer gegoten kolommen rustende op stenen voetstukken. Bij de
traditionele branderijen vond de destillatie in drie stappen plaats te weten ruwnat,
enkelnat en bestnat. Bij elke stap werd het alcoholpercentage verhoogd. Met behulp
van stoom werd de alcohol via verscheidene daarin aanwezige klepjes door het
distilleertoestel gepompt waarna het ‘geestrijke’ vocht verzameld werd in een daarbij
gemetseld grondvat of kelder. De volgende stap was de bewerking in het rectificatietoestel. Rectificatie is een ander woord voor herhaalde destillatie. Ik vermoed dat
hierin het eindresultaat, het bestnat ook wel bekend als moutwijn, gedestilleerd werd
om de definitieve smaak aan de alcohol te geven. Bij graanjenevers worden bijvoor
beeld in dit stadium ondermeer jeneverbessen toegevoegd. Na deze destillatie werd de
alcohol opnieuw in een tweede gemetseld grondvat opgeslagen. Het fabrikaat was
vervolgens voor verzending gereed. De pulp, overgebleven na het gistingsproces, was
bestemd om als veevoer te worden gebruikt.
W atervoorziening
Datzelfde jaar vroeg Sandbrink aan het Wageningse gemeentebestuur toestemming
op zijn kosten een heul onder de Nieuweweg door te mogen leggen om zo water aan
te voeren voor zijn stoomketel en verder gebruik in de fabriek. Door een commissie,
ingesteld om over dit verzoek te rapporteren, werd positief geadviseerd. Dit ‘ter
bevordering van industrieele ondernemingen’. Die heul was nodig omdat de sloten, in
de nabijheid van de fabriek aanwezig, onvoldoende water opleverden. Sandbrink wilde
de sloot, tussen de Nieuweweg en zijn fabriek gelegen, verbreden en uitdiepen
waardoor deze als een waterreservoir kon dienen voor het water dat via de heul werd
aangevoerd naar de stadsgracht. De uit gebakken potten bestaande heul zou tussen
de brug in het plantsoen en de bewaarschool waar het water op het breedst was,
komen. De werkzaamheden zouden binnen een dag worden uitgevoerd zonder
overlast aan eventueel verkeer te veroorzaken. Het door de commissie geopperde
bezwaar dat de fabriek teveel water zou verbruiken werd tegengesproken. In de winter,
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De voormalige r.k. pastorie aan de Law.Allee in
1958, gesloopt in 1963. (collectie Parochiearchief
Wageningen)

als de fabriek draaide, was er
voldoende water beschikbaar
terwijl in de zomer, als de fabriek
buiten bedrijf was, alleen water
voor de stoomketel nodig was
(circa 10 liter per uur). De fabriek
draaide namelijk slechts enkele
maanden per jaar als de suik
erbieten gerooid waren, gerei
nigd en verwerkt werden. Het
was een seizoensgebonden be
drijf dat werkte in de periode oktober-maart. Aan de vergunning
werd de voorwaarde verbonden
dat het vuil, door de heul in de
Stadsgracht aangevoerd, bij de
eerste gemeentelijke waarschu
wing verwijderd moest worden.

Likeurbranderij
In 1858 wilde Sandbrink klaarblijkelijk zijn fabriek uitbreiden om ook zomers te kunnen
werken. Hij wilde hiertoe een branderij 6e klasse van fijne likeuren oprichten op het
perceel kad. sec. B nr. 1123. Deze branderij zou in de nabijheid(op 20 el afstand) van
de grote branderij komen en worden gehuisvest in een apart lokaal(tje). Door J. van Rijn
namens zijn schoonzus en J.A. Taabe, president van de R.K.-gemeente, werd tijdens
de vergadering van burgemeester en wethouders medegedeeld dat zij geen bezwaar
hadden tegen de likeurstokerij. Door Gedeputeerde Staten werd op 27 januari een
vergunning verstrekt. Vreemd genoeg wordt over dit nieuwe bedrijf niet gerept in het
archief van de afdeling accijnzen van het ministerie van financiën, dit terwijl deze
afdeling nauw betrokken was bij de beetwortelbranderij.(2) Ook bij het faillissement in
1859 wordt niet gerept van het (nog) bestaan van een likeurstokerij.
Toezicht op de proefstokingen
Vanuit de dienst accijnzen vond tijdens de proefstokingen in het eerste jaar continue
toezicht plaats. Omdat het bij de dienst belastingen te Arnhem en bij de ontvanger der
belastingen te W ageningen ontbrak aan deskundigheid bij dit in haar soort vrij unieke
bedrijf werd een beroep gedaan op deskundigheid elders. Vanuit de dienst der
belastingen te Maastricht werd de normaliter te Valkenburg gestationeerde commies
3e klasse J.J. Staal voor de periode van 22 december 1856 tot 7 maart 1857 in
W ageningen gedetacheerd; verder was ook een commies uit Dieren te Wageningen
gedetacheerd. W eliswaar zijn de rapportages over de proefstokingen verloren gegaan
maar uit een onverwachte hoek is toch enige informatie beschikbaar. Staal vroeg
namelijk in juli 1857 om een gratificatie voor zijn detachering te Wageningen. In zijn brief
schreef hij te hebben gewerkt ‘...in een groot hol lokaal...een voormalige kerk...bij
volslagen gemis aan verwarmingstoestel daarbij uit hoofde der onkunde en verregaan
de zorgeloosheid des fabrikants somwijlen met brandgevaar gepaard...’. Hij had nooit
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eerder zulke onaangename en gevaarlijke continue nachtdiensten gehad. Duidelijk is
ook de opmerking over het ontbreken van kennis bij Sandbrink met dit soort bedrijven.
Bedrijfsresultaten
Sandrink heeft de benodigde suikerbieten elders aangekocht. Dit is bekend door een
verzoek in 1859 gedaan om eventueel aardappelen als grondstof te mogen gaan
gebruiken.
Vreemd genoeg is niets terug te vinden van het verkopen van vee, dit terwijl hij de status
had gevraagd en verkregen van een bedrijf ten gunste van de landbouw. Een van de
voorwaarden hierbij was het voeren van een bedrijf met veehouderij. Op de in 1856 bij
de vergunningaanvraag bijgevoegde tekening is duidelijk te zien dat er stallen voor
rundvee gepland waren.
In 1856 draaide de fabriek alleen in de maand december. Een aantal arbeiders vond
werk in de branderij, daarnaast waren zij werkzaam in de landbouw verbonden aan de
branderij. De fabriek beschikte toen over een 10 pk stoomketel. Op 31 december
schreef Sandbrink dat hij, vooraf gaande aan het oprichten van zijn branderij, de
bestaande branderijen in België had bezocht. Deze werkten volgens het systeem
Leplaij. Zowel in België als in Frankrijk werd onafgebroken dag en nacht gewerkt omdat
het wel of niet bestaan hiervan afhankelijk was. Hij verzocht dan ook in zijn eigen
branderij ook s’nachts te mogen werken “teneinde het bestaan van deeze fabrieken in
ons land die eene wezenlijke verbetering van den landbouw zullen worden” te
realiseren. In de fabrieken die volgens het Leplaij-systeem werkten werden de stuk
gesneden suikerbieten in kuipen gedeponeerd om te gisten, na afloop van het
gistingsproces kon destillatie plaatsvinden. Moest men de werkzaamheden stopzetten
dan bleek in de praktijk bij het opnieuw aanvangen een deel van de inhoud verzuurd
en dus verloren te zijn gegaan. De W ageningse ontvanger schreef op 1 januari
begrepen te hebben dat ook op zon- en feestdagen doorgewerkt moest worden. Hij
stelde echter de persoon Sandbrink en diens werkwijze ter discussie. Sandbrink had
het verzoek alleen maar gedaan omdat hij zich misrekend had met het opstarten van
zijn bedrijf. Verwerking van suikerbieten kon alleen tussen oktober en maart en hij zou
dus niet in staat zijn de gehele voorraad tijdig te verwerken. De branderij beschikte over
8 beslagbakken(de gistkuipen) van elk 1300 liter inhoud. Het gistingsproces van het
beslag duurde tussen de 15 en 24 uur. Na het legen van elke bak, om te beginnen met
de ruwstoking, werden de bakken direct opnieuw gevuld met verse snippers waardoor
de fabriek door moest blijven draaien. Vulde Sandbrink in plaats van acht vier bakken
per dag dan konden de werkzaamheden elke dag zonder problemen worden beëindigd.
Doorgaan op de huidige voet onder voortdurend toezicht van de dienst accijnzen
betekende een zware belasting voor deze mensen. Door ‘misleiding’ en het nog niet
inwerkingtreden van de branderij wachtten de toezichthouders al 14 dagen tevergeefs.
Sandbrink wilde namelijk niet eerder beginnen dan na toestemming te hebben
verkregen dag en nacht te mogen werken. De ontvanger vermoedde echter dat hij de
waarheid te kort deed ‘gepaard gaande met de min gunstige geruchten die omtrent
zijnen persoon in overloop w aren’ en stelde dan ook ‘hoe m eer alcohol de fabriek
produceert hoe m eer voordeel dezelve kan afwerpen’. Deze opmerking werd overi
gens genuanceerd daar in principe een ondernemer altijd het maximale profijt uit zijn
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De plattegrond van de fabriek met daar geplaatste gistkuipen enz.
(Tekening A rchief Gedeputeerde Staten van Gelderland).
bedrijf wilde halen, alleen de wijze waarop verschilde nogal eens. Het verzoek om
gedurende de proefstokingen ook ‘s nachts door te werken werd ingewilligd op
voorwaarde dat het overgieten in vaten etc. van het gedistilleerd gedaan werd op een
tijdstip waarop controle mogelijk was. Daarnaast moesten indien mogelijk tijdens de
destillatie de grondvaten worden afgesloten. De vergunning werd alleen afgegeven
omdat anders de voorraad suikerbieten niet gedurende het goede seizoen verwerkt
konden worden. Ondanks de bedenkingen of een dergelijke branderij wel dag en nacht
moest doorwerken stemde men vanwege de onbekendheid met een dergelijk bedrijf
toe. Overigens speelde bij de Culemborgse branderij dezelfde problematiek.
Het daaropvolgende jaar beschikte men over een 8 pk stoomketel, bij de verkoop was
sprake van een 9 pk. Uit circa 250.000 pond suikerbieten werden 160 vaten gedis
tilleerd verkregen. Er waren 8 werknemers in dienst. Drie verdienden een weekloon
tussen de f3,-- a f5,—, de overige vijf f0,80 a f 1 E c h t goed was het dat jaar niet gegaan.
In septem ber verzocht Sandbrink om teruggave van f65,461/2 aan betaalde gemeente
lijke opcenten. Hij schreef in de afgelopen winter ‘beetwortelspiritus’ te hebben
gestookt maar dat een tekort was ontstaan door proefstokingen en andere omstandig
heden. Toen bleek dat het rijk terugbetaling van de rijksaccijnzen weigerde, besloot de
gemeenteraad insgelijks.
In 1858 bestond de productie uit 55 vaten, afkomstig van 103.150 pond suikerbieten.
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Januari 1859 komt Sandbrink met een opvallend verzoek. Hij schreef dat, net als in de
vorige winter, de buitengewone lage waterstand van de rivieren hem belemmerd had
voldoende suikerbieten aan te voeren. Op 7 januari was nog voor circa 3 weken
voorraad. Om te voorkomen dat zijn ‘kostbare’ distilleertoestellen niet gebruikt werden
opperde hij het idee aardappelen te gaan gebruiken want dit kon het hele jaar door. Hij
vroeg dan ook toestemming om na de proefstokingen over te mogen gaan op
aardappelen. Desgevraagd verklaarde hij nooit eerder gedistilleerd uit aardappelen te
hebben gestookt en dit ook niet te willen gaan doen zolang de prijs hiervan zo hoog
bleef. Wel wilde hij, zodra de gelegenheid zich hiertoe voordeed, onmiddellijk op
aardappelen kunnen overgaan. Hij verwachtte op dezelfde wijze te kunnen werken als
met suikerbieten zij het dat het beslag op een andere wijze moest worden aangemaakt.
De W ageningse ontvanger had bij deze plannen enkele bedenkingen. Sandbrink
beschikte op dat moment ook niet over een voorraad aardappelen zodat na het aflopen
van de proefstokingen zijn fabriek stilstond. Wel adviseerde men de minister toestem
ming te geven, zij het voor proefstokingen want men achtte de bestaande machines niet
erg geschikt voor het stoken uit aardappelen. Ook de Arnhemse belastingdienst was
van mening dat de inrichting van Sandbrinks branderij ongeschikt was voor het stoken
uit aardappelen. Door de minister werd op 17 februari ingestemd met Sandbrinks
verzoek op voorwaarde dat de niet gebruikte machines e.d. zouden worden verzegeld.
Uitgezonderd één vermelding is de bestemming van het gedistilleerd onbekend. In
1857 stuurde Sandbrink twee fusten(515 liter) spiritus(=alcohol) naar de firma J.C.
Boldoot. Door een misverstand kwamen de fusten niet in W atergraafsmeer maar in
Amsterdam terecht en werden daar opgeslagen in het magazijn van de Rijnspoorweg.
Sandbrink schreef aan de dienst accijnzen dat een en ander op een vergissing berustte
en verzocht doorzending. Dit werd echter geweigerd, Boldoot kon ter plaatse de fusten
veraccijnzen en bij doorvoer naar W atergraafsmeer de betaalde gemeentelijke opcen
ten terugvragen. Uit de correspondentie komt naar voren dat de dienst accijnzen al
meerdere malen problemen met Boldoot had gehad als het ging om de ‘plaatsverwis
seling’.
Faillissem ent
Op 28 april 1859 werd Sandbrink door de Arnhemse rechtbank failliet verklaard. De
koopman PieterPoel belastte zich als curator met de afhandeling van het faillissement.
Op 17 mei schreef de Arnhemse dienst der belastingen dat Sandbrink ‘wiens zaken
reeds sedert lang zeer zwak stonden’ in begin april verdwenen was zonder dat iemand
wist waar heen. De Wageningse ontvanger had een onderzoek ingesteld naarde borg,
ervan uitgaande dat Sandbrink niet terugkwam ‘en zijne verwarde zaken aan zijne
talrijke schuldeischers overliet’. De borg was zijn zus, een weduwe, die echter al
overleden was en niets naliet dan 4 hulpbehoevende kinderen.(3)
D oortwee schuldeisers, CarolineW ilhelm inaCharlotteVischer-Bouriciusen DesiréDu
Bois te Brussel, werd een faillissement aangevraagd.(4)
Op 24 mei en 7 juni werden in het logement De Wereld de onroerende goederen
geveild. Nu is in de notariële akte de fabrieksinventaris gedeeltelijk beschreven.
Hoewel van graanjeneverbranderijen dergelijke inventarissen bekend zijn is dit niet het
geval voor een beetwortelbranderij. Ik heb daarom de beschrijving hiervan overgeno85

men. In het herenhuis was aanwezig een 9 pk stoommachine met bijbehorend
metselwerk, dertien losse sleutels, een bikhamer, vier stuks divers ijzerwerk en drie
stookijzers.(afb.3) Verder waren aanwezig een wasmolen met houten rol en ijzeren as,
twee ijzeren sleutels, een koperen putter, negen houten kranen, vijf peilstokken, elf
kuipen, drie bakken, drie staken, elf houten roosters, elf leggers, drie kleine ijzeren
haken, twee dito grotere, een snijbank met vier losse messen, zes ijzeren kruizen, vier
en twintig ijzeren schalen of roosters, drie dito deksels, twaalf dito sergeanten of
schroeven, een loden pomp op de kelder en de verdere machinerie ter bereiding van
alcohol in de fabriek aanwezig en bestaande hoofdzakelijk uit een koperen distilleertoestel met koperen kolom, inhoud 12 vat 57 kan(=1257 liter), een liggend koperen
koelvat met dito slang, een staand ijzeren koelvat met koperen slang, een staand
zinken koelvat met koperen slang, drie ijzeren kolommen (om rum te stoken) met ijzeren
deksels, koperen pijpen, vijftien dito kranen, ijzeren perspomp, waterbak met zink
bekleed, vie re n twintig ijzeren schotels, ijzeren rol met twee kamraderen, een ijzeren
pijp om de kuipen etc.
Over de verkoop van de bedrijfsinventaris was in mei nog enige opschudding. De
ontvanger had bij Poel protest tegen de gang van zaken aangetekend omdat met name
de waarde van de machines etc. niet bekend was en hij vreesde dat deze voor een
gering bedrag zouden worden geveild. Bij de rijksadvocaat was advies ingewonnen en
men wou desnoods in een kort geding de curator dwingen hiermee rekening te houden.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze dit inderdaad gedaan. Tijdens de veilingen bleef
Poel met 2 mandflessen zitten m eteen totale inhoud van 111 liter alcohol a 100%. Door
de walgelijke stank die de inhoud afgaf had niemand deze willen kopen. Onder
aanwezigheid van de ontvanger werd de alcohol dan ook vernietigd en de betaalde
accijns a f36,76 terugbetaald.
Op 26 mei om 13.00 uur werd in Sandbrinks huis zijn huisraad verkocht bestaande uit
onderm eer stoelen met paardenharen en matten zittingen, tafels, ledikanten, een
Nassauerkachel, schilderijen, paardentuigen, een ploeg, bloempotten etc.
W aar Sandbrink heen gegaan is heb ik niet kunnen achterhalen, noch wat er verder van
hem geworden is. Het W ageningse fiasco staat niet op zich Naar het zich nu laat
aanzien zijn ook de overige beetwortelbranderijen niet als een succes te beschouwen.
Het hoe en waarom is en blijft onduidelijk, de bietsuikerfabrieken wisten met succes het
restproduct melasse om te zetten in alcohol en te verkopen.
R.H.C. van Maanen
Noten
1. Tijdens de Franse bezetting van Nederland was hier ter lande de beetwortelteelt
aangemoedigd om bietsuiker te kunnen winnen, dit ter vervanging van rietsuiker
waaraan door de Engelse blokkade een tekort ontstond. Nadat de Fransen in 1813
ons land hadden verlaten nam het belang van de beetwortelteelt voor suikerwinning
snel af, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk. Vanaf de jaren vijftig van de
negentiende eeuw kwam in Nederland de beetwortelindustrie weer snel opzetten;
ook werden verscheidene branderijen opgericht om uit beetwortels gedistilleerd te
stoken. Bij de oprichting van de branderij ‘De Hoop’ in 1838 waren overigens al
beetwortels als mogelijke grondstof geopperd. Suikerbieten of beetwortels zijn
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verbeterde varianten van de mangelwortels of voederbieten. In 1836 waren het de
bietensoorten Witte Silezische en de Gele Castelnaudary die het meest geschikt
waren voor de suikerwinning. Door Soetens werden deze bieten kroten of beetwor
tels genoemd. Hij beschreef ook de winning van bietsuiker. Na het raspen van de
bieten werden de uitgeperste sappen gezuiverd via kluitkalk waarna deze vervol
gens een aantal keren gefiltreerd, verdampt en gekookt werden. Uiteindelijk
kristalliseerden ze uit. Het hoofdprodukt was destijds stroop. De uitgeperste pulp
was bestemd voor veevoeder. Dr. S. Bleekrode schreef in 1838 in zijn boek over de
bereiding van beetwortelsuiker dat uit het ‘wortelm erg’ door middel van toevoeging
van gist ‘rum of brandewijn’ kon worden vervaardigd.
2. De mogelijkheid bestaat dat de archiefstukken verloren zijn gegaan al wordt, ook ten
tijde van hetfaillissement, niet door de controleur der belastingen van dit bedrijf gerept.
3. Deys. Op de Rhenense begraafplaats bevinden zich de graven van zijn vader en
m oeder en een op 19 maart 1859 overleden zus Gerhardina Maria Sandbrink,
weduwe van A.B. Jacobson. Vermoedelijk is het deze zus waarop gedoeld werd. Zijn
vader was officier geweest.
4. Zij was de erfgenaam van Charlotte Sara Bouricius-van Carnape. Sandbrink had
hiervan f4000,-- geleend.
Bronnen
Het onderzoek naar de branderij werd bemoeilijkt door het ontbreken van het bedrijfs
archief van de branderij en de archieven van de belastingdiensten in Gelderland.
Daarnaast zijn ook de archieven van Provinciale Staten en de afdeling accijnzen van
het ministerie van financiën onvolledig, veroorzaakt door ondermeer oorlogsgeweld en
vernietiging van archiefstukken vanwege het ‘geringe’ belang. De Wageningse courant
leverde in geval van Sandbrink nagenoeg geen informatie op. Een dankwoord is hier
op zijn plaats voor de medewerking van het Wageningse gem eentearchief en mijn
dochter Martha voor de hulp die ik van haar ondervond tijdens het onderzoek.
- Jaarverslagen provincie Gelderland
- Archief Ministerie van Financiën. Dienst in-en uitvoerrechten en accijnzen (ARA) inv.
nrs.59,60,62,64,65,71,72 en 74.
- Archief Gedeputeerde Staten van Gelderland (RA Arnhem) inv.nr. 9628.
- Archief notaris J.Kuyk (gemeentearchief W ageningen) inv.nrs.4832 en 4833.
- Archief gemeente Wageningen inv. nrs. 11-13, 100, 222-224, 356-359 en 1088.
- W ageningse Courant 1856-1859
- Staatsbladen inclusief bijlagen
- Bakker, M. Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie
1858-1919. Amsterdam, 1989, NEHA-series III.
- Deys, H.P. ‘Oude grafstenen op de oude begraafplaats te Rhenen’ in Oud Rhenen nr.
3, septem ber 1992.
- A. Hallema. ‘Suiker en stroopfabricage uit Nederlandse gewassen tussen 1813 en
1858’. Economisch-Historisch Jaarboek deel 24, blz.207-238.
- Steenbergen, A .G .’De Rooms-Katholieke kerkschuur en het pastoorshuis op de
Lawick 1730-1853' in : Gezicht op de geschiedenis van Wageningen. Historische
Reeks van de Vereniging Oud Wageningen, nr. 2, 1983.
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KINDERUITZENDING IN 1945 EN 1946
Om gezondheidsredenen werd kort na de bevrijding, in de tweede helft van 1945, en
in 1946, ook vanuit Wageningen, een groot aantal kinderen naar het buitenland
gezonden om aan te sterken. Schrijver dezes was één van hen. Bij het verzamelen van
de gegevens, met medewerking van een jongere zus en broer, stelde ik de vraag: welke
instantie nam het initiatief en verzorgde deze uitzendingen? Het antwoord is het
volgende: In 1945 waren er twee instellingen die de regering hielpen om aan de
allerergste tekorten het hoofd te bieden:
- het Nederlandse Roden Kruis en
- de Stichting Nederlands Volksherstel (N.V.H.).1)
Het Rode Kruis startte reeds in mei 1945 een landelijke hulpaktie: de HARK d.i. Hulp
Aktie Rode Kruis, teneinde geld, maar vooral goederen in te zamelen voor de zwaarst
getroffen gebieden.

Juli 1945. Aankom st op de Markt van vrachtwagens met
hulpgoederen van de HARK, vermoedelijk afkomstig van Zeist,
(foto geschonken door mw.P.Lips, Wageningen)
De Stichting Nederlands Volksherstel ontplooide activiteiten op verschillende gebie
den. Het N.V.H. begon direct met het instellen van provinciale comités, die op hun beurt
plaatselijke comités in het leven riepen. De Wageningse Afdeling van Volksherstel
werd op 21 juni 1945 opgericht. Voorzitter was aanvankelijk waarnemend burgemees
ter, W. van der Weide; later in dat jaar werd zijn taak overgenomen door H.J.M. van
Straelen, eigenaar van sigarenfabriek PATMA. Vanuit de U.V.V. waren de presidente,
mw. A.M. Italianer-Bruins, en de secretaresse, mej. De Zeeuw, leden van dit plaatselijk
comité.
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Eén van de taken van het N.V.H. in Wageningen was het organiseren van kinderuitzendingen naar Zweden, Denemarken, Engeland en België. 2)
Tot nu toe vond ik in de Wageningsche Courant van 10 april 1946 een tweetal artikeltjes
over een kinderuitzending naar Denemarken. Het verslag over de terugkeer van een
aantal kinderen op vrijdag 5 april 1946 volgt hier:
“Terug uit Denemarken.
Vrijdagmiddag zijn (=is), een aantal kinderen uit Denemarken na een verblijf van vijf
maanden aldaar, weer in de ouderlijke woning teruggekeerd. Wij zijn getuige
geweest van het weerzien op de markt, waarbij zelfs een enkele de (vreugde)-tranen
niet kon bedwingen. Beladen met koffers, dozen en zelfs kisten kwamen de jongelui
aan. Het is een lange reis geweest. Woensdag zijn ze uit Denemarken vertrokken.
Ze hebben er dus 2 dagen en 2 nachten over gedaan. Geen wonder dat ze wat
vermoeid waren. M aarze hebben het goed gehad. We hebben er gesproken die ruim
20 pond aangekomen zijn. En van alles brachten ze mee. Spek, vet, boter, kaas,
wordt enz. Om van te watertanden. En ze hebben er ook wat geleerd.
Een terugkomend stadgenootje heeft vlot een stukje Deens voor ons gelezen. De
kinderen hebben daar ook een eigen blad: De Vliegende Hollander, een keurig
uitgevoerd kindertijdschrift. Zo zijn er ook door dit jonge gezelschap banden gelegd
tussen Denemarken en Holland. Wij danken de Deense pleegouders voor alles wat
zijn voor onze jongens en meisjes hebben gedaan. Ze hebben ze als eigen kinderen
in hun gezin opgenomen. Wij zullen deze gastvrijheid niet vergeten.
Op onze vraag aan een meisje, w aarze lieverwas, in Denemarken of in Holland, was
het antwoord spontaan “In Holland”. Dat spreekt. Maar de Deense pleegouders
hebben hen overladen met weldaden. Elders in dit blad laten we een jonge repatriant
viertellen over haar reis en verblijf in Denemarken (in het volgend nummer van OudW ageningen hoopt de redactie dit verslag te plaatsen."
Mij zijn enkele namen van kinderen (nu volwassen) bekend die in Zweden en Engeland
zijn geweest. Over het verblijf van Wageningse kinderen in België ben ik beter
geïnformeerd. Schrijver dezes, zijn zus en een broer behoorden tot deze groep Belgiëgangers. Als ik het goed heb, was de contactpersoon mw. A.M.Italianer-Bruins van de
U.V.V. Ze woonde in de Law.Alee. Een enkele keer is ze bij ons thuis geweest en mijn
m oeder is ook bij haar geweest. Het resultaat was dat van het gezin Steenbergen 3
kinderen in aanmerking kwamen voor deze uitzending. Een medisch onderzoek vooraf
herinner ik me nog. Daar er geen archief van de Wageningse afdeling van het N.V.H.
bewaard is gebleven, weet ik niet hoe groot het aantal kinderen was dat naar de
Zuiderburen ging. De drie uit ons gezin en nog enkele Wageningse jongens en meisjes
kwamen terecht in Helchteren en een andere groep Wageningse kinderen in het nabij
gelegen Houthalen. Beide plaatsen liggen in Belgisch Limburg, tussen de Nederlandse
grens en de plaats Hasselt, de hoofdstad van genoemde provincie. Minstens drie a 4
maanden zijn we daar gewest rond Pasen in 1946. Een volgende maal zal ik wat
bijzonderheden over ons verblijf aldaar vertellen.
1) R.Ney en E.V.Haeting. Nederlandse Volksherstel 1944-1947; een omstreden
organisatie in herrijzend Nederland. Culemborg, 1988. En A.Rietveld. Wie weet hier
meer van, in: Oud-Wageningen 18 (1990)3, augustus.
2) W.van der Weide, ‘n Jaar wederopbouw. Wageningsche Courant zaterdag 4 mei 1946.
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GEDENKTEKEN OMGEKOMEN JODEN
Tijdens de lezing over de “Lotgevallen van onze Joodse medeburgers in 1940-’45,
gehouden in november 1995 voor onze vereniging, pleitte ondergetekende voor de
zoveelste maal voor de oprichting van een Gedenkteken voor de omgekomen Joden
van Wageningen en omgeving. Eindelijk gaat het gebeuren! 3 maart jl. richtte een zestal
personen een Comité op om dit doel te verwezenlijken. Inmiddels is dit comité omgezet
in een Stichting. Voorzitter is de heer A.Boelhouwer, predikant van de Geref.kerk. De
Stichting hoopt het Gedenkteken te kunnen plaatsen bij de muur in de Walstraat, waar
tot mei 1940 de Synagoge stond. Vier Wageningse kunstenaars hebben inmiddels een
ontwerp gemaakt. Hieruit zal een keuze gemaakt moeten worden.
In de Fondswerving wordt de gehele Wageningse bevolking betrokken. Er is een
speciaal postbanknummer geopend voor wie wat wil storten: 7630368 o.v.v. Gedenk
teken. Er is ook een comité van aanbeveling gevormd waarvan burgemeester J.Sala
voorzitter is. Contactpersoon van de Stichting is A.G.Steenbergen, Otto van Gelreweg
28, 6703 AE W ageningen, tel.416675.

De Synagoge (onder) en de Doopsgezinde kerk
op 12 oktober 1933 vanuit de lucht te zien.
(Detail luchtfoto Binnenstad, 1933. Gem. archief Wageningen)
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PERSBERICHT
KLEURENREPRODUCTIE VAN STADSPLATTEGROND VAN WAGENINGEN
Medio 1996 deed de afdeling Speciale Collectie van de bibliotheek van de Landbouw
universiteit W ageningen een belangrijke aankoop. Men verwierf een prachtige kaart
met een stadsplattegrond van Wageningen in vogelvlucht rond ca. 1650. De met de
hand ingekleurde kaart is afkomstig uit een stedenatlas van Frederick de Wit, die ca.
1700 is verschenen.
Carla Oldenburger, conservator van de universiteitsbibliotheek en Denise van Reede
van Prentenkabinet Révalle uit Wageningen namen enkele maanden geleden het
initiatief om een reproductie te laten drukken van deze bijzondere kaart.
In een oplage van 150 exemplaren is er op A3-papier een fraai gekleurde reproductie
gedrukt, die voor het eerst te koop was op zaterdag 13 september j.l., tijdens de Open
Monumentendag, bij Prentenkabinet Révalle, Junustraat 8 in Wageningen. Deze
reproductie is er nog steeds verkrijgbaar en kost f. 5 0 ,-. Een 2de oplage is in
voorbereiding. Révalle is geopend op dinsdag-, woensdag en vrijdagmiddag en
zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur.
Deze kaart is tijdens kantooruren (9.00 uurtot 17.00 uur) tevens te koop bij de Helpdesk
van de Bibliotheek Jan Kopshuis, Gen. Foulkesweg 19 in Wageningen.
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