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Bijeenkomst

MAANDAG 16 FEBRUARI 1998, aanvang 20.00 uur 

in De WERELD, 5 Meiplein 1, W ageningen 

Lezing met dia’s door dr. H.P. Deys, Rhenen 

‘Geschiedenis van de G rebbedijk!’

“Versterking Grebbedijk, decem ber 1996"



GESCHIEDENIS VAN DE GREBBEDIJK DOOR DR. H.P. DEYS TE RHENEN

De Grebbedijk, gelegen tussen W ageningen en de Grebbeberg, dient als rivierdijk 
sinds ongeveer de zestiende eeuw om het gat tussen de Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug te dichten. Bij hoog water zou zonder deze bandijk nagenoeg de gehele 
Gelderse Vallei overstroomd worden. Spreker zal vóór de pauze de geschiedenis van 
deze dijk tot de huidige tijd bespreken. Na de pauze komen beide fasen van de 
dijkverbetering aan de orde: Het Gelders Rivierdijkenplan en de Deltawet Grote 
Rivieren, welke laatste in 1995 een spoedprocedure tot gevolg had. Het geheel zal 
ruimschoots door middel van d ia ’s worden toegelicht.

BESTUURSMEDEDELINGEN

Wij hebben van de tentoonstellingscomm issie 25 jaar ‘Oud W ageningen’ vernom en dat 
er door de commissieleden hard gewerkt wordt aan de tentoonstelling en dat het geheel 
volgens schema verloopt. De tentoonstelling zal als titel ‘Spiegel van W ageningen’ 
krijgen. Daarnaast heeft de tentoonstellingscomm issie bij het bestuur een verzoek 
ingediend om een boekje in het kader van de Historische Reeks te mogen uitbrengen. 
Het bestuur heeft hiermee ingestemd en deze uitgave in de Historische Reeks zal als 
titel eveneens ‘Spiegel van W ageningen’ krijgen.

In het mededelingenblad nr. 3 van september 1997 hebben wij aangegeven dat wij de 
gemeente W ageningen hebben voorgesteld om, in het kader van het 25-jarig jubileum  
van onze vereniging, het Van-Gelre-merk aan te brengen in de muur van het Nudebol- 
werk en/of bij de vroegere Bergpoort.
De gemeente W ageningen heeft hierop positief gereageerd maar is van mening dat 
door het aanbrengen van dit Van-Gelre-m erk in het plaveisel het geheel beter tot zijn 
recht komt en meer opvalt.

Het boekje ‘W ageningen in pen en inkt 2 ’ van dhr. A.L.N. Rietveld, dat als jub ileum ge
schenk aan onze leden zal worden aangeboden, is in concept klaar. Zoals u gewend 
bent van dhr. A.L.N. Rietveld is het weer een fraai stuk werk geworden en wij 
verwachten dat u met dit boekje weer veel kijk- en leesplezier zult beleven.

Wij hebben vernomen dat in maart/april een aanvang gemaakt zal worden met de 
werkzaamheden op de begane grond van het museum. Daarna kunnen wij beginnen 
met de inrichting van het info-centrum.
Daarnaast was het de bedoeling om na afloop van de jubiieum -tentoonstelling een 
afsplitsing van deze tentoonstelling in het museum te plaatsen. Dit is als gevolg van de 
werkzaamheden op de begane grond niet mogelijk. O f deze afsplitsing op een later 
tijdstip nog in het museum ondergebracht wordt is op dit moment nog niet bekend.

Secretaris.
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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 1998.

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.

TENTOONSTELLING “OUD W AGENINGEN 25 JAAR”

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een tentoonstelling in “De W ere ld” . De 
naam van deze tentoonstelling luidt: “Spiegel van W agenings Verleden” Vóór de 
opening zult U al pamfletten kunnen zien en zal de Veluwepost in enkele edities op de 
woensdag aandacht aan deze tentoonstelling schenken. In overleg met Studium 
Generale zal de expositiezaal voor het publiek geopend zijn van 6 tot en met 24 april, 
van 10.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 22.00 uur. De zaal is gesloten op de zaterdagen, 
de zondagen en verder op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (2e 
Paasdag). De toegang zal gratis zijn.

Wat zal er te zien zijn op de tentoonstelling?
De volgende onderwerpen zult U kunnen bekijken:
- De tijd vóór de oprichting van de vereniging “Oud W ageningen” vanaf om streeks 1948 

tot 1972. Afbraak, herstel en verfraaiing van de stad waren de aanleiding tot de 
oprichting van de vereniging.

- De voorbereiding en de oprichtingsavond.
- De activiteiten van “Oud W ageningen” van 1972 tot heden: wat de vereniging bereikte 

en wat niet, het uitgeven van bladen zoals “Historische Reeks” , het aankopen van een 
schilderij, het organiseren van bijeenkomsten, het uitvoeren van acties zoals “Het 
Hoofdgebouw moet blijven”, bijdrage aan de restauratie van “het Koepeltje” , het 
meewerken aan de totstandkoming van een museum, enz.

Momenteel wordt er overlegd over de uitgave van een nieuw deel van de “H istorische 
Reeks” , maar een beslissing 'hierover moet nog genomen worden. Oe inhoud zal een 
samenvatting zijn van de onderwerpen, die op de tentoonstelling te zien zijn. A ls de 
uitgave lukt dan zal het boekje op de tentoonstelling voor ongeveer een tientje 
verkrijgbaar zijn.

Een deel van het expositiemateriaal zal later dit jaar bekeken kunnen worden in 
museum “De Casteelse Poort.”

W. Steenbergen.
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BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

Wij ontvingen...
1. “Grepen uit Rhenen’s verleden. Jubileum van Oud-Rhenen, 1907-1997".

22 interessante artikelen vertellen ons hoe de inwoners van Rhenen en de wijde 
omgeving door de eeuwen heen leefden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 90- 
jarig bestaan van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. in 1997.

2. Herinneringen uit onze Tweede evacuatieperiode van 2 oktober 1944 tot juni/juli 
1945; door Jan en Ben Lamers. W ichmond, 1997. 30 p.
Twee oud-W ageningers namen de moeite hun herinneringen op te schrijven. 
Gevoegd bij de Oorlogsdocumentatie.
Geschenk van de auteur.

3. Van Henk Gijsbertsen, Vereniging Oud-Bennekom, twee fo to ’s w.o. een groepsfoto 
van de Voetbalvereniging SDO, opgericht 1 october 1922 (in potlood achterop 
geschreven). Zie afbeelding.
In de krans: Johannes Caspers; uiterst rechts zittend Gradus G ijsbertsen. Het gaat 
hier over een voetbalvereniging uit Wageningen. Ik vind deze niet genoemd in het 
boek van W. Stellaard over de Voetbalhistorie van W ageningen. Ook niet in de 
adresboeken van W ageningen 1930 en 1937, waarin ook allerlei verenigingen 
vermeld worden.
Wie weet hier meer over? En wie zijn de andere personen op de foto? Gaarne bericht 
aan de redaktie. Adres zie achterzijde van ons blad.

4. De heer Faber uit W ageningen schonk ons onder andere 5 nummers van De Stem 
van Londen, 1945, en 1 num m ervan de Vliegende H ollander6 april 1945. Gevoegd 
bij de Oorlogsdocumentatie.

De schenkers heel hartelijk dank. A.G. Steenbergen, 
beheerder.



IN MEMORIAM

1. Op 13 oktober 1997 overleed op 75-jarige leeftijd W ilhelm us Mijnhard  
Straatman (Wim), drager van het W agenings erezilver. Wim is van 1974 t/m 
1977 penningmeester geweest van Oud-W ageningen. Door het plotselinge 
vertrek van de eerste penningmeester ontstond er een vacature, die het 
bestuur niet zo snel kon opvullen. Wim Straatman, altijd bereid te helpen, bood 
aan tijdelijk de penningen te beheren tot er een ‘echte ’ penningm eester kwam. 
Hij paste toen goed op de verenigingskas. Voor zijn vrouw en kinderen is hij 
onvervangbaar.

2. Zaterdag 20 november 1997 overleed in zijn woonplaats Voorschoten mr Jan  
Klaasesz. Hij is 90 jaar geworden. In besloten kring vond de crematie plaats. 
Na de oorlog was hij een jaar waarnemend burgemeester van Haren (Gr.) en 
daarna twee jaar (1947-1949) burgem eester van W ageningen. Ouderen 
onder ons zullen zich deze beminnelijke burgemeester nog wel herinneren.

St.

EEN OPROEP VAN DE REDAKTIE
De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. Ons blad bestaat eveneens 25 jaar! De redaktie 
is van mening dat daarom het num mer van april a.s. extra aandacht verdiend door de 
plaatsing van een aantal interessante, mooie enz. artikelen. Een enkele toezegging is 
reeds gedaan, maar er is nog plaats.... Neem contact op met de redaktie. Graag.

UITNODIGING VELUW SE GESLACHTEN
Streekbijeenkomst ‘De Blaauwe Kamer’ op 7 maart 1998

Het Bestuur van de genealogische vereniging ‘Veluwse 
Geslachten’ organiseert, mede ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de vereniging ‘Oud-W ageningen’, een streek
bijeenkomst te W ageningen. Deze wordt gehouden in ‘De 
Blaauwe Kam er’, gelegen nabij de noordzijde van het 
Opheusdense Veer. Tijdens de bijeenkomst, die van 10.15 
tot 16.00 uur duurt, kunt u contact leggen met mede- 
genealogen. Zij zijn eveneens amateurs, die ook geïnte
resseerd zijn in fam ilies uit de gemeenten W ageningen,
Renkum (Renkum, Heelsum, Doorwerth), Ede (Bennekom, Ede, Ederveen), Veenend- 
aal (het vroegere Gelders en Stichts Veenendaal), Rhenen en aangrenzende gebieden 
(Betuwse fam ilies kunnen hun oorsprong op de Veluwe hebben). W ellicht hebben zij 
gegevens die U ook kunt gebruiken. Om 13.30 uur zal Dr. Anton C. Zeven een lezing 
met d ia ’s houden met als onderwerp ‘Wie woonden waar in de W ageningse  
binnenstad van voor 1600 tot na 1860’. Uiteraard kunt U ook een deel van de dag 
bijwonen.
Kosten: met lunch en 2 consumptiebonnen f. 25,00, zonder lunch f. 5,00.
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- DE CASTEELSE POORT - EINDELIJK!
L. Razoux Schultz

“Eindelijk” , dat hebben we al eens eerder gedacht, dus laten we maar 
wat voorzichtig zijn! Toch ziet het er naar uit dat we nu een beslissende 
fase hebben bereikt met de uitbreiding van het museum “De Casteel- 
se Poort” . In het vorige nummer van Oud W ageningen heb ik al 

uiteengezet hoe we onverwachts voor problemen kwamen te staan. Die veroorzaakten 
nogal wat vertraging, maar tenslotte leek het dat we “eindelijk” zouden kunnen 
beginnen met de isolatie van de zolder en het egaliseren van de vloeren. Daarna zou 
alles op rolletjes kunnen lopen. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Op aandringen 
van de architect hadden we hem een kostenberekening laten maken, alvorens offertes 
van aannemers te vragen. Op basis van die kostenberekening zou de architect dan 
scherp met de succesvolle bieder kunnen onderhandelen. Tot onze verrassing, en naar 
we mogen aannemen ook van de architect, bleek de laagste bieder echter zo 
aanzienlijk hoger te zitten dan de kosten die de architect had geraamd dat er nauwelijks 
nog te onderhandelen viel! Met medeweten van de architect zijn we toen ze lf met de 
aannemer gaan praten. Dat leidde tenslotte tot een bedrag dat aanvaardbaar, doch 
toch een stuk hoger was dan we hadden gehoopt.
De volgende werkzaamheden zijn nog in december afgerond:
- het aanbrengen van de nieuwe verwarm ingselementen op de zolder.
- Het isoleren van het dak van de zolder.
- Het egaliseren van de vloeren.
Aansluitend worden in de komende weken de volgende werkzaam heden verricht:
- Voltooien van het electrisch net.
- Afwerken van schilderwerk dat nog moest gebeuren.
- Aanbrengen van de verlichtingsarmaturen die het bestuur heeft gekozen.
- Aanbrengen van de reeds aangeschafte vloerbedekking.
- Aanbrengen van ultra-violetwerende folie op de ramen op de eerste verdieping. 
V erw achtwordtdat bovengenoemde werkzaamheden omstreeks m ediofebruari zullen 
zijn voltooid.

Onvoorziene stagnaties voorbehouden ziet het tentatieve tijdschema voor de exposi
ties in het koetshuis en op de eerste verdieping er als volgt uit:
- Eind februari tot najaar: tentoonstelling grafveld aan de Diedenweg in het koetshuis.
- Te openen op 5 maart:
- Tentoonstelling “W ageningen als kennisstad” in samenwerking met de afdeling 

Voorlichting van de LUW.
- Tentoonstelling “De veelzijdige aardappel” , tot najaar 1998.
- Vaste tentoonstelling collectie-Sprenger, in bruikleen van mevrouw Pien Sprenger.
- Te openen op 24 april:
- Vaste tentoonstelling W ageningen 1940-1945.
- Tentoonstelling over de geschiedenis van de joden in W ageningen. De ontwerpen 

voor het Joods monument vormen daarvan een onderdeel.
- Te openen in het najaar: “ 100 jaar waterleiding in W ageningen” in sam enwerking met 

hetNUON.
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In een pril stadium zijn nog plannen voor een tentoonstelling “Driedim ensionaal” van ‘t 
Venster, eveneens in april.

Ondertussen zal zo spoedig als de inrichtingswerkzaamhèden op de eerste verdieping 
dat toelaten worden begonnen met:
- Het inrichten van de twee kleine expositieruimten ter weerszijde van de voordeuren 

tot kantoorruimte voor respectievelijk mevrouw Els de Jong en de baliem edewerkers.
- Aanbrengen van een doorgang tussen de ruimte van de baliem edewerkers en de 

achterliggende expositiezaal.
- Aanbrengen van een sluis achter de voordeuren (verplicht door de brandweer) en de 

ingebruikneming van de voordeuren als hoofdingang.
- Oud-W ageningen zal, in overleg met het museumbestuur, beginnen een van de grote 

ruimten op de begane grond in te richten als bibliotheek/docum entatieruim te.

Er zal tevens bekeken moeten worden wat er aan de begane grond moet worden 
opgeknapt en hoeveel financiële ruimte we dan nog hebben. Aangezien de middelen 
krap zijn zal het verder opknappen van de begane grond geleidelijk in de loop van 1998/ 
99 moeten plaatsvinden.

Of het allemaal op tijd lukt? We zullen onze uiterste best doen. We zijn dankbaar voor 
de financiële steun die we van de Vrienden van het Museum en van de Provincie 
ontvangen. Inde komende maand gaan we ons beraden overfondsenverwerving, want 
er is nog steeds veel geld nodig.
Tenslotte kunnen we de verheugende mededeling doen dat het bezoekersaantal in 
1997 een record van 4300 bereikte. Dat is vooral te danken aan de grote belangstelling 
voor drie w isseltentoonstellingen: de insekten. de kartografie en de nu nog lopende 
etsententoonstelling.
Nogmaals: we zitten te springen om meer hulp, zowel aan de balie als bij het inrichten 
van exposities en de technische werkzaamheden die daarbij nodig zijn. Men kan zelf 
aangeven hoeveel tijd men bereid is erin te steken. W ie van u biedt zich aan?

EEN AARDIGE VONDST
J.H. Soentgerath

Op 10 maart 1749 overleed Ernst van Lawick te W ageningen. Naar aanleiding van zijn 
overlijden is een boedelinventaris opgesteld. Deze zeer gedetailleerde en uitgebreide 
inventarisatie is bewaard gebleven in het R ijksarchief te Arnhem. Het aardige hiervan 
is dat er een aantal gegevens met betrekking tot W ageningen bij is. Hieruit zal ik een 
kleine greep doen.

Ernst van Lawick
Ernst van Lawick, geboren 14 januari 1696 te Wamel als zoon van Sibilla Elisabeth van 
Balveren en Jacob van Lawick, was ten tijde van zijn overlijden Heer van Hoekelum en 
de Lakenburg en ambtsjonker van het ambte van Maas en Waal. Hij heeft in “het huis 
aan de Markt” te W ageningen gewoond, nu bekend als het Cunera-huis.

Vermogend
Blijkens de inventaris uit 1749 bezat Ernst van Lawick het nodige aan onroerende
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goederen. Op de Veluwe alleen al negen landgoederen, waaronder Hoekelum onder 
Bennekom. Verder in het Land van Maas en Waal het Huis de Lakenburg en de 
“koornwindmolen” met huis te Wamel en het huis Loevesteijn te Dreumel. Buiten de 
stad Wageningen het goed “De Steene Camer”, met 17 percelen en nog akkers en 
percelen in de kleine Vergert; aan de Dolderweg (genaamd de Bongerskamp); op den 
Drouw; aan de Geertjesweg; aan de Bornse steegh; aan de Buytensteegh; in het 
Binnenveld; in de Veencam pen in het Hoogeslagh. Dan naast twee “kleyne uyterweer- 
den” bij de “olijmolen” nog de Beneedensche Weert, de Hasenweert en den Bongaart. 
In de stad zelf waren er het huis met hof en schuur op de Markt en een hofje onder de 
wal achter de behuizing van de Heer van Rozendaal.
Ondanks zoveel bezittingen lijkt het erop dat Ernst ze lf geld te weinig had. Zijn schulden 
en openstaande rekeningen zijn in 1749 eveneens geïnventariseerd. De voornaamste 
schuldeiser is Lubbert AdolphTorck, bij wie Ernst dan m aarlie fst 12000 gulden geleend 
had!

Bekende van Lubbert Adolph Torck
Menigeen heeft wel eens gehoord of gelezen over de burgemeester L.A. Torck. Deze 
speelde in het tweede kwart van de achttiende eeuw een grote rol bij het verwezenlijken 
van projecten die de stad ten goede kwamen, zoals onder meer nieuwe stadspom pen 
en een nieuwe bestrating.
Ernst van Lawick en L.A. Torck hadden een aantal dingen gemeen. Beiden waren 
ongeveer even oud; beiden waren zeer vermogend en woonden in W ageningen. Ze 
moeten elkaar wel goed gekend hebben. De lening van 12000 gulden duidt daar ook 
op. Daarnaast is er een vierde gelijkenis tussen beiden.
L.A. Torck, die als drijvende kracht optrad bij de eerdergenoem de projecten, trad soms
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ook zelf als weldoener op. Zo droeg hij bij aan het tractement van de nieuwe dominee, 
terwijl zijn vrouw de hervormde kerk een nieuwe preekstoel schonk. Ernst van Lawick 
heeft (op zijn beurt) het nieuwe gestoelte in de kerk laten maken.

Rouw en doodschulden
De inventaris bevat de passage “schulden, weegens rouw en dood gem aakt” .
Deze passage geeft een aardig beeld van hoe “een rijke” in het midden van de 
achttiende eeuw begraven werd. De begrafenis en bijbehorende rituelen vergden de 
nodige organisatie. Al het personeel van Ernst van Lawick werd in nieuwe kleren 
gestoken en het huis aan de Markt werd behangen met rouwkleden. Het “schildt en de 
luantieren” (wapenschild en lantaarns?) zijn uit Ten Haag (Den Haag) gekomen. 
Rouwmantels werden gehuurd bij het Catharine Gasthuis te Arnhem en de stadsbid- 
ders en de twee bodes verzochten iedereen om de begrafenis bij te wonen. Hoe groot 
de begrafenisstoet was is niet bekend, maar de dragers van het lijk en de slippendra- 
gers telden al twintig personen.
In de kerk is Ernst van Lawick op 19 maart 1749 begraven in de grafkelder van de fam ilie 
(kelder nr.72 volgens de inventaris).
Voor het begrafenismaal zijn “booter; coffijboonen; boomolij; thee, mandelen en andere 
cruydenierswaren; soete melk; bier; brandewijn; vlees; vis; creeften; groente; moll 
salaat; bancquet en koek en wittebrood aangeschaft” .
De wijn in de kelder van het huis aan de Markt is blijkens de inventaris ook bij de 
begrafenis geconsumeerd.
Tot slot nog een aardig gegeven. Bij de passage “schulden weegens rouw en dood 
gemaakt” worden meerdere W ageningers met naam en beroep genoemd.
Zo zijn er bij de begrafenis en voorbereiding onder meer de volgende personen 
betrokken geweest:

- Peeter Peeterse (timmerman), die de eiken doodskist maakte
- Doctor Vermeer (arts), verschafte het “wasse kleet"
- Roelof Starink (smid), maakte ijzerwerk aan de doodskist
- De weduwe van Goor (drukker), drukte de rouwbrieven
- Jan van Beukering (schilder), schilderde de baar en wapens
- Wessel van Brugge (metselaar?), maakte de grafkelder klaar
- P.Elin en zoonen (groenteboer?), leverde kreeften en groente
- C. van Sonnenberg (schoenmaker), maakte nieuwe schoenen voor personeel
- Peter Comans (Meester Kleermaker), hielp het huis te behangen met rouw
- Jacob Abrahams (Jacob de Joot) (slager), leverde vlees
- W.A. Boekelman (ziversmid), maakte rouwgoed voor de dienstmaagden.

Bronnen:

1. R.A.G. Oud-archief van het Huis Hoekelum onder Bennekom. Inv. nr. 143
2. J.C. Bierens de Haan. Rosendael. Groen Hemeltjen op Aerd. Zutphen, 1994.
3. Bouwhistorische verkenning van het Cunerahuis aan de M arktte  W ageningen; door 

drs F.A.C. Haans en J.H. Soenthgerath.
Nijmegen, Monumenten Adviesbureau, 1997. 2 dln.
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Kinderuitzending in 1945 en 1946 (2)
A.G. Steenbergen

“Vijf maanden in Denemarken.
Zaterdag 17 november (1945) vertrokken we. Eerst gingen we met een Canadese 
vrachtauto naar Nijmegen. Daar stond een extra trein klaar, die ons naar Utrecht bracht. 
Vandaar uit gingen we met een bus naar de groentehal. Daar werden we in groepen 
verdeeld. Ik was bij groep 7.
Om 5 uur gingen we met de Deense bus naar Denemarken. We hadden erge dorst en 
moesten gewoon op de bank gaan zitten slapen. Nou, dat ging niet zo goed. ‘s Nachts 
stonden we stil. We kregen ook brood en we moesten een flesje limonade met z ’n 
tweeën delen. Wij zijn ook door Bremen en Hamburg gekomen. Toen we daar stil 
stonden, kwamen er een boel Duitse kinderen om eten vragen. Maandagmorgen 
gingen we over de grens en naar een huis waar we gewassen en onderzocht werden. 
Toen werden we in een kamp gebracht. Daar zijn we tot W oensdag gebleven. 
W oensdagmorgen om half 4 zijn we opgestaan en zijn we met de bus naar het station 
gereden. Daar stond weer een extra trein klaar. Om 1 uur kwamen we in Aarhus. Dat 
is een grote stad, waar het erg druk is. Daar kwam mijn pleegvader me halen.
We konden elkaar eerst heel niet verstaan. Maar na een paar maanden konden we al 
goed Deens praten.
Het is in Denemarken een luilekkerland. Een taartje zonder bon kost maar 7 cent. Ik heb 
er wel 100 gehad. Snoepjes zijn ook zonder bon. Repen chocola kun je  er niet kopen. 
Eieren zijn ook zonder bon, m aar duur. De hele oorlog door kon men net zo veel melk 
krijgen als men maar wilde.
Kerstmis is ook een groot feest daar. ‘s Avonds doen ze een amandel in de pudding en 
wie die krijgt, krijgt een zakje snoepjes of chocolaatjes. Ze hebben ook een kerstboom 
en je krijgt ook cadeautjes. We zijn 41/2 maand in Danmark geweest. Eindelijk kwam 
de dag van het teruggaan naar Holland. Dat was W oensdag 3 april. Om 12 uur gingen 
we. We kregen zoveel snoep mee, dat we haast misselijk werden van het snoepen. 
Oom en tante brachten me naar de trein. Ze hadden me nog graag willen houden, maar 
ik verlangde erg om mijn Vader en Moeder weer eens te zien. De reis duurde tot 
Vrijdagmiddag. We gingen nu helemaal met de trein. W at was ik blij, toen ik mijn Vader 
en Moeder weer zag. Toch heb ik het heel goed en leuk gehad.
Wenlig hilsen til Danmark (Hartelijke groeten aan Denemarken). Hiep, hiep hoera voor 
Denemarken!

“Annie van der School” 
Uit de W ageningsche courant van woensdag 10 april 1946.

DIEFSTAL VAN DEURKLOPPERS IN 1769
A.C. Zeven

Diefstal
Op 20 juli 1769 maakte de Magistraat van W ageningen bekend, dat ‘g isteravond 
omtrent halff e lven’ bij Derk van Ommeren, wonende aan de Hoogstraat, en bij wed. van 
Laar en wed. Boekelman beiden in de Capelstraat, de koperen kloppers van de 
voordeuren waren afgedraaid.’ Ook toen kon dit niet door de beugel en de Magistraat
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loofde dan ook een premie van ƒ 25,- uit, die uitgekeerd zou worden aan diegenen, 
“welke de daader off daaders bewijslijk weeten aan te brengen” (1).

Waar?
Met behulp van het Historisch Kadaster (2) kunnen wij nagaan hoe de d ief of de dieven 
aan het begin van die nacht hun dievenpad hadden gekozen. Derk van Ommeren 
woonde toentertijd in de Hoogstraat hoek Kapelstraat (kaart 1 nr 356), nu Hoogstraat 
22. Wed. Johannes van Laar woonde in de Kapelstraat in het huis dat tot mei 1940 door 
slager Elings werd bewoond (Kapelstraat 12, kaart 1 nr 251). Haar meisjesnaam was 
Hendrikje van Grootvelt. De Wed. Boekelman woonde Kapelstraat hoek N ieuwstraat 
(nu Kapelstraat 15, kaart 1 n r347). Haar meisjesnaam was Judith Agnes van Rhede. 
Het was die avond nog hoog zomer en om 22.30 uur zal het bij onbewolkte lucht 
schemerdonker geweest zijn. Maar toch schroomde de dief niet om al voor dat tijdstip 
zijn slag te slaan. Moeten wij daaruit concluderen dat het die avond nieuwe maan, 
zwaar bewolkt en regenachtig was?

Dievenpad
Eén dief zal de kloppers snel en vakkundig afgedraaid hebben. Een andere zal de kloppers 
gedragen hebben. Zij moeten van nr. 356 naar nr. 251 en vervolgens naar nr. 347 (zie kaart 
1) of in omgekeerde richting gelopen zijn, alvorens als dieven in de nacht te verdwijnen.

Onopgeloste zaak
Het Gemeente-archief geeft niet aan of de ‘daader of daaders’ gevonden zijn. De 
kloppers zullen wel via helers een nieuwe deur hebben gevonden o f ze werden 
omgesmolten. Het koper zal zeker zijn waarde hebben gehad. De slachtoffers zullen 
nieuwe kloppers hebben moeten aanschaffen, zodat bezoekers hun komst konden 
aankondigen.

Bronnen:
1. Gem eente-archief W ageningen, Oud-Archief inv. 13. Register van resolutiën, 

publicatiën enz. 8 juli 1769 tot 30 december 1778.
2. A.C. Zeven (in wording). Historisch kadaster van de binnenstad van W ageningen 

‘Wie woonde waar in de binnenstad van W ageningen? c.1700p.

Kaart 1 . -------- het
m ogelijke d ieven
pad in 1769.
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EEN BEGIN VIJFTIENDE-EEUW SE TIELSE KRONIEKSCHRIJVER OVER  
W AGENINGEN EN OMGEVING.

A.C. Zeven
Inleiding
Een kroniek is een chronologische lijst van gebeurtenissen, die een kroniekschrijver 
interessant vindt om te noteren. Vroeger werden en ook nu worden kronieken 
geschreven en gepubliceerd. Een kroniek kan over een bepaald jaar gaan en opgeno
men worden in een jaarboek van een bepaalde instelling. Datgene dat over de periode
1 januari tot 31 december van een jaar belangwekkend werd gevonden, werd 
genoteerd en gepubliceerd.
Voor een individu zou zijn of haar agenda als basis van een kroniek kunnen dienen, 
maar niet alle belangrijke gebeurtenissen staan in de agenda vermeld. G ebeurtenis
sen, waarvan je achteraf hoort en die belangrijk zijn, worden meestal niet in de agenda 
genoteerd. Een dagboek is een andere vorm, maar hier geldt dat vaak alleen 
persoonlijke belevenissen, belevenissen waarbij men zich betrokken voelt, ervaringen 
en vooral ook gedachten worden vastgelegd.
Voorin in een bijbel vindt men nog wel eens gedateerde gebeurtenissen. Vaak betreffen 
die alleen gegevens over het eigen huwelijk, de geboorten van kinderen, het overlijden 
van ouders, echtgenote, kinderen en anderen, en soms een notitie over een zeer 
belangrijke gebeurtenis als een overstroming. Vroeger werden ook kronieken bijgehou
den. Zij werden met de hand geschreven. Alles wat men belangrijk vond van vroegere 
tijden moest men overnemen uit andere handgeschreven kronieken en het zal niet altijd 
gemakkelijk geweest zijn om de hand te leggen op een andermans kroniek. Men kon 
dan tijdens zijn of haar eigen leven de belangrijke gebeurtenissen noteren.
De door Nijhoff gepubliceerde oorkonden in zijn Gedenkwaardigheden — zijn chrono
logisch geordend en kunnen als een kroniek betreffende de geschiedenis van Gelre/ 
Gelderland gezien worden.

De Tielse Kroniek
Een oude kroniek is ‘De Tielse Kroniek’, geschreven door een onbekende Tielenaar, 
die later in I Jzendoorn woonde. Omdat de auteur in 1425 te Tiel getrouwd is, wordt zijn 
geboortejaar op ca. 1400 geschat. Hij woonde bij zijn huwelijk in Tiel. In 1437 woonde 
hij in IJzendoorn. Hij schreef zijn kroniek in het latijn en had dus kennelijk een goede 
opleiding genoten. Hij was vermoedelijk een schrijver of secretaris van een organisatie, 
want als hij in een boot mee wilde om bij een overstrom ing mensen te redden, werd hem 
verteld dat hij niet mee mocht en dat hij zich maar bij zijn penneveren moest houden. 
Gekrenkt noteerde hij dit in zijn kroniek.
De Tielse Kroniek boek 6 is van een groter geheel. Zoals vermeld werd het in het latijn 
geschreven. De vier beneden genoemde redakteuren vertaalden de kroniek in het 
huidige Nederlands, waardoor het voor een breder publiek leesbaar is geworden.
De kroniek begint met de Volksverhuizingen, waaruit blijkt dat de kroniekschrijver 
inzage heeft gehad in een of meerdere oudere kronieken en daaruit zaken voor hem 
van belang overschreef. W ellicht vulde hij vanaf zijn 16de jaar de kroniek ze lf aan, 
eventueel met gegevens, die hij van horen zeggen had. Misschien dat dooreen analyse 
van de herkomst van de gegevens uit de periode 1370-1420 iets te zeggen valt over 
zijn geboorteplaats of -streek.
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De bewaarde kroniek was een ‘nette versie ’, want gebeurtenissen die van verre 
kwamen zullen later in de klad-versie genoteerd zijn dan gebeurtenissen waar hij zelf 
met de neus bovenop stond. Daar alle gebeurtenissen, vermeld in de kroniek, keurig 
volgens datum genoteerd zijn, zal hij op een bepaald moment besloten hebben alle 
notities op volgorde te zetten en in het net te schrijven.

W ageningen e.o. in de Tielse Kroniek.
Voor ons kan het belangrijk zijn om eens na te gaan wat hij over W ageningen en 
omgeving weet te noteren. In het volgende tabelletje geven wij aan hoeveel maal een 
plaats voorkomt in de index.

plaats aantal vermeldingen plaats aantal vermeldingen

Bennekom 0 Randwijk 0
Ede 1 Renkum 1
Heteren 0 Renkum, klooster 1
Oosterbeek 2 Renkum totaal 2

klooster Mariënborn 1 Rhenen 5
Oosterbeek totaal 3 W ageningen 3
Kesteren 1

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat er over Rhenen meer te vermelden valt dan over 
Wageningen. Dit zal niet gekomen zijn doordat Rhenen dichter bij Tiel lag, m aar doordat 
Rhenen toendertijd belangrijker was dan Wageningen. Hierna laat ik de genoteerde 
gegevens volgen:

Ede
nr. 778: Op Johannes en Paules (=26 juni) 1421 hebben de Utrechtenaren en 
Amersfoorters het dorp Ede met kerk en al in brand gestoken en er veel buit gemaakt.

Oosterbeek
nr. 149: betreft de verkiezing van de 20ste bisschop van Utrecht Bernold, priester van 
Oosterbeek.
nr. 616: In 1376 zijn rond Kruisvinding (=3 mei) de heer van Borculo, Hendrik van 
Homoet en vele anderen van de Bronkhorster partij bij Oosterbeek door de burgers van 
Wageningen en hun bondgenoten gevangen genomen.

nr. 663: In 1392 is het klooster van reguliere kanunniken Mariënborn gesticht in de 
parochie Oosterbeek bij Arnhem. Algemeen wordt het tot Sinte Mariendale genoemd.

Renkum
nr. 731: In 1415 werd het vrouwenklooster van reguliere kanunniken van Augustinus 
te Renkum gesticht.
Noot van Kuys e.a.: Deze stichting dateert uit 1405.

nr. 781: In 1421 kwam op de dag (=8 oktober) voor Dionysius de oude en bejaarde 
bisschop Frederik van Utrecht, gezeten in een wagen, vanuit Rhenen in gezelschap 
van 6000 wapenknechten en 500 ruiters in Gelre aan. Renkum brandde hij plat, evenals 
huizen in de buurt van Rozendaal en hetdorp Velp, datten oosten van Arnhem ligt. Ook
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richtte hij grote schade aan, maakte veel buit en keerde, zonder één man te verliezen, 
in triom f naar zijn gebied terug.

Rhenen
nr. 521: Op Sint Servaas (= 13 mei) 1346 werd de stad Rhenen voor het eerst met een 
muur omgeven door de heer Jan van Arkel, bisschop van Utrecht.

nr. 691: In de herfst van 1400 werd de stad Rhenen met de kerk en gasthuis op één huis 
na totaal in de as gelegd; er was daar ‘s nachts door Steven van Lienden heimelijk brand 
gesticht, omdat er een bloedverwant van hem vermoord was. Die Steven van Lienden 
werd later in Wijk (bij Duurstede) gevangen genomen en de bisschop van Utrecht liet 
hem onthoofden.

nr. 781: zie Renkum.

nr. 783: Rond Sint W illibrord (7 november) 1421 legden heer Hendrik van Homoet en 
heer Dirk van Huemen, ridders, Jan van Wye en enkele andere Geldersen, die zich bij 
hen hadden aangsloten, een hinderlaag bij Rhenen. Die van Rhenen liepen in de val 
toen zij hen wilden achtervolgen. De Geldersen kwamen te voorschijn, vielen die van 
Rhenen aan en namen zo 35 man gevangen, doodden erzes en haalden de buit binnen.

Wageningen
nr. 346: In 1271 overleed graaf Otto van Gelre (— ). Ook verleende hij het dorp 
Wageningen toestemming voor de aanleg van een ommuring en verstrekte hij hen veel 
steun.
Noot van Kuys e.a.: Dit is Otto II (1229-1271).
N.B. De stadsrechtverlening dateert van 1263.

nrs. 598 en 599 betreffen de geschillen tussen partij Heekerens (kozen voor Mechteld, 
de zuster van de laatste hertog Reinald van Gelre, als landvrouwe) en de partij 
Bronkhorsten (kozen Willem, zoon van hertog W illem van Gulik en Maria van Gelre, de 
jongere zuster van voornoemde Reinald).
De kroniekschrijver gaat dan verder: Ook die van Grunsvoort en van Arnhem brachten 
haar (= Mechteld) leenhulde en legden de eed van trouw af. Daarop onderwierpen zij 
Wageningen, de Cannenburg en Lobith.
Noot: Kuys e.a. vermelden bij Grunsvoort ‘Huis Grunsvoort onder Ede’. Bedoeld wordt 
tussen Wageningen en Renkum.

nr. 785: In de Sint Maartensnacht (=11 november) 1421 namen de Utrechtenaren door 
verraad bij verrassing de stad W ageningen in en namen daar Hendrik van Homoet met 
nog honderd anderen gevangen. De stad legden zij in de as en onm iddellijk daarna 
trokken zij zich terug. Als reactie daarop versterkten de Arnhem m ers hun stad.

Slot
Uit deze gegevens b lijk tdatvoora l het oorlogsgeweld de aandachtvan de kroniekschrij
ver had. Over en weer boekten Geldersen en Utrechtenaren successen. Het in brand 
steken van steden en dorpen was een relatief gemakkelijk karwei, daar de meeste 
huizen van hout waren. Dit hield ook in dat voorraden verbrandden en dat waardevolle 
zaken werden meegenomen. De overlevenden moesten maar zien hoe zij voortleef
den. Dat zal voor de W ageningers op 11 november, met de w inter voor de deur, niet
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gemakkelijk geweest zijn. Ook moesten zij zorgen voor losgeld om de 100 gevangen 
genomen mede-burgers te lossen, d.w.z. vrij te kopen. Als zij de kans kregen, deden 
zij precies hetzelfde: oog om oog, tand om tand, en met gelijke munt terugbetalen.
U ziet de tijden zijn niet veranderd.

Bron
J.A.E. Kuys, V.C.J. paquay, L .de Leeuw&R.W .M . van Schaik. 1983. D eT ie lse kroniek: 
een geschiedenis van de Lage Landen van de volksverhuizingen tot het midden van de 
vijftiende eeuw met een vervolg over de jaren 1552-1566. Amsterdam, 74 + 199p.

GEDENKTEKEN OMGEKOMEN JODEN

De Stichting heeft inmiddels uit de 6 ingezonden ontwerpen vooreen Gedenkteken een 
keuze gemaakt. Ook 7 leden van het Comité van Aanbeveling hebben de ontwerpen 
bekeken en een motivatie van hun keuze opgeschreven. Het ontwerp van de W age- 
ningse beeldende kunstenaar Yetty Elzas is gekozen. Het stelt voor De Levenspoort 
waar mensen doorheen zijn gelopen, die het drama, de shoa, overleefd hebben en een 
nieuwe toekomst tegemoet gaan. Anderen zijn helaas achtergebleven. In decem ber 
1997 werd gestart met de financiële actie. Een grote folder in vier kleuren als 
advertentie in de Veluwepost, begeleid met een uitvoerig artikel over de vroegere 
synagoge, attendeerde iedereen op de actie. Dezelfde folder werd met een brief 
bezorgd bij, of via de ptt verzonden, naar vele instanties, bedrijven, kerken, particulie
ren enz. Vele bijdragen kwamen reeds op het postbanknum mer binnen. Mocht u nog 
een bijdrage willen geven, dan kunt u dit doen door storting op postbanknum m er 
76.30.368 o.v.v. Gedenkteken en t.n.v. de penningmeester, Th.J.H. Dillissen.
In het kader van deze actie zal er in het Museum De Casteelse Poort in een grote kamer 
op de eerste verdieping 
een tentoonstelling in
gerich t w orden over 
joods leven in Wage- 
ningen e.o. De opening 
is zelfs al gepland op
24 april. Tot het najaar 
zal deze expositie te 
zien zijn. Ook de niet- 
gekozen ontwerpen krij
gen er een plaats.
Voormeerinformatieen 
voor de fraaie folder 
kunt u terecht bij de 
secretaris van de Stich
ting: A.G. Steenbergen, 
tel. 0317-416675.
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26e jaargang - nr 2 - april 1998

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 6 APRIL 1998, aanvang 20.00 uur 

in De WERELD, 5 Meiplein 1, W ageningen

1. JAARVERGADERING 
Pauze

2. Lezing door Jannemarie De Jonge over 

"Duikvlucht in de geschiedenis van de Monum entenzorg"

Interieur Rouwen hofstraat 10



INLEIDING LEZING “M ONUM ENTENZORG”

Zoals internetgebruikers worden getypeerd als hoog opgeleide, nieuwsgierige indivi
dualisten, zo bestaat er sinds jaar en dag een prototype m onum entenzorgen historisch 
geobsedeerd, behoudend, idealistisch en akelig principieel. Maar waar komt dat 
generalisme eigenlijk vandaan, gaat het nog wel op en wat is er sindsdien gebeurd op 
het gebied van de monumentenzorg?

Jannemarie de Jonge, landschapsarchitecte en voorzitter van de W ageningse monu- 
mentencommissie neemt u in duikvlucht mee in de geschiedenis van de m onum enten
zorg, om vervolgens dieper in te gaan op de nieuwste tendensen in dit vakgebied.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 06 APRIL 1998.

1. Opening
2. Dhr. A.C. Zeven: Terugblik en vooruitzicht
3. Notulen jaarvergadering 14.04.1997 (*)
4. Jaarverslag secretariaat over het jaar 1997
5. Jaarverslag penningmeester over het jaar 1997 (*)
6. Verslag kascontrole commissie
7. Begroting 1998 (* zie jaarverslag penningmeester)
8. Bestuursverkiezing (zie bestuursmededelingen)
9. W isselplaquette en voordracht ‘leden van verdienste’ (ereleden)

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting zakelijk gedeelte

(*) Los bijgevoegd

BESTUURSMEDEDELINGEN

De Heer A.A. van Loenen is na 6 jaar statutair niet meer herkiesbaar voor een
bestuursfunctie.
Het bestuur stelt de heer A.H. Claassen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie.

Activiteiten in verband met het jubileum:
03.04.1998 Opening tentoonstelling ‘Spiegel van W agenings verleden’
06.04.1998 Jaarvergadering en lezing door Mw. J.M. de Jonge over Monumentenzorg 

in Wageningen (Mw C. Hövell is, in tegenstelling tot eerder aangegeven, 
op 6 april 1998 verhinderd.)

17.04.1998 Onthulling van het Van-Gelre-merk (datum en tijd nog niet definitief 
bekend).

Tevens ontvangt u bijgaand het jubileum geschenk ‘W ageningen in pen en inkt 2 ’.
Wij hopen dat u aan dit boekje, vervaardigd door dhr. A.L.N. Rietveld, weer veel kijk
en leesplezier zult beleven.
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JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING ‘OUD W A G ENING EN’

Het bestuur
In april 1997 is de heer A.L.N. Rietveld als lid van het bestuur afgetreden. Door de 
daaropvolgende installatie van de heerW .J.P. Steenbergen bestond het bestuur zoals 
gebruikelijk uit 7 personen.

Verenigingsavonden
In het verslagjaar werden 4 bijeenkomsten met lezingen georganiseerd t.w.:
24.02.97 Mw. L. Missel Kaarten van W ageningen en omgeving vanaf

1500 tot heden
14.04.97 Dhr. J. Renes De geschiedenis van de Eng
15.09.97 Dhr. M. van de W aart 120 jaar landbouwkundig onderzoek
17.11.97 Dhr. P.G. Aalbers Een verborgen Gelderse cultuurschat

Het mededelingenblad
Het mededelingenblad ‘Oud W ageningen’ verscheen zoals gebruikelijk v ier maal met 
in totaal 92 pagina’s. Het aantal nummers dat per keer werd verzonden bedroeg 
ongeveer zeshonderd.

Aantal leden
Het aantal leden is in het jaar 1997 teruggelopen van 718 (531 leden en 187 
gezinsleden) naar 696 (516 leden en 180 gezinsleden).

Commissie Stadswandelingen
De contactpersoon van deze commissie, de heer P. W oldendorp en de heer J.H.W. 
Lijfering van de Stichting Gilde W ageningen hebben met de overige medewerkers de 
samenwerking in 1997 voortgezet. Dit jaar waren er 14 (vorig jaa r 15) stadsgidsen 
beschikbaar. De belangstelling is dit jaar toegenomen van 474 naar 579 wandelaars. 
Het aantal wandelingen is toegenomen van 40 naar 44.

Excursie
De excursie naar Doesburg op 27 september 1997 is, ondanks de inzet van de heren 
K. de Koning en F. Bruinsel, wegens onvoldoende belangstelling niet doorgegaan..

Historische reeks en overige publikaties
Dit jaar zijn er geen nieuwe uitgaven in het kader van de historische reeks of andere 
publikaties geweest.

Bibliotheek en documentatie
26 personen, waaronder de bestuurs- en redaktieleden, maakten gebruik van de 
lezerskoffer. De 4 koffers rouleerden het hele jaar goed. Een enkeling hield de koffer 
te lang!!! 82 tijdschriften, boeken en mappen knipsels vormden de inhoud. Aan 4 
personen/instellingen werden 9 stukken uitgeleend. De ‘W ageningen-collectie ’ en de 
oude jaargangen van de tijdschriften zijn in het Jan Kopshuis goed bereikbaar. Met de 
openbare bibliotheek bestonden, zoals altijd, goede contacten.
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Archeologische werkgroep Wageningen
De werkzaamheden van de archeologische werkgroep W ageningen worden door 
ziekte en verhuizingen van leden buiten de regio tot een minimum beperkt.
De werkgroep heeft zich in 1997 met name gericht op :
- verwerken, ordenen en indexeren van het archiefmateriaal en andere gegevens 

betreffende de Wageningse molens.
- verkennend onderzoek van het nieuw aangelegde korfbalveld van VADA aan de 

Dolderstraat.
- het maken van foto’s bij de opgravingen op de Markt.

Andere activiteiten
De tentoonstellingcommissie die in het leven is geroepen om het 25-jarig bestaan van 
de vereniging in het jaar 1998 op passende wijze te vieren is in het jaa r 1997 druk bezig 
geweest met de voorbereidingen voor de tentoonstelling.
Deze tentoonstelling zal als titel ‘Spiegel van W agenings verleden’ krijgen.

Museum
De restauratie werkzaamheden, schoonmaak en inrichting kosten de benodigde tijd. 
De verwachting is dat in maart/april 1998 een aanvang zal worden gem aakt met de 
werkzaamheden op de begane grond. Daarna kan worden begonnen met de inrichting 
van het info-centrum.

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.

EXCURSIE

In 1997 kon de voorziene excursie naar Doesburg wegens een te gering aantal 
aanmeldingen helaas niet doorgaan. Dit jaar zal de excursie daarom een wat ander 
karakter krijgen; met behoud van de gebruikelijke stadswandeling en de mogelijkheid 
enkele gebouwen te bezichtigen, zal de dagindeling m inder aan een strak schem a zijn 
gebonden. Als doel van de excursie is Arnhem gekozen, waar meer interessante 
bijzonderheden te vinden zijn dan de meeste bezoekers vermoeden. De lezing tijdens 
de septembervergadering geeft daarvan een voorproefje. Als datum geldt weer de 
eerste zaterdag in oktober, dus 3 oktober 1998.
In het septembernummer van "Oud-W ageningen” volgt een volledig programm a met 
nadere bijzonderheden.

Excursiecommissie.
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TWEE TENTOONSTELLINGEN

In het Koetshuis:
“Graven naar graven”

De ene expositie gaat over het vermaarde grafveld dat in 1980 op de 
kruising Diedenweg-Geertjesweg is blootgelegd. Reeds in 1927 werd 

met de opgravingen begonnen. Deze kregen een vervolg in 1949 o.l.v. prof. Van Giffen 
en Dr. Waterbolk, waarbij 229 graven werden gevonden. Tot slot werd in 1980 door prof. 
Van Es en de Provinciaal Archeoloog R.S. Hulst het grafveld vrijwel com pleet 
onderzocht. Hierbij werden nog eens 600 graven gevonden. Het grafveld bestrijkt een 
tijdvak van de 4de tot de 9de eeuw, de overgang van de heidense naar de Christelijke 
periode. Te zien iseen aantal bijzondere, n im m ergetoonde voorwerpen uit dit grafveld, 
waaronder een zeldzaam ijzeren zwaard, urnen en zilveren sieraden. Naar spaarzaam 
gevonden woonsporen is bovendien een reconstructie gemaakt van bewoning uit de 
periode van het grafveld.
Data tentoonstelling: 5 maart t/m 30 augustus.

Op de eerste verdieping van het museum De Casteelse Poort de andere tentoonstelling

“De veelzijdige aardappel” ,
bekeken van de historische, wetenschappelijke en culturele kant.

Deze expositie loopt van vrijdag 6 maart tot en met 31 oktober 1998. Het museum is 
geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur en op zondag van 
13.00 tot 16.00 uur. Na 1 april zijn de openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur en zondags 
van 13.00 tot 17.00 uur.

JAARVERSLAG 1997 COMMISSIE STADSW ANDELINGEN W AGENINGEN

Van 1 juli to ten  met 13 september waren elke vrijdag-en zaterdagm iddag om 14.00 uur 
gidsen beschikbaar voor begeleiding van een wandeling van ongeveer anderhalf uur 
door de W ageningse binnenstad.
Er werden 11 rondleidingen op vrijdag gehouden met in totaal 31 deelnemers, en op 
zaterdag 9 rondleidingen met in totaal 36 deelnemers; totaal dus 20 rondleidingen met 
67 deelnemers. Groepswandelingen werden het hele jaar door op aanvraag georga
niseerd. Er werden 24 groepen rondgeleid met in totaal 512 deelnemers. Totaal werden 
er derhalve 579 personen rondgeleid en dat betekent een record!
Naar aanleiding van onze bijdrage aan het Leeffestival, waarbij 7 personen werden 
rondgeleid is een schrijven met enige punten van evaluatie aan de organisatie van dit 
evenement gestuurd.
De gidsen waren de dames O.Haze. H.S.Dittrich-Blok, G.ldema en G.A.Valk en de 
heren J.P.A. van den Ban. A.G.van Berkel, K.J. Hoeksema, T.Kouwenhoven, W.de 
Leeuw, J.H.W.Lijfering, R .vanderPoei, P.Woldendorp, C.A.L.Zeldenrust en A.C.Zeven. 
De organisatie werd verzorgd door J.H.W .Lijfering (namens de Stichting Gilde W age- 
ningen) en P.W oldendorp (namens de Historische Vereniging Oud W ageningen).
De routebeschrijving werd met hulp van de stadsarchivaris, heer C.D.Gast, gewijzigd.

21



De wervingsfolder werd eveneens aangepast. Een inschrijfformulier maakt nu deel uit 
van de brochure, waardoor aanvragen voor stadswandelingen gem akkelijker kunnen 
worden afgehandeld. In verband hiermee werd de inbreng van het Historisch Museum 
“De Casteelse Poort” veranderd alsmede de bijdrage in de kosten.
De relatie met het Gilde was onderwerp van gesprek, waarbij is overeengekomen, dat 
eens per jaar verslag over het afgelopen jaar zal worden gedaan, zowel in de vorm van 
een jaarverslag als door middel van een toelichting. Ook de verwachtingen voor het 
komende jaar zullen daarbij aandacht kunnen krijgen. De zorg voor de financiën zal 
worden losgekoppeld van het Gilde.
Met de Streek VVV Z.W .Veluwe werd overleg gepleegd waarbij werd afgesproken dat 
de heer Lijfering van de Stadswandelingen de VVV zal ondersteunen bij het opstellen 
van een folder; hierbij is ook de afdeling Voorlichting van de gem eente W ageningen 
betrokken. In deze folder zal tevens worden verwezen naar de mogelijkheden van 
begeleide stadswandelingen door onze gidsen.
Gezien de belangstelling voor de stadswandelingen over de laatste v ijfja a r, die een 
duidelijk stijgende lijn vertoont mag worden vastgesteld dat deze in een struktureel 
wordende behoefte voorzien. Er kan worden gesproken van een aardig voorbeeld van 
W ageningen-promotie.
Het wordt van belang geacht de kwaliteit van de rondwandelingen op niveau te houden 
en verder te ontwikkelen. Daartoe zal in het komende jaar de aanvragers van elke 
wandeling een evaluatieform ulier ter invulling worden uitgereikt. In dit kader kan ook de 
wandeling worden gezien die een negental gidsen begeleid door Leo Klep, rondleider 
tijdens de Open Monumentendag 1997 en bestuurslid van W ageningen Monumentaal, 
door de Hoogstraat heeft gehouden.

P.W oldendorp.

NIEUWE AANWINSTEN

W apenboek Vereniging Veluwse Geslachten; 2 dln. Tekstbewerking A.C. Zeven, 1997. 
Publikatie 152V. Vereniging Veluwse Geslachten.
Voor niet-VG-leden is de prijs f.45,—. Te bestellen door overmaking van dit bedrag op 
girorek. nr. 4064987 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld, met vermelding 
publ. 152V.
Het plan bestaat om in 2001 een echt boek met kleurplaten te doen verschijnen.

A.G. Steenbergen 
beheerder bibliotheek.

BRIEVEN AAN DE TOEKOMST

Om in de toekomst een goed beeld te hebben van het dagelijks leven anno 1998, vraagt 
het Nederlandse Centrum voor Volkscultuur de medewerking van alle Nederlanders. 
Het centrum vraagt u om op 15 mei 1998 een b rie fte  schrijven, waarin u vertelt over 
al uw werkzaamheden en belevenissen van die dag. Zo ’n brief die u 40 jaa r geleden 
nog wekelijks aan uw ouders schreef. U zoekt maar een (denkbeeldige) persoon uit, 
aan wie u die brief schrijft. Iedereen stuurt die brief aan genoemd Centrum, die denkt
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door middel van deze brieven een beeld te kunnen bewaren van het dagelijks leven 
anno 1998.
De datum is willekeurig gekozen. Het bestuur van Oud-W ageningen roept haar leden 
op aan deze actie mee te werken en op 15 mei zo ’n b rie fte  schrijven.
Het project heet “Brieven aan de toekom st” .
U kunt uw brief sturen aan:

Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
Lucas Bolwerk 11,
3512 EH Utrecht.

Nadere inlichtingen uitsluitend bij A.G. Steenbergen, tel 0317-416675.

A.G.Steenbergen.

25 JAAR MEDEDELINGEN

17 april 1973 werd de vereniging Oud-W ageningen opgericht. In mei van hetzelfde jaar 
verscheen reeds het eerste nummer van het verenigingsorgaan, dat de naam van 
‘W agenwegen’ kreeg. W agenwegen komt voor in een oorkonde van 838 en lange tijd 
meende men dat dit W ageningen was. Dr. Blok van het M eertensinstituut te Amsterdam 
gaf aan dat deze veronderstelling niet ju ist was. ‘W agenwegen’ is elders op de Veluwe 
te situeren. Voor het bestuur was het een reden de naam van ons orgaan te wijzigen 
in gewoon Oud-W ageningen; mededelingen... Het is een duidelijke naam en de naam 
is meteen een propaganda voor onze vereniging. Vanaf 1981, het 9de jaargang, draagt 
ons blad dus deze naam. Bovendien verscheen Oud-W ageningen in een groterform aat 
en telde toen 16 bladzijden. De laatste jaren werden het soms 20 of 24! Vanuit de 
vereniging was aangedrongen op een omvangrijker uitgave met meer artikelen. Het 
bestuur speelde daar op in. Dankzij de ijver van de verschillende redakties en vooral 
met medewerking van diverse auteurs kon het blad met vele interessante artikelen 
gevuld worden. De mededelingen van de vereniging hadden en hebben altijd voorrang. 
Vanwege het 25-jarig bestaan van Oud-W ageningen èn het blad heeft de redaktie een 
zestal auteurs aan het werk gezet. Eén ervan gaf gehoor aan onze oproep om een 
bijdrage; een artikel dat W ageningers wél zal aanspreken. De schrijvers hartelijk dank. 
U veel leesgenot. (Zo af en toe krijgt de redaktie een waarderend woord voor de uitgave 
en inhoud. Dankje wel!)

De redaktie

VAN ‘VAN GELRE-M ERK’ EN W AGENINGSE BODEBUS TOT PLAQUETTES

A.C. Zeven

Handmerken
In vroegere eeuwen werden door kooplieden, boeren en vele anderen een merk 
gevoerd, dat bekend stond als een huismerk, of correcter handmerk. Zo kende men 
bijvoorbeeld schippers- en koopmansmerken (als eigendomsm erk op bijv. zakken, 
manden, kisten), bakkersmerken (de bakker moest zijn merk in elk door hem gebakken 
brood zetten), steenhouwersmerken (elk bewerkt stuk steen werd door de steenhou-
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wer gemerkt), en bijlmerken (de boomkapper merkte de door hem gevelde boom). 
Verder werden er, van Groot-Brittanië tot in Polen, handmerken als ondertekening van 
stukken gebruikt. In het Gem eente-Archief van W ageningen komen wij enige handm er
ken tegen1. Zij hebben niets te maken met het runenschrift2.

Het ‘Van Gelre-m erk’
Hoewel men het niet zou verwachten maakten leden van de hertogelijke fam ilie Van 
Gelre en van families Van Gelder ook gebruik van een merk, dat door Koobs de Hartog3 
in een zeer interessant artikel het ‘Van Gelre-merk’ wordt beschreven. De grondvorm 
van dit merk was een kruis, waarbij de staande arm aan beide zijden vergezeld werd 
van iets gebogen afgewende armen (afb. 1). Door toevoegingen of weglatingen kon 
toch elk lid van een fam ilie zijn o f haar eigen merk voeren. Door Koobs de Hartog werd 
het merk en de vindplaatsen ervan beschreven. Enige voorbeelden zijn een merk 
boven de Sabelpoort te Arnhem, op de sluitsteen van de Vispoort te Elburg, in de muur 
van die stad, op zegels, op munten, op grafzerken, op prenten en ook verm oedelijk op 
het verloren gegane uithangbord van de herberg ‘Gelre’s W elvaren’ te Randwijk4. 
Daarnaast wordt het ‘Van Gelre-merk’ gevonden, bevestigd aan de enige bewaard 
gebleven bodebus van W ageningen uit 1755 (afb. 1) en aan de vier bewaard gebleven 
bodebussen van Ede van 40 jaar later5.

Bodebus van Wageningen
Een bodebus is van ouds een teken van de bode van de stad.
De term bus verwijst nog naar zijn oorspronkelijk gebruik: 
een speciale bus waarin de door de bode vervoerde brieven 
werden bewaard. Op de afgesloten bus was een kenteken 
van de afzender aangebracht. Voor de Van Gelre’s zal dit het 
Van “Gelre-merk” geweest zijn. Later werden de brieven in 
een tas bewaard, maar het teken “de bodebus” veranderde 
in een ander bodeteken, dat echter nog steeds met de naam 
bodebus werd aangeduid. De bodebus (zie afb.) van de stad 
Wageningen ligt al enige jaren tentoon in het museum ‘De 
Casteelse Poort’. Velen zullen het ‘Van Gelre-m erk’ niet 
herkend hebben en het als een versiering hebben opgevat.
Deze bodebus werd in opdracht van de Magistraat van 
Wageningen, gedateerd 11 decem ber 1754, door Willem 
Boekelman, de W ageningse zilversm id, gemaakt. Willem 
Boekelman oefende zijn vak in de Kapelstraat uit. De bode
bus zal in 1755 gemaakt zijn.

De bus van de bode van 
de magistraat van 

Wageningen uit 1755. Hij 
werd door de Wageningse 

zilversm id Willem  
Boekelman gemaakt.

Tekening: A.L.N. Rietveld.
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De Van Gelre’s en Wageningen
Koobs de Hartog5 beschrijft de vele banden, die tussen W ageningen en de graven, later 
de hertogen van Gelre bestonden. Dit zou dan de aanleiding zijn, dat het ‘Van Gelre- 
merk’ op de bodebus werd aangebracht. Hij vermeldde echter niet dat de stad 
W ageningen gebouwd is op grond, die daarvoor door de toenmalige graaf van Gelre 
aan ‘die lude die da irnu  in woenen' beschikbaar is gesteld. Beschikbaar gesteld, omdat 
de grond eigendom van de graaf bleef. De gebruikers moesten een soort erfpacht - tins
- betalen. In de Tinsregisters van W ageningen kunnen wij de tinsplichtige percelen 
terugvinden. Zij blijken vrijwel de gehele binnenstad te beslaan. De tinsvrije percelen, 
zoals de St. Johannes de Doperkerk en het hof eromheen waren vrijgesteld7.

Plaquettes
Koob de Hartog schrijft nog ‘We weten niet of dit zelfde merk soms ook op de burcht 
[het Kasteel van W ageningen, ACZ] of op de Bergpoort heeft gestaan onder het 
stadswapen, zoals op de Sabelpoort in A rnhem .’ Ik voeg daaraan toe: en op de 
Nudepoort. Door de hist. ver. ‘Oud-W ageningen’ zal als aandenken aan haar 25-jarig 
bestaan twee plaquettes, waarin het Van Gelre-merk, aan het gem eentebestuur 
worden aangeboden. Deze zullen in het plaveisel bij de beide poorten geplaatst worden 
om de aloude band met de Van Gelre’s en het huidige Gelderland met de stad, 
schependom en de huidige gemeente W ageningen te markeren.

Bronnen
- Koobs de Hartog, H.R. 1979. Het Van Gelre-merk. Nederl. Leeuw 96: 312-355.
- Zeven, A.C. 1996. Gedachten over het ontstaan en de classificatie van handmerken. 

Heraldisch Tijdschrift 2: 22-25.
- Zeven, A.C. in wording. Wie woonde waar in de binnenstad van W ageningen? Deel 

1: Algemene Inleiding.

1 Zij worden opgenomen in het W apen
boek van ‘Veluwse Geslachten’.

2 Zeven (1996).
3 Koobs de Hartog (1979).
4 Zie noot 3.
5 In het Historisch Museum van Ede w or

den vier bodebussen uit 1795 tentoon 
gesteld. Zij bestaan onderm eer uit het 
Van Gelre-merk, da tste rk lijkt op die van 
de W ageningse bodebus.

6 Zie noot 3.
7 Zie Zeven (in wording).

ROUW BORDEN IN DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK  
VAN W AGENINGEN IN DE 18E EEUW

A.C. Zeven
Rouwborden
In de Kerkelijke Rekeningen van 1743, geheten ‘Ontfangst der Gereghtigheyt vinden 
wij een besluit (1), dat geen wapenen, zonder toestemming en tegen betaling van een 
eenmalig bedrag van 50 Caroli guldens mogen worden opgehangen. Met ‘w apenen’ 
zullen bedoeld zijn rouwborden en rouwkassen waarop, naast een naam of meerdere 
namen en andere tekst, één of meerdere fam iliewapens geschilderd waren. Uit dit 
besluit blijkt niet of e rvoor 1743 al wapenborden in de N.H.-kerk hingen. Ook in oudere 
rekeningen vinden wij geen aantekeningen van betalingen voor het ophangen van
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rouwborden, zodat wij moeten aannemen dat, of de 
bezitters van eventuele wapenborden geen vergoe
ding hoefden te betalen, of dat er geen wapenbor
den waren. Maar het gebruik om wapenborden op te 
hangen was zo wijdverbreid, dat we wel moeten 
aannemen, dat leden van belangrijke Wageningse 
families, zoals de Ruijter, van Ommeren, van Stra
len, van Daatselaar, van Estveld, van der Horst,
Junius, en eerder van Weze, van Arnhem, van 
Brakel, van Brienen, van Sallant, en van Ermel, om 
er enkele te noemen, ook in W ageningen ter her
denking van overleden fam ilieleden rouwborden 
hebben opgehangen. Misschien zijn de epitaaf van 
defam ilie Ros uit ca 1550 (2) en de wapenafbeeldin- 
gen op het koor in de kerk (3) daarvan nog een 
overblijfsel.
Het gebruik om rouwborden in kerken op te hangen 
kwam vroeger algemeen voor, zoals door talrijke 
schilderijen van kerkinterieurs uit die tijd ons tonen.
Aan muren en pilaren (afb. 1) hingen grote en kleine 
rouwborden. Dit gebruik hing ten nauwste samen 
met het gebruik om in kerken te begraven (4).

N.H.-kerk te Wageningen
Na 1743 heb ik tot 1792 driemaal een betaling voor het ophan
gen van een rouwbord in de rekeningen van de N.H.-kerk 
gevonden. Dus rijk is de kerk aan deze bron van inkomsten niet 
geworden. De vermeldingen betreffen drie rouwborden:

In Oct. 1745 is de HW EB Heer Willem van Lauw ick begraven  
en eene wapen gehangen dus 50-0-0.

1749 Den 19de Maart is de Heer van Heukelum m et drie posen  
overluyd 7-10-0. Z ij verdacht het Waepen van Ernst van Lawick  
tot Heucelum in te brengen.
1749 Den 11 October is ‘t wapen van de HW Geb H eer E. van 
Law icktot Heukelum gehangen, en daarvoorontfangen vijfftigh 
gin, dus 50-0-0.

1771, den 8 October is M evrouw van Duijvenvoorden begra
ven sonder luijden 7-10-0.
In dit Jaar [1771] is het Wapen van M evrouw van Duvenvoor- 
den opgehangen, waar van de pennfingen], ende naast te 
doene Reek[ening] zullen verandwoord worden dus a lh ier 
Memorie.
In het loopende Jaar deeser Reek[ening] is het wapen van 
M evrouw van Duvenvoorden opgehangen waar voor ontfan- 
gen is de summa van ƒ 50-0-0.

Het wapen 
van Lawick.

Rouwbord van Rein ier Bron 
van Haeften. Huiskapel van 
het Kasteel de Cannenburg.
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De eerste twee rouwborden zullen het wapen Van Lawick (fig. 2) met andere wapens 
en gegevens betreffende de overledene hebben getoond. Het derde betreft, denk ik 
een echtgenote van een Van W assenaer van Duvenvoorde. Haar wapenbord zal 
beschilderd zijn geweest met een vrouwenwapen, dat gedeeld: 1. Van W assenaar, en
2. het wapen van familie.

Ernst van Lawick
Ik heb niet nagegaan wie W illem van Lawick en Mevrouw van Duvenvoorden zijn 
geweest. Dankzij een artikel door Soentgerath (5) weten we wat meer over Ernst van 
Lawick. Hij overleed als vrijgezel te W ageningen op 10 maart 1749. Soentgerath citeert 
uit de boedelinventaris, dat er een doodkist getimmerd moest worden, hieraan werd 
‘ijzerwerk’ bevestigd, de baar moest beschilderd en de wapens geschilderd worden. De 
metselaar moest de grafkelder gereed maken. Het personeel kreeg nieuwe schoenen 
en de dienstmaagden rouwkleding. De kreeften die men tijdens de begrafenismaaltijd 
at, zullen wel levend zijn aangevoerd. Verder moest de rouwbrief gedrukt en verzonden 
worden. De fam ilie had zo ’n 7 dagen nodig voor de voorbereiding van de begrafenis en 
daarom werd hij pas op 19 maart begraven. Dit is een vrij lange periode, vooral omdat 
die w inter als zacht werd omschreven (6). Misschien dat men over ijsblokken uit een 
ijskelder kon beschikken.
Het is mij niet bekend of de grafkelder in de N.H.-kerk was of in het kasteeltje Hoekelom 
bij Bennekom.

Drie wapenborden?
In de W ageningse kerk hingen slechts drie wapenborden, terwijl in de oude St. 
Cunerakerk te Rhenen in 1798, zo ’n 60-70 rouwborden (7) voorkwamen. Deze drie 
W ageningse rouwborden waren afkomstig van eigenaars/bewoners van het kasteel 
Hoekelum, ten Noorden van Bennekom. Het grote verschil met Rhenen geeft aan hoe 
belangrijk de St. Cunerakerk als bedevaartskerk en later als N.H.-kerk is geweest. 
De drie rouwborden zullen waarschijnlijk tot aan 1795 in de kerk hebben gehangen. 
Daarna moeten zij verwijderd zijn op last van de Provisionele Representanten van het 
Volk van Holland (8). Immers onder de invloed van het in Frankrijk in 1789 ingestelde 
verbod tot het voeren van fam iliewapens (en het dragen van livreien), werd dit ook in 
Nederland verboden.
De rouwborden werden of door fam ilieleden of door Representanten van het Volk 
verwijderd. Ze zullen wel verloren gegaan zijn.

Bronnen
(1) Gem eente-Archief W ageningen, Ned. Hervormde gemeente invnr. 57: Ontfangst 
der Gereghtigheyt van de Kerk voor ‘t hangen van Wapenen.
Haar WED. en Aghtb. hebben op den 24 Maij 1743 gelieven te verstaan, dat geen 
wapenen in de Kerke deser Stadt mogen gehangen worden als na bekomen consent 
en voordat ten behoeve van de Kerk voor ijder Wapen t’elkens vijfftigh Carolij glns sal 
zijn betaalt.

(2) G.J. Veenstra. 1942. Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te W ageningen. 
Bouwkundig Weekblad 63: 213-222: hij noemt de epitaaf als van de fam ilie van
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Ommeren; W.Th. Kloek, W. Halsema-Kubes & R.J. Baarsen. 1986. Kunst voor de 
beeldenstorm. Inleiding. ‘s-Gravenhage. 189p, en J.P. Filedt Kok, W. Halsema-Kubes 
& W.Th. Kloek. 1986. Kunst voor de beeldenstorm. Catalogus. ‘s-Gravenhage. 493p: 
zij beschrijven de epitaaf als van de fam ilie van Ros. Deze epitaaf bevindt zich nu in het 
Rijksmuseum te Amsterdam.

(3) A.C. Zeven. 1977 & 1978.19e eeuwse opgravingen aan de voet van de W ageningse 
Berg. W agenwegen 5: 30-31 & 6: 6-8. Een aanwijzing hiervoor werd gevonden in een 
tekening in een verslag, dat zich in de Universiteitsbibliotheek van de RU te Leiden 
bevindt.

(4) J.P.C. Hoogendijk. 1994. Rouwborden in de provincie Utrecht. Ned. Leeuw 111: 
4 1 7 -4 5 4 ; d.H.A.C. Lokin. 1996. De Delftse kerkinterieur van 1650 tot 1675: 41-86.

(5) J.H. Soentgerath, J.H. 1998. Een aardige vondst (de boedelinventaris van Ernstvan 
Lawick uit 1749). Oud-W ageningen 26: 7-9.

(6) J. Buisman. 1984. Bar en boos. Zeven eeuwen w interweer in de Lage Landen. 
Baarn. 319p.

(7) A.J. de Jong & C.L. van Otterlo. 1996. Genealogie en heraldiek te Rhenen. Rhenen. 
493p.

(8) J. van den Borne. 1995. Het verbod op het voeren van wapens in de Bataafse 
Republiek. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 49: 165-181. In analogie met 
de term ‘beeldenstorm ’ noemt de schrijver het verwijderen van rouwborden en het 
weghakken van gebeeldhouwde wapens ‘schildenstorm ’.

W ERK IN DE KERK IN 1741

Het artikel van Zeven over de W apenborden in de W ageningse kerk kan ik aanvullen 
met het volgende.
In 1741 besloot de Magistraat van W ageningen het interieur van de kerk een grote 
opknapbeurt te geven. De muren werden afgebikt en opnieuw gewit. Meester-tim m er- 
man Willem van Baak moest de wapenborden in de kerk afnemen en afstoffen en na 
het witten van de kerk weer ophangen. W anneer de wapenborden wat mankeerden, 
dienden de eigenaren voor reparatie gewaarschuwd te worden. Er worden geen 
aantallen genoemd. Indien de borden niet gerepareerd werden, werden ze niet meer 
opgehangen.

Bron: OAW Inv. nr. 9,folio 100 v.
A.G.Steenbergen.
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W AGENINGS “BOCHT”

Het zal zo omstreeks 1962 zijn geweest dat ik op de 
toenmalige afdeling Landbouwplantenteelt en Gras- 
landcultuur van de Landbouwhogeschool een gesprek 
over onkruiden had met de heer J.H.Veens uit Herveld 
in de Betuwe. Op een gegeven ogenblik kwam toen het 
knopkruid ter sprake. Dat is een onkruidplant, die vooral 
op zandgronden zeer lastig kan zijn. De heer Veens 
vertelde mij toen dat knopkruid (vroeger) in de Betuwe 
Wagenings bocht werd genoemd. En hij voegde daar 
met een zekere nadruk aan toe dat het woord “boch”
Betuws was voor onkruid. Dat vond ik zeer interessant, 
omdat plantenamen voor mij een stukje cultuurvorm en.
Daarom heb ik mij later eens verdiept in de vraag 
waarom ze in de Betuwe nu ju is t van W agenings “boch” 
spraken en bijvoorbeeld niet van Bennekoms of Ren- 
kums “boch”. Daarbij heb ik toen eerst eens nagegaan 
waarom knopkruid zo’n lastig onkruid kan vormen; en 
vervolgens heb ik de verspreidingsgeschiedenis van 
deze plant eens bestudeerd.
Het resultaat van dit onderzoekje was in het kort als 
volgt.

Enkele eigenschappen van knopkruid
Knopkruid is een éénjarige plant, die wetenschappelijk 
heel welluidend Galinsóga parviflora heet. Het eerste 
deel van die naam herinnert aan de Spaanse hofarts en plantkundige Mariano Martinez 
de Galinsóga, die van 1766 tot 1797 leefde. En de toevoeging paviflora geeft aan dat 
de plant kleine bloemen heeft.
Ook de Nederlandse naam knopkruid houdt verband met de bloemen. Die bloemen 
hebben namelijk een knopvormig geel hartje met een middellijn van 5 tot 8 mm. Om dat 
hartje heen staan meestal 5 w itte straalbloempjes, maar die zijn zo klein dat ze bijna 
niet opvallen.
Eén plant kan wel meer dan 1000 van die “knoppen” vormen! W ant de plant kan tot diep 
in het najaar doorgaan met bloeien. Dat is natuurlijk belangrijk voor de verm eerdering 
van de plant. Waarbij dan bovendien nog moet worden bedacht dat de plant tot de 
familie van de samengesteldbloemigen behoort, wat in dit geval onder m eer inhoudt dat 
iedere knop een samenstel van 25 tot 40 schijf- en straalbloempjes is. Daardoor kan 
het totale aantal bloempjes per plant in de tienduizenden lopen! Er zijn zelfs opgaven 
van 300.000 bloempjes per plant! En daar elk van die bloempjes een gem akkelijk 
kiemend zaadje kan leveren, zal het duidelijk zijn dat knopkruid zich in korte tijd zeer 
sterk kan vermeerderen. En als er dan ook nog twee generaties per jaar voorkomen, 
dan kunnen akkers en tuinen in de nazomer volledig overwoekerd worden door 
knopkruid; vooral op lichtere gronden.

Tj. W ijngaarden

G edee lte  van b lo e ie n d  
Wagenings bocht, Volgens 
de Flora van Heukels- Van 
Oostroom kan de p lant 30 - 
45 cm hoog worden, m aar 
in Wageningen bereiken de 
planten vaak een hoogte  
van 50 - 60 cm.

29



Een stukje verspreidingsgeschiedenis
Knopkruid is van oorsprong een Zuidamerikaanse plant. Er wordt aangenomen dat het 
afkomstig is uit Peru en dat het in 1785 voor het eerst in Europa is ingevoerd. Hier heeft 
de verspreiding aanvankelijk via botanische tuinen plaats gevonden (Parijs, Madrid, 
Karlsruhe, Londen). Maar na verloop van tijd kwam de nieuwe plant ook buiten die 
tuinen terecht en kwam ook de verspreiding in het wild op gang.
In het midden van de 19 de eeuw was het in sommige streken al een plaag. En dat 
schijnt in Duitsland wel eens zo erg te zijn geweest dat het bij politieverordening 
verplicht werd gesteld om de plant te bestrijden.
In ons land is het knopkruid voor het eerst officieel waargenomen in 1863. Dat was in een 
aardappelveld bij Harderwijk en daar zou het volgens Buse zijn aangevoerd met Duitse 
pootaardappelen. Dat laatste is heel goed mogelijk, omdat de praktijk heeft geleerd dat 
knopkruid heel goed gedijt tussen aardappels. En de fijne knopkruidzaadjes kunnen ook 
heel gemakkelijk met de grond, die vaak aan aardappelknollen kleeft, versleept worden. 
De tweede officiële vindplaats in Nederland was Vorden in 1875; de derde Amsterdam 
in 1882; de vierde Wageningen, ook in 1882; de vijfde Vollenhove in 1892; en zo kan ik 
nog een hele poos doorgaan. Op verreweg de meeste plaatsen in ons land is knopkruid 
pas na 1900 voor het eerst waargenomen. In Bennekom bijvoorbeeld pas in 1928.
Eén en ander betekent dus dat W ageningen één van de vroegste vestigingsplaatsen 
van knopkruid in Nederland is geweest! En één van de gevolgen daarvan is geweest 
dat de Wageningse Eng in de jaren 1920 - 1940 vaak vol stond met geelbloeiend 
knopkruid, terwijl er in de dorpen in de omtrek (nog) maar heel weinig knopkruid 
voorkwam. Dat weet ik weliswaar niet uit eigen aanschouwing, (omdat dat vóór mijn 
W ageningse tijd was), maar ik heb dat nog gehoord van de gebroeders Herman en Dirk 
Driever, twee echte oude W ageningers, die die situatie in de Eng heel bewust hadden 
meegemaakt. En hun mededeling wordt in grote lijnen bevestigd door een artikel van 
Van Poeteren in het Tijdschrift over Plantenziekten van 1934.
Zoals wel min of meer te verwachten viel, bleek het knopkruid in de omgeving van 
Herveld nooit van enige betekenis te zijn geweest. Knopkruid is geen plant van de 
zwaardere gronden. De heer Veens kende de plant alleen van enkele grindgaten 
waarin vroeger vaak afval werd geworpen. En hij vermoedde dan ook dat de plant daar 
via het afval terecht was gekomen. Of dat iets met W ageningen te maken had, durfde 
hij niette zeggen. Het wilde hem echter niet aan dat de naam W agenings bocht ontstaan 
zou zijn naar aanleiding van die knopkruidplanten in die grindgaten. Daarvoor waren 
die planten destijds niet talrijk en niet interessant genoeg.

Conclusie en discussie
Mijn conclusie uit het bovenstaande is dat de naam W agenings bocht haast wel moet 
samenhangen met het feit dat er in 1882 al knopkruid in W ageningen werd aangetrof
fen. Wageningen was daarmee duidelijk de eerste plaats in w ijde omtrek waar deze 
nieuwe plant voorkwam. En toen na verloop van tijd bleek dat deze plant een lastig 
onkruid was, zal dat ook buiten Wageningen ongetwijfeld de aandacht hebben 
getrokken. Vooral in boerenkringen zal toen vaak de naam W ageningse Eng zijn 
gevallen, omdat de nieuwe boosdoener daar massaal voorkwam. En om dat die 
boosdoener aanvankelijk nog geen ingeburgerde naam had, kan ik mij voorstellen dat 
toen nogal eens de aanduiding “dat (nieuwe) W ageningse onkruid” zal zijn gebruikt. En

30



mensen, die onkruid bocht noemden, zullen dan natuurlijk “dat (nieuwe) W ageningse 
boch” hebben gezegd.
Die geografische aanduidingen zullen later in veel gevallen wel vervangen zijn door de 
Nederlandse naam knopkruid. Of misschien zijn ze soms ook wel spoedig in het 
vergeetboek geraakt doordat het -achteraf gezien- wel eens erg meeviel met de 
dreigende onkruidplaag.
Maar hoe dat elders ook gegaan moge zijn, in de streek waar de heer Veens vandaan 
kwam, is de oude geografische aanduiding naar mijn mening goed bewaard gebleven! 
Dat kan trouwens wel puur toeval zijn geweest, want zoiets kan soms van één bepaalde 
familie of van één schrijver afhangen. Daar ken ik uit mijn geboortegem eente Het Bildt 
(in Friesland) heel mooie voorbeelden van!

Tot besluit zou ik lezers van dit stukje, die nog wel meer informatie over dit onderwerp 
hebben, vriendelijk willen verzoeken om mij dat eens te laten weten. W ant ik besef heel 
goed dat dit stukje lang niet volledig is. Over het knopkruid in de W ageningse Eng 
bijvoorbeeld, moet nog wel veel meer te vertellen zijn. Ik ben zeer benieuwd!

MEER DAN HONDERD JAAR DRANKGELEGENHEID OP 
DE W OLFSW AARD AAN HET KLEINE VEER

1807 - 1918
P.C. Schroeder

Inleiding
Het huis de “W olfswaard” staat aan het verlengde van de Pabstendam, de dam, die 
vanaf de W ageningse haven de uiterwaarden in loopt. Het huis bevindt zich in een 
gebied, dat vroegerto t het leen “De Heerlijkheid W ulvesweert” behoorde. Dit leen wordt 
in het leenregister (1) op de volgende wijze beschreven:

Des Wulves weert mitten daghelix gherechte ende tiende, als die beleghen sijn in 
Bethue opten Rijn, in den kerspel van Wagheninghen; ende is een borchleen ter Horst.

Het huis ontleent dan ook vrijwel zeker zijn naam aan het genoemde leen. De gronden, 
die bij de “Heerlijkheid W olfswaard” behoorden moeten vroeger een geheel gevormd 
hebben, maar door de veranderde loop van de Rijn bij W ageningen, werd dit leen 
uiteindelijk in een W agenings en Betuws gedeelte gesplitst.

De oversteekplaats over de Rijn bij de huidige boerderij de W olfswaard, die tot 
ongeveer 1920 (2) heeft gefunctioneerd, wordt in de volksmond nu nog met “Voetveer 
of Kleine veer van W ageningen” aangeduid. In 1745 werd bij een opsplitsing van de 
W ageningse kant van het betreffende leen reeds gesproken over het “halve veer” 
Hieruit blijkt, dat deze plaats reeds lang geleden als oversteek over de Rijn naar de 
Betuwe in gebruik was.

Het is tot nu toe niet bekend, wanneer de huidige “W olfswaard” werd gebouwd. In een 
afsplitsing van het bovengenoemde leen aan de W ageningse kant wordt reeds 
gesproken over “huys en hof, dat Kornelis Pieterszoon in pacht bezeten heeft” . Het gaat 
hier echter niet om hetzelfde huis als de nu bekende ‘W olfswaard' en het genoem de
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Het kleine veer. Aan de riemen Ome Driekus m et zijn vader (met 
zwart petje) Willem van Roekel. Met strohoed steenovenbaas  

Wildschut, (collectie A.G. Steenbergen)

huis heeft vermoedelijk ook niet op dezelfde plaats van de huidige W olfswaard gestaan. 
Volgens een ruwe schatting moet de W olfswaard eind 18de o f begin 19de eeuw 
gebouwd zijn (3). In archiefstukken van 1807 (4) wordt voor het eerst melding gemaakt 
van de Wolfswaard, als zijnde de huisnummers W1 en W2 op W olfswaard, later ook 
aangeduid als W1 en W2 in de Neude. Nu is het nog bekend met de huisnummers aan 
de Rijn 12 en 12a. Nummer 12 werd en wordt voor de hoofdingang en num mer 12a werd 
en wordt voor de toegang aan de rechter zijkant gebruikt, die naar de bovenverdieping 
leidt.

Het is niet verwonderlijk, dat de toendertijd in gebruik zijnde boerderij naast veerhuis, 
ook als café diende, alwaar de gasten tijdens het wachten op de oversteek van 
Wageningen naar Lakemond, en vise versa, tegen een vergoeding drank e.d. werd 
aangeboden. Hierbij werd de voorkam er aan de rivierzijde als gelagkam er gebruikt.

Kasteleins
In 1807 kennen we voorlopig als eerste bewoners op de W olfswaard L. Jochem s en 
Roelof Vonk, die er met hun gezinnen en personeel in totaal 15 personen, respectie
velijk op de nummers W1 en W2 woonden.
L. Jochems was vermoedelijk Lourens Jochems, die op 55 jarige leeftijd op 11 januari
1808 te Wageningen stierf, maar toen reeds de W olfswaard had verlaten en aan de 
Markt in Wageningen woonde.

In 1811 worden in het “Registres civiques de la commune de W ageningen, 1811 (5) 
Roelof Vonk en Gerrit van de Poll ais aubergiste (herbergier) genoemd. Gerrit van de 
Poll, komende van Lakemond, kwam na L. Jochems, op de W olfswaard wonen. In het 
Registre des Patentes de la Commune de W ageningen van 1812 (6) komen zij beide
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voor met als beroep cabaretier, dat kroeghouder betekent. In 1816 woonden zij met hun 
families op respectievelijk de nummers W1 en W2 (7). Naast het beroep van respec
tievelijk koopman, veerman en landbouwer fungeerden zij dus als kastelein.

Rond 1818 verliet Gerrit van de Poll met zijn gezin de W olfswaard en vertrok naar 
Randwijk. Zijn plaats werd in 1819 ingenomen door Johannes Vonk, een oom zegger 
van Roelof, die daar ook het beroep van kastelein ging uitoefenen. In 1822 betaalden 
Roelof Vonk en Johannes Vonk beiden nog het patent om op de W olfswaard 
alcoholische drank te mogen schenken (8). Johannes Vonk gaf er echter in 1818 de brui 
aan. Op 3 maart van hetzelfde jaar vond er in opdracht van hem, onder leiding van 
Notaris van Daalen, op de W olfswaard bij het kleine Veer een verkoping plaats. 
Verkocht werden; inboedel, vee en de inventaris van het café, waaronder: 65 bierkrui- 
ken van vijf cent; 10 tinnen bierkannen tussen de 50 en 90 cent; enkele jenever 
viezeltjes, tussen 50 en 75 cent. Verder werden een groot aantal “hoge takkebossen”, 
die waarschijnlijk voor brandhout dienden, verkocht (9). Johannes vertrok met zijn 
gezin naar de Hoogstraat waar hij het huis onder Letter A 119 bewoonde en het beroep 
van grutter uitoefende. In 1851 blijkt, dat hij, toen hij in 1852 stierf, in de Mennonieten- 
buurt D 14 woonde en maatschappelijk was afgezakt tot karreman.

Roelof Vonk bleef op de W olfswaard wonen, waar hij echter niet meer als kastelein 
fungeerde. Hij overleed op 23 november 1843. Hij woonde op dat moment bij zijn 
schoonzoon Hendrik van de Poll in, die intussen de rol van kastelein van Johannes 
Vonk had overgenomen. Hendrik werkte en woonde reeds sinds 1823 op de W olfs
waard en was als landbouwer/arbeider bij Johannes Vonk begonnen. Hendrik van de 
Poll huwde met Jenneke Vonk een dochter van Roelof Vonk. Op de verschillende 
geboorteacten van zijn kinderen wordt aangegeven, dat hij tot 1849 wisselend als 
koopman, kastelein en veerman fungeerde. Hij bleef tot zijn dood in 1856, in totaal 28 
jaar kastelein op de Wolfswaard.

Na het overlijden van Hendrik van de Poll op 25 juli 1856 en van zijn tweede vrouw Maria 
Margaretha de Haas, tevens kastelein(se) op de Wolfswaard, werd op 9 novem ber 
1856 namens de nabestaanden in de W ageningsche Courant van 6 novem ber 1856 de 
openbare verkoping van meubelen; huisraad; levende have en vee aangekondigd. De 
genoemde verkoping had onder leiding van notaris J. Kuyk op 18 novem ber 1856 
plaats. Op deze dag werd slechts vee van dë handgedaan (10). Op 31 maart 1857 (11) 
vond de verkoop van huis- en caféinventaris, landbouwgereedschappen, kippen, twee 
koeien en een paard plaats. Verkocht werden in totaal 321 artikelen voor een 
gezamenlijke waarde van fl. 844.85. In die tijd een grote som geld.

Een groot deel van de inventaris werd gekocht door Evert van Laar de nieuwe kastelein 
op de Wolfswaard, maar ook Hendrikus Hermanus de Roos, kastelein in de Kapelstraat 
A 479, echtgenoot van Geurtje van de Poll en schoonzoon van de overledene, liet zich 
niet onbetuigd.

Uit een advertentie in de W ageningsche Courant (12) blijkt, dat Evert van Laar reeds 
in juni 1857 zijn intrek in de W olfswaard had genomen. Dit nadat hij op 2 mei 1857 (13) 
zijn huis, tevens tapperij, aan de Kerkstraat onder nummer A. no 382 aan Henricus 
Holtus, koopman te W ageningen voorde  som van F 1250 verkocht had. Dit huis bezat 
Evert van Laar sinds 25 februari 1845.
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In 1865 vestigde zich (14) W illem van Roekel als hoofdbewoner, kastelein en landbou
wer op de Wolfswaard (Huize D in de Nude). Zijn eerste kind werd echter in 1866 in 
huize C in de Bovenbuurt geboren alwaar hij landbouwer was. Pas bij de geboorte van 
zijn tweede kind in 1877 werd vermeld, dat hij op de W olfswaard was gehuisvest. Willem 
was zelf ook geboortig in W ageningen en een zoon van Gerrit van Roekel W illems-zoon 
en Willemina Tijmens. Op 05.05.1865 huwde Willem te W ageningen met Hendrika van 
Laar, dochter van de bovengenoemde Evert van Laar en Allebarta van der Wis. Evert 
van Laar verliet de W olfswaard om plaats te maken voor zijn schoonzoon en woonde 
eerst in de Bovenbuurt en later in de Mennonietenbuurt (15). In 1879 kwam Evert van 
Laar terug op de W olfswaard en hij stierf aldaar in 1896.

De W olfswaard ca 
1880. Het pad op 
de voorgrond  
leidde naar het 
voetveer rechts, 
(collectie  
P. C. Schroeder, 
Velp)

Drankvergunning
In 1881 kwam de Drankwet (16) tot stand. Deze had het regelen van de kleinhandel van 
sterke drank en de beteugeling van dronkenschap ten doel. Door invoering van deze 
wet moest voor het schenken van sterke drank een vergunning worden aangevraagd. 
Willem van Roekel vroeg deze aan voor “een voorkam er links in het perceel Nude D 63” , 
met een oppervlakte van iets groter dan 35m2, de toen reeds in gebruik zijnde 
gelagkamer (17). Op 4 februari 1882 werd hem per 1 mei van het zelfde jaar vergunning 
verleend voor de “Ongesplitste verkoop” in het klein, d.w.z. de verkoop van m inder dan 
twee liter. De genoemde drankwet werd in 1904 gewijzigd (18) waarbij de verkoop in 
het klein werd verruimd tot een hoeveelheid van minder dan 10 liter. De wet van 1881 
bepaalde uitdrukkelijk, dat voor localiteiten waarop 1 mei 1881 zonder strijd met wet of 
verordening sterke drank in het klein werd verkocht, de vergunning niet geweigerd kon 
worden en degene, die het bedrijf uitoefende vergunning kreeg zolang hij leefde. In de 
wet van 1904 werd deze laatste bepaling verruimd en werd bepaald dat bij overlijden 
van een van de huwelijkpartners, die nog samen woonden op 1 mei 1904 de vergunning 
automatisch op de overblijvende partner zou overgaan tot aan zijn of haar overlijden.

Na de dood van Willem van Roekel op 01.04.1914 vroeg zijn vrouw Hendrika van Laar
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een drankvergunning aan (19), welke haar op 4 mei met direkte ingang voor de 
beneden voorkam er van het Perceel D 63 aan het W olfswaardsche Veer werd 
verleend.

Na het overlijden van Hendrika van Laar op 2 maart 1918 werd door Gerrit van Roekel, 
zoon van de overleden en tevens kastelein in de Kerkstraat, mede namens de 
erfgenamen een verklaring van afstand van de drankvergunning “voorden verkoop van 
sterken drank in het klein voor de daarbij omschreven localiteit in het perceel 
W olfwaardsche Veer D63.” afgelegd (20). Bij besluit van de gem eenteraad op 8 april 
1918 werd de drankvergunning van de Wolfswaard, op grond van verzoek van de 
vergunninghouder ingetrokken (21) en met de intrekking van deze drankvergunning 
kwam dus een formeel einde aan de verkoop van sterke drank op de W olfswaard.

Ongesplitste verkoop
Zowel in de Drankwet van 1881 als in die van 1904 werd niet gesproken over 
“ongesplitste verkoop”, maar werd wel een onderscheid gemaakt tussen het tappen en 
slijten van drank (artikel 1). Slechts in het “Register van Verleende Vergunningen 
ingevolge de Drankwet 1882-1936”, die in of na 1904 moet zijn opgemaakt, wordt wat 
toendertijd een gangbaar begrip moet zijn geweest over “ongesplitste verkoop” 
gesproken. Zoals ons bekend, wordt met tappen de verkoop van drank en het ter 
plaatse consumeren bedoeld, terwijl met slijterij het verkopen van drank in gesloten 
flessen wordt bedoeld, waarvan de consumptie elders geschiedt. Uit de wet wordt dus 
niet duidelijk wat met “ongesplitste verkoop” bedoeld werd. Het zou kunnen zijn dat hier 
simpelweg bedoeld werd, dat zowel het tappen als het slijten van drank door de 
betreffende vergunninghouder in welliswaar kleine hoeveelheden was toegestaan.

Het gebruik
De gelagkamer op de W olfswaard werd niet alleen gebruikt door degenen, die naar 
Lakemond overgezet wilden worden o f daarvan terug kwamen. Hij werd ook gebruikt 
voor het houden van “openbare verkoopingen van rijswaardenhout”” (22) en veel vaker 
in de hooimaand juni voor het houden van “verkoopingen van uiterwaardsch heelgras” .

Met heelgras wordt “gras op stam ” bedoeld. Dus ongesneden gras, dat door de boer 
geteeld wordt en aan derden, bij verkoopingen per perceel aan de m eestbiedende voor 
hooiland wordt verkocht.

Toegankelijkheid
Voor het tot standkomen van de Drankwet in 1881, was het schenken van alcohol reeds 
aan regels gebonden. Zo bepaalde de wet van 1 maart 1815 (23) betreffende de viering 
van Zon- en Feestdagen, dat: “gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefe
ning bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, a lwaar drank verkocht 
wordt, voor zoverre dezelve binnen de besloten kring der gebouwenliggende zijn, 
zullen gesloten zijn” . “Dit alles vanuit de noodzakelijkheid om, op het voetspoor onzer 
godsdienstige voorvaderen, die daarop steeds den hoogsten prijs stelden, de pligtma- 
tige viering van den dag des Heeren en andere dagen aan de christelijke godsdienst 
toegeweid te verzekeren”.

Naast de verplichte sluitingstijden was het café echter niet altijd voor het publiek
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1934: Hooien bij De W olfswaard (orgineel fam. Krijthe, Bennekom. 
Collectie A.G. Steenbergen)

toegankelijk. Dit blijkt uit een advertentie in de W ageningsche Courant van 29 oktober 
1913, met de navolgende tekst: “Bij W .(W illem) van Roekel aan het “kleine Veer” is 
vanaf heden tot April 1914 het café des Zondags gesloten” . In de advertentie werd geen 
speciale reden voor het sluiten genoemd. Het sluiten zou te maken gehad kunnen 
hebben met de slappe tijd in de w inter en indirekt in verband hebben kunnen staan met 
het officieel beëindigen van de activiteiten van het voetveer per 1 januari 1912 (24) en 
het ten gevolge daarvan sterk teruglopen van klandizie in de w inter van 1912/13. De 
klandizie moet zo sterk zijn teruggelopen, dat de kosten en tijdsinspanning van de 
dienstverlening niet meer opwogen tegen het geldelijk gewin en hierdoor bij de 
nabestaanden geen interesse meer bestond, om bij de gemeente na het overlijden van 
Hendrika van Laar in 1918 een verzoek om verlenging van de drankvergunning in te 
dienen.

Overdracht van de vergunning
De genoemde drankwet bepaalde eveneens, op basis van het aantal inwoners, het 
maximum aantal te verlenen drankvergunningen binnen de gemeente. Bij de bestuur
ders der gemeente bestond in verband met de beperking van het alcoholgebruik, de 
sterke wil het aantal vergunningen terug te brengen. Dit aantal bestond voor W agenin- 
gen in 1918 uit 32. In 1920 en 1925 werd dit aantal teruggebracht naar respectievelijk
25 en 20.

Cornelis van Holland, logementhouder in de Gerdestraat C. no 14 (25), deed een 
verzoek bij de gemeente om de drankvergunning van Hendrika van Laar, m aar ook die 
van een zekere G.C. van Rossum, over te mogen nemen (26). Nadat hij in 1918 de 
gemeente verzocht hem van de logements-vergunning te ontheffen, hetgeen per 15 
mei 1918 geschiedde (22), werd hem bij raadsbesluit van 29 april 1918 per 15 mei 1918
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(28) de drankvergunning verleend voor de localiteiten, die zich bevonden op Gerdes- 
traat C 36. De heer Cornelis van Holland werd deze vergunning verm oedelijk verleend 
op voorwaarde, dat hij de twee bovenstaande vergunningen binnen de gemeente 
opkocht. Dit moet het middel geweest zijn, waarmee de gemeente het aantal verkoop
punten probeerde te verminderen en hiermee het drankm isbruik binnen de gemeente 
wilde beperken. Het afstand doen “verkoop” van de drankvergunning van Hendrika van 
Laar, voorwaarde voor de bovengenoemde overdracht aan C. van Holland, moet 
gezien het beperkte aantal beschikbare vergunningen binnen de gemeente, voor de 
nabestaanden van Hendrika van Laar tevens geldelijk gewin hebben opgeleverd.

Verwantschap
Als laatste kijken we naar het verwantschap van de hier genoemde personen. Het lijkt 
erop, dat deze personen op geen enkele manier, behalve een bestaande vader-dochter 
relatie, met elkaar verwant waren. Ondanks dat er af en toe een openbare verkoping 
van de inventaris van de gelagkamer en andere bezittingen plaatsvond leert nadere 
beschouwing echter, dat de personen die op de W olfswaard als kastelein fungeerden 
door fam ilierelaties met elkaar verbonden waren.
Het kasteleinschap bleef in de “fam ilie” .

Door het huwelijk van Jenneke, de dochter van Roelof Vonk, met Hendrik van de Poll, 
kwam het kasteleinschap bij Hendrik van de Poll terecht. Omdat hij voor de tweede keer 
met Maria Margaretha de Haas huwde kwam het uiteindelijk bij Evert van Laar terecht. 
Dit werd mogelijk, omdat Maria Margaretha de Haas al eerder stiefm oeder van 
Allebarta van der Wis, de vrouw van Evert van Roekel, geworden was. Zij vervulde dus 
op die manier een soort brugfunctie tussen de fam ilies Vonk - van de Poll en de fam ilie 
van Laar - van Roekel. De overdracht van Evert van Laar naar zijn schoonzoon W illem 
van Roekel spreekt dan voor zich. Of er een fam ilierelatie tussen Gerrit van de Poll en 
Hendrik van de Poll heeft bestaan kon echter nog niet bewezen worden, m aar is niet 
onwaarschijnlijk.

Bronnen:
(1) Beelearts van Blokland, Jhr. W.A.; Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche 

leenen, gelegen in Gelderland, blz. III-IX, 31-38. Uitg. door Gelre.
Kwartier van Nijmegen, Arnhem 1907.

(2) Steenbergen, A.G.; Schipper mag ik overvaren.... De twee veren van W agenin- 
gen, Veluwe Post, 29 septem ber 1976.

(3) C.D. Gast; Notie betreffende huize W olfswaard aan de Pabstendam, W agenin- 
gen 26-3.1986, Gem. A rchief W ageningen.

(4) OAW Inv. no. 1152; Lijst van het Getal Zielen Buiten de Bergpoort der Stad Wagenin
gen, van no. 1 tot 49 en op de Schepen van A. Hiesman G. van Loghem sr. en R. van 
Staveren T.Z. voorts buiten de Nude poort van no. 186 tot 221. ‘t Maneswaardsche 
Vheer en Wolfswaard, opgemaakt den 29 en 30 mei 1807. Door G. Wessels.

(5) OAW Inv. no. 1269; Registres civiques de la commune de W ageningen, 1811.
(6) OAW Inv. no. 1313; Registre des Patentes de la Commune de Wageningen van 1812.
(7) N.A.W. Inv. no. 2201; Register der in- en opgezetenen 1816, W ijk B-E, blad 36.
(8) NAW Inv. no. 2153; Patent Register 1822, Register der uitgegevene gezegelde 

patenten en Afschriften derzelven in de gemeente Wageningen over de jaren 1822.
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(9) Notarieel Archief 1828, Inv. no. 1541, acte no. 371.
(10) Notarieel Archief 1856, Inv. no. 4829, acte no. 2452.
(11) Notarieel Archief 1857, Inv. no. 4830, acte no. 2541.
(12) W ageningsche Courant, jaargang 3, no. 26, van 25 juni 1857.
(13) Notarieel Archief 1857, Inv. no. 4830, acte no. 2570.
(14) NAW Inv. no. 2260; Bevolkingsregister van W ageningen 1900, Deel XI, blad 367.
(15) NAW Inv. no. 2232; Bevolkingsregister van W ageningen 1860, Deel IV, blad 121.
(16) Drankwet van 28 juni 1881, Staatsblad 1881, no. 97. art. 28, lid b.
(17) Gemeente Archief W ageningen: Register van Verleende Vergunningen ingevol

ge de Drankwet 1882-1936, blz. 37.
(18) Drankwet van 12 oktober 1904, Staatsblad 1904, no. 230.art. 55, 1ste lid b., en: 

Mr. F.W.J.G. Snijder van W issenkerke, De Drankwet 1904, Toegelicht uit hare 
geschiedenis en uit de adm inistratieve en rechtelijke beslissingen, G.B. van Goor
& Zoonen, Gouda 1905.

(19) Verslag Gemeente W ageningen 1914, blz. 35.
(20) Deze verklaring en het oorspronkelijk door Willem van Roekel gedane verzoek zijn 

niet meer bij de betreffende ingekomen stukken van de gemeente terug te vinden.
(21) NAW Inv. no. 245; Notulen B&W van 7 januari 1918 tot 25 septem ber 1922, 

raadsvergadering van 8 april 1918.
(22) W ageningsche Courant jaargang 46, no 41, 10 oktober 1900.
(23) Staatsblad 1815, no 21, 1 maart 1815, W et betreffende de viering van Zon- en 

Feestdagen, art. 3.
(24) W ageningsche Courant, jaargang 57, no 49, 6 juni 1911.
(25) NAW Inv. no. 2260; Bevolkingsregistervan W ageningen 1900, Deel XI, blad 366.
(26) NAW Inv. no. 245; Notulen B&W van 7 januari tot 25 septem ber 1922, raadsver

gadering van 8 april 1918.
(27) NAW Inv. 772; Ingekomen stukken B&W, Afdeling II, deel I, brief van Gedeputeer

de Staten der provincie Gelderland van 14 mei 1918.
(28) NAW Inv. no. 245; Notulen B&W van 7 januari 1918 tot 25 septem ber 1922, 

raadsvergadering van 29 april 1918.

Geboorte-, trouw- en overlijdensactes gemeente Wageningen.

HALVE TRAPGEVELS IN DE HOOGSTRAAT
J.H. Soentgerath

Wie de afgelopen tijd wel eens door de Hoogstraat liep, zal het niet ontgaan zijn dat er 
in het pand Hoogstraat 71 (beter bekend als Zeeman), een verbouwing aan de gang 
is. Deze verbouwing, waardoor het pand binnenkort van nok tot straat harm onieuzer 
oogt dan voorheen, omvat ook wijzigingen op de verdieping en het vervangen van de 
kap.
Bij een eerste kijkje in het pand vielen op de verdieping en op zolder meteen grote 
stukken muur van oude steen (kloostermoppen) op, waarbij op zolder in de zuidelijke 
zijgevel (richting Nude) de helft van een trapgevel duidelijk zichtbaar was. Omdat er 
op het eerste gezicht achter de huidige verschijningsvorm van het pand Hoogstraat 71
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(voorgevel tweede helft 19de eeuw; behalve de pui) resten van oudere bebouwing 
schuilgingen, is het pand nader onderzocht, om inzicht te krijgen in hoeverre er een 
eerder huis bewaard gebleven is, en in de ouderdom hiervan.
Om de beschrijving van het (bescheiden) onderzoek kort te houden, zullen nu enkel de 
hoofdzaken en conclusies aan bod komen.
-De achtergevel van het voorhuis; de balklagen; de indeling van het pand op de 
verdieping; en het achterhuis lijken tegelijk met de voorgevel van het pand tot stand 
gekomen te zijn (tweede helft 19de eeuw).
-Van het pand hoogstraat 71 (met zijn 19de eeuwse gedaante), zijn alleen de twee 
zijgevels, voorzover zij een gemene muur vormen met de buren, ouder dan de 19de 
eeuw (afgezien van latere verbouwingen).
Deze zijgevels (gemene muren met Hoogstraat 69 (huis met balkon) en Hoogstraat 73 
(Vermeer)), zijn uitgevoerd in hergebruikte kloostermoppen (steenformaat 27.5x6x13.5). 
In beide zijgevels zijn resten van trapgevels bewaard gebleven. De duidelijk zichtbare 
(halve)trapgevel aan de zuidzijde (gemene muur met nr.69) heeft een ander beginpunt 
en hoort bij een andere nokhoogte dan de minder duidelijk bewaard gebleven (halve) 
trapgevel aan de noordzijde/bergzijde (gemene muur met Vermeer).
-De bovenzijdes van beide zijgevels zijn gebouwd op in kloosterm oppen uitgevoerde 
muren , die sporen vertonen van roet en brandschade.
Dit duid er op dat waar nu Hoogstraat 71 staat, ooit een brand geweest is, en dat na de 
brand de bovenzijdes van de gevels opnieuw gebouwd zijn , en dan uitgevoerd zijn 
trapgevels.
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Datering brand/trapgevels
In het algemeen kan gesteld worden dat er gedurende de 17de eeuw een einde kwam 
aan de trend om trapgevels te bouwen. De trapgevels/topgevels maakten meer en 
meer plaats voor lijstgevels.
Enkele Wageningse voorbeelden van deze ontwikkeling zijn “Het kasteel van Asueer 
Torck en Anna Maria Ripperda” (ca. 1690-1700)1; het stadhuis (1692) en een “nieuw 
huis aan de Rouwenhofstraat” (ca. 1705)11.
De brand met de daarop volgende nieuwbouw van trapgevels zal dus gewoed hebben 
in de tijd dat het bouwen van trapgevels nog gebruikelijk was (16de of 17de eeuw; 
uitzonderingen buiten beschouwing gelaten).
Het gebruikte (hergebruikte) bouwmateriaal in de trapgevels, de kloosterm oppen, zijn 
wat betreft afmetingen vergelijkbaar met de omstreeks 1527-1530 nieuw gebakken 
stenen, die gebruikt zijn bij de bouw van het kasteel III. De herstelwijze van de gevels 
na de brand en het gebruikte bouwmateriaal bezien, heeft de brand plaatsgevonden in 
de 16de of de 17de eeuw.
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Het zou in dit kader leuk zijn als de geconstateerde brand in het pand Hoogstraat 71, 
gekoppeld kan worden aan een bekende stadsbrand. Bij de brand tussen de zijgevels 
van nr.71 moeten de buurpanden in ieder geval ook zwaar beschadigd of afgebrand 
geweest zijn, getuige het vervangen van de bovenzijdes van de gemene muren. Deze 
brand hoeft echter niet in verband te staan met de “stadsbranden” uit de 16de en 17de 
eeuw, waarvan die van 1625 het beste bekend is. (11 voorhuizen en 38 achterhuizen/ 
schuren brandden toen af)IV.
Minder bekend is de brand van 1522, waardoor de stad W ageningen “gotbethert gantz 
verdorven” was V.
Behalve de vastgestelde brand , is bij het onderzoek inzicht verkregen in de 
“huisvormen” van Hoogstraat 71, 69 en 73, zoals die geweest zijn na de brand (zie 
afbeelding 5). Bij benadering kon vastgesteld worden dat het dak van n r.71 toen lager 
was dan het dak van nr. 69, en dat verder de dakhelling van nr. 71 afweek van die van 
nr. 73 VI.

I Bouwhistorische verkenning van Bowlespark 1a; Museum de Casteelsche Poort; 
Monumenten Advies Bureau; F.A.C. Haans en J.H. Soentgerath; septem ber 1996.

II Bouwhistorische verkenning van het pand Rouwenhofstraat 10; Monumenten 
Advies Bureau; J.H. Soentgerath; oktober 1997.

III Eigen fragmentarisch onderzoek naar verschillen in afmetingen en gebruik van de 
diverse steen door de eeuwen heen (ongepubliceerd). Er zijn geen accurate 
gegevens die inzicht verschaffen hoelang het in 1526-1530 gebruikte steenform aat 
voor die tijd en na die tijd nog gebruikt is. Omstreeks 1680 was het in de tekst 
genoemde formaat te W ageningen niet meer in productie.

IV GAW; OAW; inventarisnr. 172
V Informatie uit het RAG. In verband met een publicatie waarin dit stuk behandeld 

wordt (rond pasen ditjaar), volgt hier geen vindplaatsvermelding. Gegevens over de 
brand van 1522 zullen dan bij het gem eente-archief terecht komen.

VI Met behulp van oude luchtfotos (1926; GAW en 1929; W ageningen woon- en 
studiestad) en bouwsporen in de gevel tussen nr. 71 en 73 vastgesteld.
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HORLOGEMAKER PETER VAN GROOTHEEST (1792-1862)
EN ZIJN LEERLINGEN

C.D. Gast

De vereniging Oud Bennekom is sinds enkele jaren in het bezit van een antiek 
zakhorloge. Het voorwerp is, volgens het beschrijvingskaartje van het Kijk- en Luister- 
museum in Bennekom waar het bewaard wordt, een omstreeks 1835 vervaardigd zgn. 
snekuurwerk1 met inscriptie “P.Bremer, Amsterdam". Uit nadere informatie over dit 
horloge, ingewonnen door de heer H. van Diermen, oud-directeurvan het Bennekomse 
museum, blijkt dat deze P.Bremer een handelaar en niet de maker is en dat het uurwerk 
fabrieksmatig vervaardigd zou zijn. Afgezien van het fe it dat het een fraai object is 
afkomstig uit particulier Bennekoms bezit, bleek het bij opening nog een bijzondere 
verrassing te verbergen. In de kast van het horloge lagen vier ronde papiertjes met 
opdruk van namen van twee W ageningse horlogemakers, te weten P. van G rootheest 
(op drie briefjes) en J.W. Kem per (op het vierde briefje). Op de achterzijde van deze 
drukwerkjes zijn met pen, en in één geval met potlood, enkele korte notities aange
bracht. Van de heer Van Diermen vernamen wij dat dergelijke papiertjes door 
horlogemakers na voltooiing van een reparatie, als bewijs daarvan én als reclame, in 
horlogekasten werden gelegd.
Bij deze briefjes zijn in drie gevallen data te onderkennen die het tijdstip van reparatie 
zouden kunnen aangeven, namelijk “23-10-’41" en “ 1-7-1846” (op twee briefjes van P. 
van Grootheest) en “3-5-1880” (op dat van J.W. Kemper). Het derde drukwerkje van P. 
van Grootheest bevat op achterzijde de notitie “Gerep.” en een getal, waaruit geen 
datum of jaartal valt te destilleren. Nader onderzoek naar deze W ageningse horloge
makers leverde een interessant verhaal op over de lotgevallen van beide am bachtslie
den en hun onderlinge betrekking.

Het ambacht van horlogemaker is een tam elijk specialistisch beroep en het aantal 
beoefenaren van dit ambacht is in het vroeg 19e eeuwse W ageningen met een 
weliswaar stijgend, maar toch nog bescheiden inwonertal van drie- tot vijfduizend 
inwoners in de eerste helft van de 19e eeuw dan ook betrekkelijk gering. Tussen 1822 
en 1853 zijn er doorgaans drie a vier horlogemakers in W ageningen werkzaam 2. In 
1822 waren dat er maar twee, waarvan Peter van Grootheest de jongste was3. Hij is in 
Bennekom geboren op 12 juni 1792 als zoon van Hendrikvan Grootheest, landbouwer, 
en Jenneke Hamers, ook wel Jenneke hamel genoemd4. In 1817 vestigde hij zich met 
zijn gezin, bestaande uit man, vrouw (Marretje van den Berg) en dochtertje Jenneke als 
horlogemakerW ageningen in he tdoorhem  in datjaargekoch te  huis Hoogstraat A 151, 
op de westelijke hoek van de Hoogstraat en de Molenstraat. Het gezin stond in 
Wageningen als “Gereform eerd” (Nederlands Hervormd) te boek4. Hij deelde zijn 
woning op de hoek van de Molenstraat en de Hoogstraat niet alleen met zijn sterk 
uitbreidend gezin, maar ook met enkele niet-verwante horlogemakersknechts, onder 
meer in 1829 met ene Jan Laarhuisen in 1839 met de eerdergenoemde J.W. Kemper, 
wiens naam op een van de twee bovenbeschreven reparatiebriefjes voorkomt.

In scherpe tegenstelling tot zijn materiële voorspoed stond het uiterst tragische verloop 
van zijn gezinsleven. Van de tien kinderen - vier zoons en zes dochters - moet hij er vele 
aan de dood verliezen. Twee zoons stierven nog voor hun vijftiende jaar. Zijn twee 
overgebleven zoons werden nog wel door hem zelf tot horlogem aker opgeleid, maar
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ook hier sloeg het noodlot toe: in 1854 overleed Peter op tweeëntw intigjarige leeftijd, 
In 1857 volgde zijn oudere broer Arien hem in het graf, zevenentwintig jaar oud. Beide 
volwassen geworden zonen woonden tot aan hun dood nog thuis en zijn ongehuwd 
gebleven. Al eerder, in 1842 was zijn vrouw overleden. Inde ja ren  1830,1840 en 1850 
sterven bovendien nog drie van zijn zes dochters. W anneer hijzelf tenslotte op 29 mei 
1862 het hoofd voorgoed te ruste legde heeft hij zeven kinderen en zijn echtgenote ten 
grave gedragen. Van de drie dochters die hem na 1850 nog resten bleef er een bij hem 
thuis wonen en zijn de andere twee gehuwd met echtgenoten, die m isschien wel 
voortreffelijke schoonzoons zijn geweest maar geen affiniteit hadden met het horloge- 
makersvak.
Van Grootheest beschikte niet alleen over een atelier, waarin hij met enkele inwonende 
knechts en later ook met twee zoons horloges vervaardigde en repareerde, m aar ook 
over een winkel waarin behalve horloges ook “kruit en vuurwerken” werden verkocht5. 
Daarnaast was hij blijkens een der afgebeelde reparatiebriefjes ook “stadshorlogem a- 
ker” . Hoewel de toestemming van het gem eentebestuur voor het voeren van deze titel 
niet is gevonden zal Van Grootheest die zeker terecht gebruikt hebben, aangezien hij 
in de periode 1844-1861 in opdracht van de gemeente onderhoud heeft verricht aan de
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stadsuurwerken in de toren 
van de Grote Kerk op de 
Markt en in het torentje bij de 
Bergpoort.
Omdat zijn zoons vroegtij
dig zijn overleden en zijn 
schoonzoons, zoals hiervoor 
reeds is aangestipt, geen van 
beide het horlogemakersvak 
uitoefenden kon het horlo- 
gem akersbedrijf annex w in 
kel van Petervan Grootheest 
na zijn overlijden niet meer 
voortgezet worden. Nadat 
het hoekhuis gedurende en
kele jaren achtereenvolgens 
werd bewoond doordrukker 
en nieuwsbladuitgever Alle 
van der Veen Oomkens en 
door handelaar in goud-, z il
ver en tapijten P.M.G. W ou
ters, nam horlogem aker Jo- 
han Everard Laarhuis, wiens 
vader, zoals hierboven reeds 
is vermeld, in 1829 al korte 
tijd als inwonend horloge-

makersknecht van Peter van Grootheest op dit adres heeft gewoond, zijn intrek in dit 
pand. Hij verkocht in zijn op oude prentbriefkaarten voorkom ende winkel “Au Louvre” 
naast “nikkel horlogekettingen en fantasiebroches” onder meer ook kristal, porselein, 
eau de cologne en zeep6. Na het overlijden van deze Laarhuis in 1897 werden de zaken 
voortgezet door zijn weduwe en later door hun zoon Simon Willem.
Zoals we hierboven reeds gezien hebben is de andere op de reparatiebewijsjes 
genoemde horlogemaker, J.W .Kemper, als inwonend horlogem akersknecht in 1839 in 
de leer geweest bij Peter van Grootheest. Jan W illem Kemper werd op 1 april 1809 in 
Arnhem geboren als zoon van Bernardus kemper, horlogemaker, en van Joanna 
Wienkers. Hij trouwde op 16 april 1841 in Wageningen met Johanna Slotboom, dochter 
van de W ageningse smid Jan Slotboom, Getuige bij dit huwelijk was Peter van 
Grootheest, zijn voormalige patroon. Kemper woonde op dat moment niet in W agenin
gen, maar in Doetinchem, waar hij zich na zijn leertijd bij van Grootheest als horloge
maker had gevestigd. Van 1841 tot 1845 oefende hij zijn beroep uit in ‘s-Heerenberg, 
waar drie van zijn kinderen werden geboren. In 1845 vestigde Kem per zich defin itie f in 
Wageningen, op het adres Molenstraat A 210, in een huisje dat ongeveer op de plaats 
gestaan heeft waar nu de bioscoop Molenstraattheater te vinden is. Het gezin Kem per 
stond genoteerd als Rooms-Katholiek. Het kindertal is evenals dat van het gezin Van 
Grootheest hoog geweest: het telde zeven zoons en twee dochters7.
Ook hier sloeg de dood hard toe, zij het niet zo genadeloos als in dat van zijn vroegere

Magazijn "Au Louvre" van S.W.Laarhuis, 
ca. 1900. Van 1817 tot 1862 woonde 

Peter van Grootheest in dit huis.
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patroon. In 1851 werd het gezin Kemper getroffen door het overlijden van de oudste, 
dan tienjarige zoon Johannes Bernardus. Het is niettemin een drukke bedoening 
geweest in huize Kemper in de Molenstraat. Het huis moest niet alleen plaats bieden 
aan een groot gezin, maar ook nog eens aan inwonend personeel, doorgaans 
bestaande uit twee horlogemakers en één goudsmid.
Omstreeks 1868 verhuisde Kemper met zijn gezin naar het pand Bergstraat B 1, het 
eerste huis in de Bergstraat, dat men komend uit de Hoogstraat direct rechts naast de 
Bergpoortbrug ziet staan. Bernardus W ilhelmus was de enige zoon die in de voetspo
ren van zijn vader trad en horlogemaker werd. Hij heeft het vak bij zijn vader geleerd. 
W anneer deze in 1886 overleed wordt het fam iliebedrijf aan de Bergstaat, bestaande 
uit een atelier en een winkel, door zijn zoon voortgezet, bijgestaan door een groeiend 
personeelsbestand dat bestaat uit drie a vier horlogemakers, één of twee goudsmeden 
en één (winkel)bediende. In 1890 overleed zijn moeder Johanna Slotboom en bleef hij 
over met zijn acht jaar jongere, ongehuwd gebleven zuster Johanna Everdina. De 
overige broers en zusters waren inmiddels uit W ageningen vertrokken. Als Bernardus 
W ilhelmus Kemper omstreeks 1902 met zijn zuster het huis aan de Bergpoortbrug 
verliet en elders in de stad als horlogemaker-in-ruste zijn intrek nam betekende dit niet 
het einde van het bedrijf in de Bergstaat. Het werd voortgezet door Hendrik Prins die 
al sinds 1889 als inwonend horlogemaker bij het fam iliebedrijf betrokken was. Het 
betekende echter wel het einde van een tenminste al drie generaties lange traditie van 
horloges maken in de W ageningse tak van het geslacht fam ilie Kemper.

Noten:
De hieronder genoemde bronnen berusten alle in het Gem eentearchief W ageningen. 
NAW = Nieuw-archief der gemeente W ageningen, 1815-1941.

1. Een snek is een instrumentje in het uurwerk dat de kracht van de veer gelijkmatig 
verdeelt.

2. NAW inventarisnummer (inv.nr) 2153 (=  patentregister 1822) en NAW inv.rs. 1673- 
1703: Gemeenterekeningen 1839-1852, hierin: “Classificatierol der hoofdelijke 
omslag” met vermelding van beroepen.

3. De andere horlogemaker was Jan of Johannés Kersjes, oud 60 jaar (NAW  inv.nr. 
2153, nr. 39 en NAW inv.nr. 2207, blad 13).

4. BS Wag. overl.akten 1862, nr. 53; A.C. van Amersfoort, Kwartierstaat van Adrianes 
Cornelis van Grootheest, in: T. van den Brink en A.C. Zeven, red., Kwartierstaten- 
boek van de Vereniging Veluwse Geslachten. Barneveld, 1988. P. 136. In de 
overlijdensakte van P. van Grootheest (BS Wageningen, overlijdens akten 1862, nr. 
53) wordt zijn moeder Jenneke Hamel genoemd. NAW inv.nr. 2207, fo 23 en 24, en 
2219, fo, 49. Zie verder voor genealogische gegevens betreffende P.v.Grootheest 
en zijn qezin de bevolkinqsreqister der qemeente W ageningen 1835-1880.

5. NAW inv.nr. 2153, nr. 85.
6. Advertentie in W ageningsche Courant, 8 juli 1886.
7. NAW inv.nrs. 2219, fo 49 en 2222, fo 6. Zie voor verdere genealogische gegevens 

betreffende J.W. Kemper, zijn zoon Bernardus W ilhelmus de Bevolkingsregisters 
der gemeente W ageningen 1860-1920.

45



EEN GEVOELIG VERLIES
A d Rietveld

Een jaar voor de oprichting van onze thans jubilerende vereniging, werd W ageningen 
opgeschrikt door twee flinke branden op een en dezelfde dag. De brand in het stadhuis 
en het afbranden van "Huize Torck” .
Op de avond van maandag 6 maart 1972 waren er twee com m issievergaderingen in 
het stadhuis. Een van financiën, die net was afgelopen, en een van onderwijs, die op 
het punt van beginnen stond.
Het was half acht in de avond toen van Brummelen, slijter aan de Markt, het stadhuis 
binnen kwam om aan de daar aanwezigen commissieleden te vertellen dat er rook uit het 
dak van het stadhuis kwam. Van Brummelen was niet de enige die die rook gezien had. 
Ook Bram van Ommeren, uit de Vijzelstraat, had de rook gezien. Die rende de trappen 
van het bordes op en bonsde op de deur. Toen hij niet gehoord werd trapte hij het glas 
van de deur in en riep: “Er is brand boven”!. Daarna gebeurde alles in sneltreinvaart.
In het gebouw kwam van de eerste verdieping een verstikkende rook naar beneden. De in 
het stadhuis aanwezige mensen van de commissie’s lieten zich daar echter niet door 
afschrikken en begonnen meteen met het leegslepen van de zolderen de bovenverdieping. 
M etschuim blussers werd hettapijt van de raadzaal natgespoten en opgerold. De brand 
had er toen geen vat meer op en had daarna ook niet te lijden van het vallende vuur en 
puin wat door de luchtkoker naar beneden kwam.
De aanwezigen vormden een menselijke ketting en zorgden er met z ’n allen voor dat 
de kostbare papieren, schilderijen (2) en meubilair naar buiten werden gesleept. De 
mensen, die inmiddels buiten naar de brand stonden te kijken, kregen in de gaten dat 
er een catastrofe dreigde. Zij kwamen onm iddellijk in actie. Iedereen die maar kon, en 
durfde, stak de handen uit de mouwen. De archief bescheiden werden in, een ter 
beschikking gestelde, verhuiswagen van Bongers geladen en in veiligheid gesteld. Een 
kwartier na het begin van de brand arriveerde de brandweer met groot materieel en 
werd later bijgestaan door de corpsen uit Ede en Renkum. Maar het gebouw was toen 
al voor een groot gedeelte verbrand.
Het optreden van de brandweer werd in de beginfase door het toegestroomde duizend
koppig publiek niet erg gewaardeerd. In het begin leek het wel of een zekere paniek zich 
meester had gemaakt van de brandweerlieden. Diverse malen werd het publiek door niet 
goed in de hand gehouden brandslangen nat gespoten. Enkele spuitgasten werden door 
collega’s omver gespoten. Daarbij sprongen om de haverklap de koppelingen van de 
brandslangen los waarbij het publiek hielp om de boel weer vast te maken. 
Brandweersecretaris Herman Beijer werd door een losschietende slang aan het hoofd 
getroffen en werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Een en 
ander neemt niet weg dat het hele corps, 40 personen, onder leiding van brandweer
commandant Viets de hele nacht in touw was. Ook de brandweercorpsen van Ede en 
later ook Renkum hebben er zeker de moet niet laten zakken en zijn nog lang bezig 
geweest met het nablussen.
Toen duidelijk werd dat de bovenverdiepingen de zolder verloren waren heeft men, vanwege 
gevaar van naar beneden storten, Vrouwe Justitia (zonder hoofd, dat was er inmiddels al 
afgevallen) met een takelinstalatie van de firma Roseboom naar beneden gehaald.
Na de brand werden de gemeentelijke diensten voorlopig ondergebracht in het
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tegenover het stadhuis gelegen 
dienstgebouw van de Hervormde 
Gemeente. Omdat het stadhuis 
op de monumentenlijst staat, ging 
het een lange tijd duren voor het 
weer in oude staat hersteld was. 
Het is gelukkig in stand gebleven.

Huize Torck
Nauwelijks was de brand in het 
stadhuis onder controle of men 
werd weer opgeschrikt door de 
mededeling dat “Huize Torck” in 
brand stond. W eerruktede brand
weer, nu onder leiding van onder- 
commandant Kleinrensink, weder
om geholpendoordecorpsen Ede 
en Renkum, uit. Het vuur greep 
daar snel om zich heen en vrat zich 
een weg door het kurkdroge hout.
Het ging zo snel dat het dak opge
brand was voor het kon instorten.
Toen ook dit vuur grotendeels 
onder controle was bleek dat van 
het gebouw alleen m aarde muren 
overeind stonden. Nog dezelfde 
avond (dinsdag) werd begonnen 
met gedeeltelijke sloop. Om half 
zeven s’morgens werd de zuidge- Uitgebrande Huize Torck, 1972 vanuit het 
vel omver gehaald m eteen bulldo- zuiden te zien. (collectie A.G. Steenbergen). 
zer van de firma Roseboom uit Ede
en kon men daarna verder gaan, wegens instortingsgevaar, met slopen.
Burgemeester Th.J.W esterhout zei later in een persconferentie dat van gem eentewe
ge alles in het werk zou worden gesteld om ook dit pand in m onum entale stijl te 
restaureren. Maar daar is helaas nooit meer wat van gekomen.

STICHTING JOODS GEDENKTEKEN W AGENINGEN E.O.

Secr.: Otto van Gelreweg 28 
6703 AE Wageningen

U kunt ons project steunen door storting van een bedrag op 
Postbanknummer76.30.368 ofoprekeningnummer39.70.33.184 
van de RaBo-bank Wageningen o.v.v. "Gedenkteken".
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
A.C. Zeven voorzitter Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.410156
W .W ildschut secretaris Tarthorst 268, 6708 JH, te l.418716
A.A.van Loenen penningmeester Englaan 19, 6703 EV, tel.425517
Mw.L.BAJ.EIders-Vonk ledenbestand Ericalaan 2A, 6703 EM, tel.413933
W .J.P.Steenbergen lid Kievitsweide 17, 6708 BN, tel.414959
Mw.P.M.Lips lid Plantsoen 106, 6701 AT, tel.425430
E.J.Jansen lid Hoogstraat 109, 6701 BS, tel.412801
REDACTIE ‘OUD-W AGENINGEN’
A.G.Steenbergen hoofd-redacteur Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675
*  A.L.N.Rietveld lid Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477 
J.J.M.Everdeij Thijsselaan 11, 6705 AK, te l.416744 
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
*  A.G. Steenbergen Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675 
FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N.Rietveld zie bij redactie 
WERKGROEP ARCHEOLOGIE
E. van Dorland contactpersoon Pomona 138, 6708 CE, tel.417506
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
P.Woldendorp Ritz. Bosweg 63, 6706 BD, tel.417708 
WERKGROEP MOLENS
J.A.I.M.Dobbe (molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42,

te l.418120
MONUMENTENCOMMISSIE
W.van Keulen, contactpersoon Gosterweg 8, 6701 BH, tel.413928
*  STICHTING HISTORISCH MUSEUM
‘DE CASTEELSE POORT Bowlespark 1A, 6701 DN, tel.421436
A.L.N.Rietveld contactpersoon Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477
VERENIGING ‘VRIENDEN VAN HET secr. Mw. I. Mulder-Haringx,
MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’ Thijsselaan 59 6705 AM, tel.413694
BOEKEN EN PLATEN: Uitgaven van de vereniging zijn verkrijgbaar bij de met *  
gemerkte adressen.
Girorekening 29 46 125 ten name van Hist. Ver. Oud-Wageningen te Wageningen. 
Contributie: minimaal f. 22,50 per kalenderjaar.

Volgende vergadering:
Maandag 21 septem ber 1998 in de Wereld.

Onderwerp: “Arnhem toen en nu”
door een m edewerker van Het Gilde Arnhem (voorlopige titel).

Copij inleveren uiterlijk: 17 augustus 1998!!!, Otto van Gelreweg 28. 
U hebt een zee van Tijd, die snel voorbij is...

<q DRUK: DE GOEDE WAGENINGEN ISSN: 1384-7678



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

Bijeenkomst
MAANDAG 21 SEPTEMBER 1998, aanvang 20.00 uur 

in De WERELD, 5 Meiplein 1, W ageningen 

Lezing met dia's door prof.dr.J.J.Kolk, Arnhem 

"19e eeuwse stadsuitbreiding in het Arnhems Boulevardkwartier"

26e jaargang - nr 3 - september 1998

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

Brusselse huizen in de Spijkerst raat 217-139



LEZING EXCURSIE

Als een der eerste steden in Nederland kreeg Arnhem toestemming van koning 
Lodewijk Napoleon om de vestingwerken rondom de binnenstad te slechten. Dit heeft 
zich geleidelijk tussen 1807 en 1850 voltrokken. Hierdoor kon een enorme impuls 
gegeven worden aan de uitbreiding van de bewoning in Arnhem “buiten de vesten” . Het 
inwonertal steeg in relatief korte tijd van 18000 in 1849 tot 57000 in 1900.
Ter voorbereiding van de excursie op 3 oktober in het zgn. Boulevardkwartier te 
Arnhem, zal deze uitbreiding mede aan de hand van d ia ’s worden vertoond.

Prof. dr. J.J. Kolk verzorgt deze lezing namens ‘t Gilde Arnhem. Prof.Kolk is tevens 
voorzitter van het Arnhems Historisch Genootschap “Prodesse Conam ur” .

3 OKTOBER: EXCURSIE NAAR ARNHEM

In het vorige nummer van Oud W ageningen was al aangekondigd dat de excursie van 
onze vereniging dit jaar Arnhem als doel zal hebben. Voor velen is Arnhem waarschijn
lijk meer bekend als stad waar wordt gewinkeld of evenementen worden bezocht dan 
als plaats met zichtbare historische herinneringen.
Om eens meer aandacht te schenken aan dit zeker niet onbelangrijke aspect van 
Arnhem is dan ook dit jaar de keus op de Gelderse hoofdstad gevallen. In de 
ochtenduren maken we onder deskundige leiding een wandeling door het zgn. 
Boulevardkwartier, zijnde de eerste grote stadsuitbreiding in de 19e eeuw buiten de 
vestingwallen. De wandeling wordt onderbroken voor een koffiepauze en eindigt 
omstreeks 13.00 uur bij het Historisch Museum het Burgerweeshuis in het centrum. Het 
is gevestigd in een twee jaar geleden gerestaureerd, achttiende-eeuws patriciërshuis 
met nog authentiek beschilderde kamerbehangsels.
Na de broodmaaltijd in het museum is er ruim gelegenheid voor een rondgang langs de 
verzameling, die zeker de moeite waard is. Voor belangstellenden bestaat daarna nog 
de mogelijkheid om vanaf de Eusebiustoren te genieten van het panoramisch uitzicht 
over Arnhem en wijde omgeving. Een lift maakt de toren voor een ieder toegankelijk. De 
Eusebiuskerk zelf is op 3 oktober helaas niet opengesteld voor bezoekers.

De wandeling begint om 10.30 uur te Arnhem bij het Stadskantoor op de hoek van de 
Eusebiusbuitensingel en de Boulevard Heuvelink; hier komen de deelnemers bij elkaar. 
Dit betekent dus dat, in afwijking van vorige jaren, de reis niet gezamenlijk in Wageningen 
begint, maar dat men zich op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt begeeft. Overigens 
wordt geadviseerd zo mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, daar op 
zaterdag parkeren van auto’s in Arnhem lastig (en duur!) is. Deelnemers aan de excursie 
wordt verzocht zich uiterlijk 25 september aan te melden bij een der volgende adressen:
F.Bruinsel, Sleedoornplantsoen 12, 6706 CC Wageningen, tel. 410628 of K. de Koning, 
Lijsterbeslaan 14, 6706 CE Wageningen, tel. 412588. Definitieve inschrijving vindt plaats 
zodra de kosten (f. 25,-- per persoon) zijn overgemaakt op giro 2946125 van de Historische 
Vereniging Oud Wageningen. Na inschrijving ontvangt u nog enige nadere informatie, 
waaronder een kaartje met beschrijving van de bereikbaarheid van het vertrekpunt. 
Introductie is toegestaan.

De excursiecommissie.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Mevrouw L.B.A. J. Elders-Vonk heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen bij de 
bestuursverkiezing van april 1999. Daarom is het bestuur nu op zoek naar een 
kandidaat bestuurslid/ledenadministratie. Belangstellenden kunnen zich melden bij 
ondergetekende.

Dhr. A.L.N. Rietveld heeft zich teruggetrokken als bestuurslid van het museum “De 
Casteelse Poort” . Belangstellenden kunnen zich voor deze functie ook bij ondergete
kende melden.

In onze uitgave van november 1997 (25e jaargang nr. 4) maakten wij melding van een 
schenking van de aannemer van het appartem entengebouw “De Eendracht” . Deze gift 
is gebruikt om een fraaie tekening van de voormalige molen “De Eendracht” te laten 
maken en hiervoor een lijst aan te schaffen. Zodra het infocentrum in het museum klaar 
is zullen wij deze tekening, als blijvende herinnering aan de voormalige molen “De 
Eendracht” , plaatsen.

Onze vereniging was dit jaar een van de genomineerden voor de Monumentenprijs 
1998. De uitreiking van deze monumentenprijs heeft op 14.05.1998 plaatsgevonden. 
Helaas ging deze prijs onze neus voorbij. Nogmaals feliciteren wij dhr. de W indt 
(Windtson Mannenmode) met de Monumentenprijs 1998.

Biblioservice Gelderland (voorheen Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland) heeft 
het Gelders Oudheidkundig Contact benaderd om deel te nemen aan een internet
project. Biblioservice wil o.a. de adressen van Gelders historische verenigingen 
opnemen in een database op internet. Wij zullen hiertegen geen bezwaar aantekenen.

Lezingen:

21.09.98 excursie

16.11.98 nog niet bekend.

Toch... even voorstellen

Tijdens de jaarvergadering op 6 april j.l. werd Arnold Claas- 
sen gekozen als opvolger van Ad van Loenen in het bestuur.
Ook hij zal als penningmeester de schatkist van de vereni
ging beheren.
Arnoldus Hendrikus Claassen werd op 19 april 1942 in 
Wageningen geboren als tweede zoon van Hendrikus C laas
sen uit Renkum en Catharina Koppius uit Wageningen. Zijn 
studie en werk hebben steeds in het teken gestaan van 
“Financiën”. Momenteel runt hij een adm inistratiekantoor 
aan de Diedenweg.
In de jaren vóór 1979 was hij de heer A.M. Klaassen uit 
Holten behulpzaam bij het onderzoek naar de genealogie Arnold  H.Claassen
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van de fam ilies Claassen en Klaassen. H ierdoor werd Arnold gegrepen door het hoe 
en waarom van deze fam ilies in het verleden. Iemand die thuis is in onderzoek naar het 
wel en wee van onder andere W ageningse fam ilies, is bijzonder welkom!

(Foto en gegevens zijn ontleend aan het boek A.M. Klaassen. 300 jaar C laassen’s en 
Klaassen’s. Oosterhout, 1979, p. 295 en 300)

Redaktie

25 JAAR HISTORISCHE VERENIGING OUD-W AGENINGEN  

Notities bij 3, 6 en 17 april,
Drie data waarop 25 jaar Oud-W ageningen gememoreerd werd, en elk met opvallende 
activiteiten.
Op de avond van donderdag 3 april j.l. werd de expositie “Spiegel van W agenings 
verleden” , ingericht in De Wereld, geopend. Arie Hofman, Piet Holleman en Ad Rietveld 
bereidden deze expositie o.l.v. voorzitter W ieger Steenbergen voor. Helaas kon Ad 
slechts gedeeltelijk meewerken. Behalve “25 verenigingsjaren” was er ook een 
ongeveer “25 jaar vóór 1973” meegenomen. Foto’s, tekeningen, vondsten van de 
archeologische werkgroep en zèlfs het oudste Leeskoffertje waren onder andere 
ingrediënten van deze expo. Hoewel door omstandigheden onderschriften ontbraken, 
was er veel direct herkenbaar van hoe het toen was en hoe nu. Een bijzonder woord 
van waardering mag gegeven worden aan de leden van Ridderspoor die o.l.v. mevrouw 
Bouwman voor de fraaie bloemstukken zorgden. Voorafgaande aan de opening van 
deze “Zilveren expositie” vond een gezellig huishoudelijk gedeelte plaats. De toespraak 
van voorzitter Anton Zeven bevatte een critische beschouwing over “monumenten en 
Oud-W ageningen” . Het volgende trof me: “Voor 1972 leek het erop dat een monument 
zonder meer, meestal in opdracht van één persoon, gesloopt kon worden. Bij wijze van 
spreke kon een gebouw van het ene moment op het ander afgebroken zijn. Ik geef toe 
dat in een zich voortdurend ontwikkelde stad niet al het oude behouden kan blijven. 
Maar alvorens iets definitief te slopen is het goed dat er door meerdere personen - 
deskundigen en ondeskundigen - naar het gebouw gekeken wordt” .

Een officiële foto van de 
belangstelling voor de ex
positie tijdens de openings
avond. Van l.n.r. m evrouw  
P. de Goede-Olie, de heer 
L.M. Wassenaar, mevrouw  
M. Steenbergen, m evrouw  
Paula Lips (?) en oud-be- 
stuurslid  Wim Heyloo. 
(Foto Rob Leenarts, Wa- 
geningen)
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Hij had ook nog wat weg te geven en wel een klein deel van het servies van Hotel De 
Wereld. Het was altijd de bedoeling van Oud-W ageningen deze stukken in bruikleen 
te geven aan Studium Generale. Dit Jubileum is een mooie aanleiding. In de toekomst 
komt er een vitrine hiervoor. (Op dit moment is er nog geen vitrine.) Anton overhandigde 
symbolisch een klein deel van het servies aan mevrouw drs. T. Jansen van SG. 
Wieger Steenbergen, voorzitter van de commissie, gaf een toelichting op de tentoon
stelling en overhandigde het boekje “Spiegel van W agenings verleden” aan onder 
andere mevrouw P. de Goede. Leden van het gem eentebestuur waren verhinderd deze 
avond bij te wonen. Zij brachten in later stadium wèl een bezoek aan de expositie.

Ons zeer actief lid, Piet Holleman, was gevraagd deze tentoonstelling te openen. Hij 
verwijderde hiervoor de W ageningen-vlag van de “Spiegel van W agenings verleden” , 
die op de vroegere bar van de capituiatiezaal stond opgesteld. En hiermede kwam een 
einde aan de officiële gedeelte. Tijdens de pauze (met een kopje koffie en koek) 
ontmoette ik W illem Heyloo, oud-bestuurslid, thans wonend in Amersfoort. Hij is nog 
altijd geïnteresseerd in W ageningen. U vindt hem op de hierbij geplaatste foto terug. 
Tot slot wil ik u wijzen op het dankbriefje, geschreven door Piet Holleman, aan het adres 
van de vele mensen, die surveillance-diensten verricht hebben tijdens de openings
uren. Het is altijd weer prettig dat een aantal mensen klaar staat. Jammer is dat er van 
deze bijeenkomst geen foto ’s genomen zijn, niet van de overhandiging van het boekje 
en niet van de openingshandeling. Jammer is ook dat bij dit Jubileum vertegenwoor
digers van besturen van om liggende historische verenigingen niet waren uitgenodigd. 
Contacten zijn zo belangrijk.
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2. Maandag 6 april
De jaarvergadering met de le
zing stond uiteraard ook in het 
teken van 25 jaar Oud-W age
ningen. In zijn “Terugblik en voor
uitzicht” liet voorzitter Zeven zijn 
gedachten gaan rond de oprich
ting van de vereniging in 1973 
en de periode daarvoor. Al vóór 
1940 was er hier een (klein) 
museum en waren mensen in 
archieven op zoek naar de histo
rie van onze gemeente. Pas ein
de zestiger jaren was in W age
ningen kennelijk de tijd rijp voor 
een historische vereniging en 
was er iemand die de kar durfde 
te trekken. Anton Zeven stond 
ook stil bij de vraag of Oud-W a- 
geningen een gezelligheidsver- 
eniging is. Neen, want daarvoor 
is het aantal bijeenkomsten te 
klein. Een actiegroep? Ja, als
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het nodig is. En over het laatste verschillen we van mening.
De voorzitter vertelde ook dat elk lid, als verjaardagsgeschenk van de vereniging, 1 of
2 bonnen gekregen heeft om een stadswandeling te maken. Mogelijk wordt u hierdoor 
gestimuleerd om zo’n wandeling onder bekwame leiding van een gids te maken. 
Natuurlijk, zou ik haast zeggen, ontvingen we ook als geschenk “W ageningen in pen 
en inkt 2” , getekend en geschreven door Ad Rietveld. Het bestuur dank ik hiervoor. 
Anton Zeven memoreert ook het geschenk van de vereniging aan de gemeente 
Wageningen, namelijk twee plaquettes. Zie mijn impressie onder vrijdag 17 april.

Ik wil even stilstaan bij de bestuursverkiezing. Penningmeester Ad van Loenen trad af, 
zijn opvolger Arnold Claassen trad aan! Het was jam m er dat op deze bijzondere avond 
geen fotograaf of een lid met een fototoestel aanwezig was. Het is voor de geschied
schrijver van de vereniging van belang dat er beeldmateriaal aanwezig is van het 
voltallig bestuur over verschillende perioden. Zo’n bestuurswisseling is een mooie 
aanleiding om een plaatje te schieten.
Agendapunt 9 vermeldde: W isselplaquette en voordracht “leden van verdienste” 
(ereleden. Om goedkeuring van de vergadering te krijgen vertelde de voorzitter heel in 
het kort wie ze zijn en wat ze deden. Zie verder over hen het artikeltje met de twee 
pasfoto’s.
Punt 10 van de agenda luidde: W at verder ter tafel komt.
Inderdaad, er kwam wat ter tafel. Voorzitter Anton Zeven zei het volgende: “Dan heb 
ik als persoon, en niet als voorzitter iets ter tafel te brengen. In 1986 ben ik begonnen 
met het in kaart brengen van de binnenstad van W ageningen. Hoewel het werk nog lang 
niet klaar is, ga ik het afronden. Er zullen 5 delen verschijnen. Totaal zal het zo ’n 1700 
A4 met de meeste bladzijden in kleine letters beslaan. Er zit zo’n 17000 uren werk in. 
Deel 1: de Algemene inleiding kan ik pas schrijven als deel 5 klaar is. Vandaar dat ik 
nu deel 2 wil uitreiken. Graag nodig ik de bibliothecaris uit om deel 2 in ontvangst te 
nemen” . Hetgeen geschiedde. In dit nummer heb ik (TS) het een en ander geschreven 
over dit deel: monnikenwerk!!!!

A.G.Steenbergen 

Ton Steenbergen en Ad Rietveld benoemd tot lid van verdienste.

Tijdens de Jaarvergadering op 6 april j.l. werden Ton Steenbergen en Ad Rietveld voor 
hun vele aan de vereniging bewezen diensten tot lid van verdienste benoemd.

Ton, je was oprichter van de vereniging. Daarvoor was je  al actief 
met het schrijven over de geschiedenis van W ageningen. Mis
schien is W ageningse avonden wel het eerste boekje. Daarna heb 
je nog talloze artikelen geschreven. Je hebt in besturen gezeten, je 
bent hoofdredacteur van ons tijdschrift, honderden koffertjes heb je 
gevuld met nieuwe lectuur, die dan bij belangstellenden circuleer
den. Het archief heb je beheerd. Je was betrokken bij de herinrich
ting van het museum. Velen mochten gebruik maken van jouw 
kennis en mochten van jouw  collectie afbeeldingen gebruikm aken. 

Jebenttopkennervan het Joods leven in W ageningen en omgeving. Dan zal ik nog wel 
een paar dingen vergeten. Ik feliciteer jou en Gré met deze benoeming. Tevens wil ik 
je graag de w isselwaarderingsplaquette overhandigen. Pas er goed op. Je hebt deze 
ook verdiend.



Ad, de meeste mensen zullen je  kennen als de man achter het dia- 
apparaat. Verder zullen ze je kennen van artikelen in de Veluwepost, 
van andere artikelen, van talloze tekeningen, die o.m. zijn versche
nen in “Pen en inkt 1 ” en nu ook in “Pen en inkt 2” . Je zit in de redaktie 
sinds mensenheugenis en in het museumbestuur. Je hebt sinds 
jaren de collectie prenten, foto ’s en dia’s in beheer. Je maakt waar 
nodig aanvullende foto’s. Je hebt vorig jaar de W isselwaarderings- 
plaquette gekregen. Tijdens de uitreiking was je al behoorlijk in de 
lappenmand. We zijn blij dat je weer bij ons bent. Samen met Ton 

zullen jullie het Infocentrum inrichten. Graag wil ik jou en Ko feliciteren met deze 
benoeming.

Het Bestuur.

3. Vrijdag 17 april

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan bood de historische vereniging Oud- 
Wageningen de W ageningse gem eenschap twee identieke plaquettes aan, ontworpen 
door mevrouw Chr. van Hövell van de Gemeentelijke Monumenten Commissie naar 
een idee van A.C. Zeven, onze voorzitter.

Één van de plaquettes werd op de plaats van de Bergpoort in het plaveisel op de grens 
Hoogstraat-Bergstraat aangebracht. Op vrijdag 17 april, de datum waarop in 1973 Oud- 
Wageningen werd opgericht, onthulde om 16 uur 10 burgem eester J.F. Sala de 
gedenksteen, daarbij geholpen door de gem eentearchivaris C. Gast en onder toeziend 
oog van onze voorzitter.

Met voortvarendheid bezem de Sala het zand weg, waarbij de p laquette m et het 
zogenoemde Van Gelre-merk te voorschijn kwam.
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Een tweede plaquette bevindt zich nabij de plaats van de Nudepoort in het plaveisel. 
Ze dienen aan te geven dat in 1263 de toenmalige graaf van Gelre, Otto III, de grond, 
waarop de stad Wageningen gebouwd zou worden, aan “die lude die dair nu in woenen” 
in tins (een soort erfpacht) uitgaf.

Destijds werden door kooplieden, boeren en andere belanghebbenden een huis- of 
handmerk gebruikt om hun eigendom aan te geven. Ook leden van de hertogelijke 
familie Van Gelre en van fam ilie van Gelder maakten gebruik van een merk.

Hoe zag dit merk eruit? Ik raad u aan naar het begin en het einde van de Hoogstraat 
te lopen en op zoek te gaan naar de plaquettes. Het merk staat in de gedenkstenen 
gebeiteld.

Vooraf gaande aan de onthulling gaf A.C. Zeven een korte toelichting op het cadeau 
van O.W. en waren er bedankjes links en rechts. Na afloop was er een ontvangst in De 
Wereld, waarbij de expositie eventueel nog bekeken kon worden.

CORRECTIE OP “HOE WAS HET OOK AL W EER?”

W.J.G. Steenbergen

Tijdens de tentoonstelling “Spiegel van W agenings verleden” werd ook nog gesproken 
over het fotoboek “Hoe was het ook weer” , uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan van de Historische Vereniging.

Hierbij kwam ter sprake, dat het bijschrift van afbeelding 69 (blz. 46) eigenlijk niet ju ist 
is en mogelijk zelfs verwarrend.
In het betreffende fotoboek staat de volgende tekst:

“Afb. 69 Feest in de Hoogstraat (1926)
Ook in 1926 was de Hoogstraat versierd (vgl. afb. 62), toen vanwege de Landbouwfees
ten (zie bijschrift bij afb. 46). Links herkent men het pand waarin nu bakkerij Stolk is 
gevestigd. D aarnaast.....” , etc.

Deze tekst zou beter kunnen luiden:
“Afb. 69 feest in de Hoogstraat (1926)
Ook in 1926 was de Hoogstraat versierd., toen vanwege de Landbouwfeesten (zie 
bijschrift bij afb. 46). Links herkent men het pand waarin bakker Van Loenen was 
gevestigd. D aarnaast.....” , etc.

In 1913 begon Gijsbert (Gijs) van Loenen in dit pand een bakkerij. Gijs van Loenen was 
een bekend persoon, onder meer werd hij erelid van de zwemvereniging “De Rijn” . In 
1950 nam zijn zoon Rijk van Loenen de zaak over. In 1976 verkocht hij de bakkerij aan 
J. Stolk, die er thans nog gevestigd is. Aangezien de foto is genomen in 1926, zou de 
tweede tekst beter zijn geweest.

Wieger Steenbergen was in 1973 voorzitter van de redactiecommissie van bedoeld 
fotoboek.

Van dit fotoboek zijn nog exemplaren verkrijgbaar (adressen zie achterzijde van dit blad). 
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BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

Wij ontvingen ...

1. Van Mevrouw H.M. Möller, W ageningen, 4 fo to ’s van de Law. Allee in de w inter met 
onder andere schaatsen op de gracht. De fo to ’s werden in 1899,1901,1909 en 1922 
gemaakt door R.W. Tuinzing, Law. Allee 37; hij was werkzaam als scheikundige aan 
het Rijks Lanb. Proefstation voor veevoederonderzoek.

2. Van Henk Gijsbertsen, vereniging Oud-Bennekom.
- 4 foto’s van de W ildekamp en wel 2 opnamen van de achterzijde van de 
Willemshoeve. Ik kon W outer van Deelen, de bewoner, helpen aan twee afdrukken. 
Verder een foto van de kolk op de W ildekamp en het Hoefpad, tussen de Mansholt- 
laan en de Wildekamp.
- 3 foto’s van een W ageningse fam ilie.
- 1 groepsfoto van de Julianaschool ca 1932. Er zijn namen van leerlingen 
bijgevoegd, doch niet alle.

3. Van mevrouw M. Bosman, W ageningen. Een foto met 6 W ageningse loodgieters, 
die een dagje uit waren naar Vlissingen in 1935.
Zie de hierbij geplaatste foto met namen.

In Vlissingen 1935: 
v.l.n.r.:
B. Grutte rink
C. Bosman
H. J. N ieuwenhuis
A.Hollem an
Jacques Bosman
G.Maessen
v.d.W eerd
v.d.W eerd
J. Bosman
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4. Van de heerT . Kouwenhoven.
Een boek “Zoden aan de dijk! Es bringt was!” . Jubileum uitgave t.g.v. 15 jaar 
contacten Wageningen - Erfurt. W ageningen, Erfurtwerkgroep, 1997.
(Neerslag van de contacten van de Protestantse gemeente W ageningen en de 
Lutherse Reglergemeente in de binnenstad van Erfurt).

Zie verder enkele boekbesprekingen.
De geefster en gevers veel dank.

Correctie

In Oud-Wageningen van januari j.l. plaatsten we een groepsfoto van de v.v. SDO. We 
schreven dat uiterst rechts Gradus Gijsbertsen zit. Dit is niet het geval. Hij staat, 
gestoken in een net pak, uiterst rechts.

A.G. Steenbergen 
beheerder bibliotheek

Boekbespreking

1. Wie woonden waar in de binnenstad van W ageningen?; deel 2, door A.C. Zeven. 
Wageningen, eigen uitgave, 1998.

Voor hen die het nog niet weten, onze voorzitter A.C. Zeven is sedert 1986 bezig met 
een reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van de binnenstad. Het werk zal uit 
zo’n vijf delen bestaan. De delen 2 tot en met 5 zullen elk ca. 370 bladzijden A4 beslaan, 
bevattende de gegevens van de bewoners/eigenaren van de panden en gronden 
binnen de stadsgracht. Het geheel omvat de periode (ca. 1550)-1600 tot 1860- (heden). 
Deel 2 is thans verschenen. Het bevat de 1832 kadasternummers 11 tot en met 119. 
Soms zijn er van een pand veel gegevens, soms weinig. De auteur deed verrassende 
ontdekkingen, zoals de aanwezigheid van muurhuizen in de stad, d.w.z. huizen tegen 
de stadsmuur gebouwd. Of de Broekpoort (bij het Juniusbolwerk), die oorspronkelijk 
veel groter was. Door middel van kaartjes wordt het besproken perceel aangeduid. Er 
zijn veel afbeeldingen (foto’s en tekeningen o.a. van Sj. Rauws). Teksten of afbeeldin
gen op blz. 191/192 moeten omgedraaid worden. Elk deel eindigt met een index op 
patroniem of familienaam. Zodoende kunt u opzoeken waar uw voorouder woonde. 
Wanneer het 5de deel klaar is, kan pas een Algemene inleiding geschreven worden. 
Deel 2 is in ieder geval de moeite van het raadplegen en kopen waard. De prijs is f. 40,- 
(afgehaald, eerst bellen tel. 0317-410156) of f. 50,- (toegestuurd, girorekening 908529 
te Wageningen)

2. Cor Janse. Blik omhoog; 1940 - 1945 W olfheze - de Zuid Veluwezoom - de oorlog. 
Band I, 1995; Band II, 1996. De titel “Blik omhoog” is een verwijzing naar de

overvliegende vliegtuigen in 1940 - 1945, waardoor je “blik” als van zelf “omhoog” 
getrokken werd. De ondertitel op de omslag geeft de inhoud ju ist weer: W olfheze en de 
Zuid-Veluwe in oorlogstijd.
Het geheel (er komt nog een derde deel) is geboren uit betrokkenheid en affectie van 
de samensteller, Cor Janse uit Rheden, bij en voor zijn geboortestreek. Het is te
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merken. Alles wordt zeer gedetailleerd weergegeven. Achtergrondinform atie van de 
landelijke oorlogsgebeurtenissen ontbreekt niet. De auteur maakte voor de lokale en 
streekgegevens gebruik van politierapporten, lokale kranten, dagboeken (o.a. van 
mevrouw Mansvelt van het Blindenhuis W olfheze). Vele mensen zijn geïnterviewd of 
werden schriftelijk benaderd voor herinneringen, fo to ’s enz. In “grijskaders” worden 
dikwijls de bronnen vermeld. Zo ontstond, na meer dan 10 jaar onderzoek, een 
encyclopedie van gegevens over de oorlogsgeschiedenis van W olfheze en de streek 
daar ver omheen. Persoonlijk heb ik met veel interesse en nieuwsgierigheid de twee 
dikke banden met dicht bedrukte bladzijden doorgelezen. Geert Maassen, die mij de 
banden toestuurde voor recensie en lid is van het Comité van aanbeveling, liet mij 
weten dat in Band I W ageningen 70 x voorkom t en in band II 28 x.
Ik kan me voorstellen, dat niet iedereen deze vorm waarin de oorlogsgeschiedenis van 
deze streek gegoten is, aanvaardt. Het moge niet wetenschappelijk zijn, maar boeiend 
is zij wel.
De uitgave van deze boeken werden en worden financieel ondersteund door een aantal 
bedrijven, instellingen en particulieren. Band I kostf. 40,45 en Band II f. 44,-. De meest 
nabije boekhandel waar u deze boeken kunt kopen, is Bruna Renkum, Dorpsstraat 35.

DE CASTEELSE POORT - BIJNA VOLTOOID

Louis Razoux Schulz

In de vorige nummers hebben we de lezers van Oud W ageningen op 
de hoogte gehouden van de voortgang van de uitbreiding van het 
museum van de begane grond naarde bovenverdieping. Aan de titels 

van die bijdragen valt af te lezen hoe dat alles is verlopen: W aarheen? - Zijn we er al?
- De charme van het onverwachte - Eindelijk! Een langdurig proces, met afw isselend 
stapjes vooruit en onverwachte vertragingen door allerlei omstandigheden die we niet 
in de hand hadden. Maar dan komt er ineens een stroom versnelling: op 23 april was 
de eerste verdieping voltooid! De tentoonstelling over de geschiedenis van de joden in 
Wageningen werd geopend door rabijn Van Dijk uit Amsterdam en de eerste verdieping 
werd door wethouder Blankestijn met een toespraak en het doorknippen van een lint 
in gebruik genomen. De vrijw illigers ontvingen de Gemeentepenning van wethouder 
Blankestijn. Supervrijw illiger Han Slooter ontving van het bestuur bovendien een 
stoffelijk blijk van waardering.

Daarna bleef er overigens nog genoeg te doen: de renovatie van de begane grond. Die 
is naar verhouding redelijk snel verlopen. De grote deuren aan de voorzijde zijn nu, naar 
een lang gekoesterde wens, de toegangsdeuren geworden. Mevrouw E.de Jong heeft 
een comfortabele kamer gekregen evenals de baliemedewerkers. De oude kamer van 
mevrouw De Jong werd omgetoverd in een bescheiden maar aardig koffiekamertje. De 
zogenaamde opkamer werd ingericht tot video- en projectieruim te. En toen kwam er 
nog een onverwachte extra “uitbreiding: graafwerk in de kelder toonde aan dat de 
fundamenten van het kasteel tot onder het museumpand doorlopen. De heer Kees de

Aanbevolen.
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Boef nam het leeuwedeel van dat 
werk op zich, de heer Bik en me
vrouw van Hövell van de Gemeente, 
de heren Soentgerath en Sombroek 
van de Archeologische W erkgroep 
en architect Pieter Roza kwamen 
kijken en gaven advies. En nu is dan 
die kelder ook tot onderdeel van het 
museum gepromoveerd en voor be
zoekers toegankelijk gemaakt. 
W ageningen beschikt nu over een 
museum dat die naam ook verdient, 
hoe bescheiden zo ’n plaatselijk mu
seum ook mag zijn. Een deel van het 
werk werd uitbesteed, maar er is ook 
ontzettend veel werk verricht door 
v rijw illige rs , inc lus ie f enke le  be
stuursleden. Als je alles bij elkaar telt 
is zelfs het grootste deel door hen 
gedaan. Han S looter en Anneke 
Hofstra hebben heel veel werk ver
zet, sommigen hebben misschien 
gezien hoe laatstgenoem de op de 
knieën voortschuivend de vloer van 
de toekomstige koffiekamer met een, 
een doordringende geur versprei
dend, spul heeft geboend. Ton Steen
bergen richtte met Jan Everdey ei
genhandig de Joodse tentoonstel

ling in, Meintje Peters al even eigenhandig de aardappeltentoonstelling en zoals 
gezegd hebben Kees de Boef en vele anderen de kelder “m useaal” gemaakt. En 
daartussendoor liep Els de Jong af en aan, adviserend, helpend, telefonerend, de 
tekstverwerker bedienend, bezoekers te woord staand, bakken koffie schenkend en 
door haar aanwezigheid alleen al iedereen motiverend.
De meeste baliemedewerkers doen niet aan het inrichtingswerk mee maar zijn wel 
onmisbaar om het museum aan de gang te houden. Zij hebben er aan bijgedragen dat 
we het museum geen moment hebben hoeven te sluiten tijdens de uitbreidingswerk- 
zaamheden en dat is zeker het vermelden waard.

Zijn we er nu? Neen, nog steeds niet. De voor de bibliotheek bestemde ruimte op de 
begane grond verkeert nog in een rommelige staat doordat de kasten die gem aakt 
zouden worden nog steeds niet zijn afgeleverd. Dat is eigenlijk een smet op een 
vernieuwd gebouw dat door iedereen wordt geprezen. We hopen dat binnen afzienbare 
tijd ook die hobbel genomen zal zijn.
Dan is er nog de opknapbeurt voor het koetshuis dat voor kunsttentoonstellingen 
bestemd is. Restauratie is nodig van de voordeuren en vervanging van een paar

De Wethouder opent de verdieping 
van het museum
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gebroken marmertegels in de gang, achterstallig onderhoud dat door de Gemeente zou 
moeten worden uitgevoerd. Verder moeten we nodig een nieuw kopieerapparaat en 
printer hebben en op termijn een beveiligingsinstallatie voor de eerste verdieping. 
Binnen niet al te lange tijd hopen we de opening van het nu vrijwel com pleet ingerichte 
museum op gepaste wijze te vieren.

Onze penningmeester liet ons in de pot zien en tot onze vreugde bleek er net nog wat 
in te zitten voor allerlei werk dat nog moet gebeuren. Veel steun ondervinden we verder 
van de Vrienden van het Museum. Onder aanvoering van Jerry de Hoog werd een 
sponsoractie ondernomen onder de W ageningse ondernem ers en straks zult u bij het 
binnenkomen kunnen zien welke bedrijven ons steun hebben toegezegd.
Dan praten we nog niet over de verre toekomst met als eerste prioriteit een lift en extra 
trap waardoor het museum ook voor minder valide mensen toegankelijk zou worden. 
Maar daarover later (naar we vrezen veel later) nog eens een keer!

NIEUW S VAN HET MUSEUM
T. van W ijk

De leden van Oud-W ageningen die deze zomer De Casteelse Poort binnenkwamen, 
weten het al: het gebouw heeft een face-lift ondergaan. W ie er nog niet is geweest, heeft 
een kans gemist om zijn zomergasten en bezoekende fam ilieleden even grondig te 
overbluffen. Er ging geen week voorbij of er was weer een nieuw aspect te bewonderen! 
Leden van Oud-W ageningen, u doet er verstandig aan niet te wachten tot de officiële 
opening. Dan is het huis toch te vol. Vol met mensen die komen om misschien wel 
gezien te worden. Maar wat echt gezien moet worden is het museum. Hierin is zèlfs 
een speciale zaal voor Oud-W ageningen gereserveerd.

Ondanks al het werk is het gebouw geen dag gesloten geweest. Op de vernieuwde 
bovenverdieping vroegen en vragen nog twee heel erg W ageningse tentoonstellingen 
om aandacht:
a. Joods leven in W ageningen e.o. vanaf de 16e eeuw. Deze blijft tot en met 13

september te bezichtigen.
b. De veelzijdige aardappel, met al zijn historische, wetenschappelijke en culturele 

aspecten. Deze kan tot en met 24 oktober bezocht worden.
Ook erg W agenings was de expositie in het Koetshuis op de begane grond. Daar werd 
de geschiedenis van het grafveld aan de Diedenweg uit de doeken gedaan. Onze 
Wageningse voorouders zijn daar gedurende vijf eeuwen begraven geweest. Tot eind 
augustus konden we nog zien wat ze in hun graf meekregen en hoe zo ’n opgraving in 
zijn werk gaat. Na 1 septem ber gaan de vondsten terug naar de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Op Monumentendag, 12 september, is het museum, zoals gebruikelijk gratis, open voor 
het publiek. Het Koetshuis herbergt dan een nieuwe tentoonstelling, die ingericht is in 
samenwerking met de Camera Club W ageningen.

Van 25 september 1998 tot en met 14 februari 1999 komt er een tentoonstelling, in 
samenwerking met de NUON ingericht, over “Honderd jaar waterleiding in Wageningen”.

Tot ziens dus in De Casteelse Poort.
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WAGENINGEN MONUMENTAAL, VERENIGING VOOR STADSSCHOON

Leo Klep, voorzitter

Op 27 januari 1997 werd W ageningen Monumentaal opgericht ten kantore van notaris 
Fierst van W ijnandsbergen. Een vereniging die op wil komen voor het stadsschoon. 
Floe behouden of verbeteren we het mooie en eigene van W ageningen? Dat is de vraag 
die onze vereniging steeds op tafel wil houden, en wel in dialoog met betrokkenen en 
beleidmakers. We willen niet zozeer actiegroep zijn, maar vooral zorgen dat het 
argument van stadsschoon in de discussies betrokken blijft worden.
Voor een deel gaat dat ‘officieel’ m iddels formele reacties op plannen (bijvoorbeeld 
Rustenburg, Costerweg, Theehuis Belmonte) en voor een belangrijk deel ook middels 
informelere gesprekken met uiteenlopende partijen. Bovendien willen we ook discus- 
sie-avonden organiseren waarvoor we dan een spreker uitnodigen. Zo ontvingen we 
afgelopen jaar de heer Bierens de Flaan van de ‘Vrienden der Gelderse Kastelen’ en 
de heer Trompert van S.V.P. Stedebouw & Architectuur: het bureau dat de markt 
opnieuw inrichtte.
Uiteindelijk wil W ageningen Monumentaal ook komen tot de oprichting van een 
Stichting Stadsherstel, die daadwerkelijk in objecten kan investeren. Ons initiatief om 
het beeld ‘De Gerechtigheijt’ op het gemeentehuis te laten restaureren is daar een 
eerste vingeroefening toe.
Deze vingeroefening laat overigens weer zien dat initiatieven tot stadsverfraaiing vaak 
een uitstralingseffect hebben: in reactie op onze restauratie van het beeld besloot het 
gemeentebestuur zelf het hele ingangsrisaliet van het stadhuis onder handen te 
nemen. Eerder zagen we iets dergelijks in de Floogstraat: op het moment dat één 
winkelier zijn pand verfraait en bijvoorbeeld lelijke luifels weghaalt (W indtson, Labelle), 
volgen er meer. Dit alles overigens ook onder invloed van een buitengemeen actieve 
afdeling monumentenzorg van de gemeente (met Bik, Van Hövell en Van Dijk).

Al heel gauw stelde onze vereniging vast dat het bij ‘S tadsschoon’ niet alleen om het 
‘mooie’ , maar ook om het ‘e igene’ van de stad gaat. En dat dat geen van beide 
objectieve begrippen zijn.
En dus zul je niet alleen over smaak moeten twisten maar je ook steeds moeten 
afvragen wanneer iets ‘e igen’ is aan W ageningen. Je komt dan in de buurt van één van 
de criteria die ook gelden voor aanwijzing tot gemeentelijke monument: de ‘cu ltuur
historische waarde’. En dié raakt weer dicht aan de belangstelling van de Vereniging 
Oud-Wageningen. De Goede en Steenbergen hebben zich indertijd niet ingezet voor 
het behoud van het Nude-bolwerk omdat het zo móói was, maar omdat het cu ltuur
historische waarde heeft: het is eigen aan W ageningen als oude vestingstad.

Op zich was het dan ook niet vreemd dat sommigen zich afvroegen of er wel een 
Wageningen Monumentaal nodig is naast Oud-W ageningen. Uw voorzitter, Zeven, 
stelde direct dat hij vond dat behoud van Stadsschoon wel degelijk een aparte club 
verdiende, net als bijvoorbeeld een historisch museum. Ik zou daar aan toe willen 
voegen dat Wageningen Monumentaal ook niet puur historisch gericht wil zijn. W e zijn 
ons zeer wel bewust dat een stad zich voortdurend moet vernieuwen. Wij moeten dus 
opereren in een spanningsveld tussen vernieuwing, beeldkwaliteit en cultuur-histori- 
sche betekenis.
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Ik wil één voorbeeld noemen van zo ’n spanningsveld: het UVV-gebouwtje, cq de 
bakkercoöperatie aan het Salverdaplein1). De één vindt dat een grappig, apart gebouw
tje met een herkenbare stijl, de ander vindt het een rommelig pandje dat niet helemaal 
aansluit op de oude panden aan Nieuwstraat en Kapelstraat. Sommigen vinden een 
bakkerijgebouwtje niet bepaald uniek, en anderen waarschuwen dat het één van de 
laatste zoniet dé laatste gebouwde herinnering is aan de strijdbare sociale beweging 
van begin deze eeuw. Juist ook in het armelijke W ageningen is die strijd niet 
onbelangrijk geweest.
Ofschoon het nergens formeel vastligt vrees ik dat dit pandje wel eens onder vuur kan 
komen te liggen. De nieuwbouw aan de Herenstraat en bij de Pedel doen menig 
vormgever verzuchten dat het Salverdaplein ‘om valt’ en dat voor het UVV-gebouwtje 
iets hogers in de plaats zou moeten komen.
Wat mij betreft zal Wageningen Monumentaal de komende tijd de ‘behoudenswaardig- 
heid’ van het gebouwtje onderstrepen. Qua historie, qua stijl en ook qua ‘W ageningen- 
eigenheid’. Maar daarnaast zullen we moeten zoeken naar oplossingen hoe het 
Salverdaplein ook mét dit gebouwtje aantrekkelijk kan zijn, en tenslotte is het zaak een 
gebruik van dit pand te verzinnen dat enerzijds recht doet aan het pand zelf en 
anderzijds economisch rendabel is.

We hopen op een plezierige samenwerking met Uw Vereniging, en nieuwe leden zijn 
natuurlijk altijd welkom. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris, Han den Ouden 
(Herenstraat4,426040). Bovendien liggen erfo lders in bijvoorbeeld het Museum en het 
Gemeente-archief.

1> Zie het artikel over De volharding in dit nummer.

DE VOLHARDING AAN HET SALVERDAPLEIN

A.G. Steenbergen

Enkele jaren geleden kreeg ik een akte van transport d.d. 21 juni 1923 ter inzage1). Het 
betrof een Bewijs van eigendom van een perceel grond aan de Nieuw- en Kapelstraat 
voor de Inkoop- en Verbruikersvereniging “De Volharding” te W ageningen. Op het 
kantoorvan notaris Jan Johan Frederikvan Rijn, villa W elgelegen, Nudestraat2, waren 
hiervoor gekomen J.M.A. W ijaents van Resandt en Dirk Schouten, respectievelijk 
burgemeester en secretaris van de gemeente W ageningen. Zij brachten hiermede een 
besluit van de gemeenteraad van 14 mei 1923 ten uitvoer. De gemeente W ageningen 
was dus de verkoopster. De koper was de r.k. coöperatie De Volharding u.a., gevestigd 
te Wageningen. Het bestuur van deze instelling machtigde voor deze aankoop 
Johannes Petrus Weijers, marktmeester (en bedrijfsleider van De Volharding). Het 
bestuur bestond toen uit F.A.B. Hoogstede, leerlooier; Johannes Boekhorst, w inkelbe
diende bij Scholtensdrogisterij, en F.Th. Rutten, gemeentearbeider, respectievelijk 
voorzitter, secretaris en penningmeester2*.
De Grond, groot ca 1 are 471 /2  ca, was gelegen aan de N ieuw-en Kapelstraat. De prijs 
bedroeg f. 737,50. De gemeente W ageningen was in 1915 en 1916 in bezit gekomen 
van 2 percelen grond aldaar, die dus in 1923 als één perceel verkocht werden en een 
nieuw kadasternummer kregen: I 1917. Op de grond aan de Kapelstraat stond
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aanvankelijk een zeer oud winkel-huis, waarin vanaf ongeveer 1875 tot 1916 de 
antiekzaak van S. van der Horst en Zn. gevestigd was. Daarachter, in de Nieuwstraat, 
bevond zich de boerderij van landbouwer Johannes Meijer.

De Volharding

“Een vrucht der R.K. 
Organisatie. De nieu

we R.K. Coöp. bakkerij 
“De Volharding" te 

Wageningen. Teksten  
foto uit de Katholieke 
Illustratie van woens
dag 28 januari 1925. 

(Collectie archief 
Katholiek Wageningen).

Op de in de buitenmuur geplaatste gedenksteen van de huidige UVV-gebouw leest u 
iets over de beginjaren: “R.K. Coöp. Bakkerij De Volharding. Opgericht 7 oct. 1913. 
Inwerking getreden 1 mei 1916. Dit gebouw gesticht 1924” . De Volharding was een 
instelling van de toenmalige r.k. werkliedenvereniging St. Joseph, later K.A.B., N.K.V. 
en sedert jaren opgenomen in het F.N.V. De Volharding was vóór 1940 niet bij een 
centrale organisatie van coöperaties aangesloten, noch bij een r.k. coöperatieve 
vereniging of Handelskamer3).
Het doel was onder andere: aan haar leden brood en (zo mogelijk) andere levensbe
hoeften van goede kwaliteit te verschaffen en met een deel van de gemaakte netto
winsten haar leden te steunen. Van de omzet van de bakkerij ging geld naar het 
Moederfonds (geboorte van een kind), werklozenfonds, overlijdensfonds en commu- 
niefonds. Vermoedelijk kreeg men van het laatste een bijdrage in de kosten van de 
kleren. In ieder geval kregen de kinderen van de coöperatie bij het “Aannem en” een 
kerkboek, allemaal hetzelfde. Met sierlijke letters in rode inkt stond de schenking 
vermeld4’. Na afschrijving van de gebouwen en inventaris bleef er geld over voor de 
leden voor de uitkering van een dividend.
Van 1916 - 1924 stond de w inkel-bakkerij van De Volharding aan de Grindweg, nu 
Bevrijdingsstraat. Sinds 1976 is hier ‘t Zuivelhoekje gevestigd. Het kantoor van de 
bedrijfsleider was boven de winkel.
Na aankoop van de grond - zie boven - gaf men aan architect H .H . Koop uit W ageningen 
opdracht een winkel en een bakkerij te ontwerpen. De bouw werd gegund aan 
aannemer fa Haar te W ageningen. De heteluchtoven in de bakkerij werd geleverd door 
de fa M. Schouten te Utrecht. In september 1924 werd het gebouw in gebruik 
genomen5*.
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2. Bestuur en personeel van De Volharding t.g.v. het 25-jarige bestaan in 1938 op de 
foto gezet door fotograaf J.van Staveren, Bowlespark.

Zittend v.l.n.r. 1. Jo van Dinther, 2. H.J. van Zwam, 3. F.A.B. Hoogstede,
4. bedrijfsleider J.P. Weijers en 5. Jo P. Assink. Daarachter staande vJ.n.r.

1. A.W. Woltering, 2. Gradus Vos, 3. J.(Hannes) Boekhorst, 4. Steven Jansen,
5. Otto van Veen, 6. Theo Rothuis, 7.Mej. Corrie van R ijsw ijk (M w C. van Beek) 

Achterste rij v.l.n.r. 1. Willem Snelders, 2. P iet Bosch, 3. Frits Jordens,
4. J.A. (Hannes) Hoogstede, 5. Cees Wegh, 6. m ijn oom Wim van Lent. 

(Collectie A rch ie f Katholiek Wageningen).

Fusie
In 1958 ging De Volharding een fusie aan met de Verbruikscoöperatie De Voorpost, die 
in 1903 gesticht was als arbeiderscoöperatie en die 10% van haar w inst aan de 
arbeidersbeweging afstond. Deze coöperatie heette “rood” te zijn. Toen in 1925 het 
gevaar dreigde, dat er een christelijke coöperatie zou worden gesticht, besloot men 
deze bijdrage te laten vervallen en de naam te veranderen. De instelling werd een 
neutrale Verbruikscoöperatie61.
De Voorpost nu moest ten behoeve van de bakkerij een aantal voorzieningen treffen, 
die een grote kapitaalsuitgave zouden vragen. De Volharding moest eveneens geld 
lenen voor uitgebreide aanpassingen. De op te brengen renten en aflossing zouden het 
bedrijfsresultaat ongunstig beïnvloeden. De steeds stijgende lasten en de geringe 
omvang van de vereniging waren hier mede de oorzaak van. Rond deze noodzakelijke 
fusie met De Voorpost ontstond binnen katholieke leden van De Volharding grote 
commotie7*.
Een brief, gedateerd maart 1958, van deken-pastoor Th. Otten was een poging om de 
gemoederen tot bedaren te brengen. Ik geef hierbij de inhoud van dit “herderlijk 
schrijven” weer:
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“Ter kennisname” .
Aan de leden van de kath.Coöperatie De Volharding.
In verband met het voorstel van het bestuur, dat a.s. maandag aan de leden zal worden 
gedaan, gezien de huidige situatie, om tot fusie over te gaan, wil ik op verzoek gaarne 
het onderstaande onder uw aandacht brengen, om in dezen tot een ju ist oordeel te 
komen, evenals tot een ju iste beslissing.
De kath.coöperatie is op zich genomen zuiver een zakelijke, materiële aangelegen
heid, die als zodanig niets met het geloof te maken heeft, het gaat hier derhalve niet om 
een principieel katholieke zaak.
In de loop der jaren zijn er verschillende katholieke fondsen gevormd, o.a. communie- 
fonds, enz. Deze te moeten prijs geven zou niet gewenst zijn.
Maar dat behoeft niet, want alles wat op kath. gebied in dezen bestond blijft reglemen
tair gehandhaafd, evenals ook vastgelegd is het percentage kath. in bestuur en kath. 
personeel.
Gezien nogmaals de fin .situatie, moeten er maatregelen genomen worden, het accoord 
gaan met het voorstel van het bestuur betekent derhalve in genendele een prijsgeven 
van een principieel iets. Voor een ju iste beoordeling van de situatie meende ik dit onder 
uw aandacht te mogen brengen.
Met vriendelijke groeten,
(get.) Th. Otten Deken” .
Op 1 juli 1958 vond dus de fusie plaats. De toen in gebruik zijnde verouderde bakkerij 
aan de Gerdesstraat werd geheel gem oderniseerd en omgebouwd in een vol autom a
tisch bedrijf. Tien jaar later, in 1968, werd het gebouw in de Gerdesstraat toch 
gesloopt8*. De coöperatieve bakkerij vertrok toen, samen met die van Ede, naar 
Arnhem, waar ze een onderdeel vormde van Coöperatie Gelderland.
In de winkel van De Volharding kwam zuivelhandel Van Meijeren, die het geheel in 1971 
verkocht aan de gemeente W ageningen. Sindsdien is het in gebruik van de U.V.V. Na 
een interne verbouwing beschikte deze over een kleine zaal, een grote vergaderzaal 
en de winkel9*. De hoge schoorsteen en de gevelsteen herinneren niet alleen aan de 
vroegere functie van het gebouw, maar meer nog aan een stuk sociale geschiedenis. 
De Volharding, opgericht vanuit de r.k. arbeidersbeweging en bestemd voor de 
arbeiders, heeft veel en goed werk verricht.

Het archief?
De akte van transport, waarmede ik dit verhaal begon, was ongetw ijfeld afkomstig uit 
het achtergebleven (?) archief. Ik kon dit niet te weten komen. W aar zijn de notulenboe
ken, de ledenlijsten, de adm inistratie enz. gebleven?
Een handvol brieven rond de fusie, fo to ’s en kranteknipsels zijn overgebleven. 

Noten:
1 November 1994 van W. Stellaard (+ 1996).
2 Zie ook de Adresboeken voor W ageningen 1930, p.52 en 1937,p.44.
3 D. Regeling. De stad der tegenste llingen,1933. p. 157.
4 Het is niet onmogelijk dat bij oude katholieke fam ilies in W ageningen zo ’n kerkboek 

nog aanwezig is.
5 W ageningsche Courant woensdag 24 september 1924

66



5 Diamanten feest Coöperatie “De Voorpost, in: de Veluwepost woensdag 8 mei 1963.
D. Regeling,p. 152.

7 Archief katholiek W ageningen. Documentatie r.k. coöperatie De Volharding. Hierin 
bevinden zich vijf brieven, betrekking hebbend op deze fusie. Omdat mijn ouders lid 
waren van De Volharding, bleven deze stukken bewaard.

8 Rijnstreek, donderdag 1 februari 1968.
9 Leo Klep. Adres W ageningen, 1992,p.61.

OP ONTDEKKINGSREIS IN HET BOW LESPARK

EEN SPEURTOCHT NAAR HET KASTEEL MET BEHULP 
VAN VERZAKTE EN GESCHEURDE HUIZEN

J.H. Soentgerath

Van het Kasteel van W age
ningen is weinig bewaard ge
bleven. Tegenwoordig resten 
ons zichtbaar goeddeels de 
noordmuur (1), de fundam en
ten van de noordelijke poort- 
toren(2) en de noordoostelij
ke toren(3), een stukje muur 
met “het sluisje” (4) en een 
klein stukje fundament van de 
zuidelijke poorttoren(5), dat 
onlangs in het museum is 
blootgelegd.
Niet zichtbaar, maar ook nog 
aanwezig zijn een deel van 
een kelder van een gebouw 
op de binnenplaats, dat ver
scholen gaat onder een met 
klimop begroeide heuvel waar
op zich een forse veldesdoorn 
bevindt(6), en bij opgravingen 
blootgelegde stukjes funda
ment van de zuidelijke poort- 
toren(7) en van de westmuur(8 
en 9).

OVêfZ>CHT VAN BeKtWDe Re^TeN VAN HCT K A STeei

U J
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De exacte plattegrond van het kasteel is dus gedeeltelijk bekend, zoals op de 
overzichtskaart te zien valt. De noordmuur is nog voorhanden en de ligging van de 
westmuur ligt voor de hand.
Een mogelijkheid om de plattegrond aan te vullen is het gebruiken van oude teksten 
aangaande de bouw van het kasteel en oude afbeeldingen.

VIERKANT?

Een uitspraak over de vorm van de wallen, en dus de muren die daartegenaan stonden, 
wordt in het jaar 1500 gedaan. De wal moest toen aangelegd worden en wel met een 
omloop van 56 roeden(ca. 213 m) in het vierkant of daaromtrend. Moest het kasteel nou 
een vierkante vorm krijgen of een vorm die daar wat van weg had?

OUDE PLATTEGRONDEN

In de 16de en 17de eeuw zijn meerdere afbeeldingen vervaardigd , waar het kasteel 
van Wageningen op weergegeven is. Uit de 16de eeuw dateren twee plattegronden van 
de vestingwerken van W ageningen, waarvan details met het Kasteel hieronder 
geschetst zijn.
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Het aanvullen van de gedeeltelijk bekende plattegrond van het Kasteel is eenvoudig, 
zou men denken.
De plattegrond is in het verleden immers getekend en nog meermaals ook.
Bij een vergelijk tussen de twee oude plattegronden zou de conclusie echter ook 
kunnen zijn dat het om twee verschillende kastelen gaat.
Uitspraken doen over de exacte plattegrond van het Kasteel aan de hand van oude 
afbeeldingen lijkt dus allesbehalve eenvoudig. In een lang betoog, dat ik achterwege 
laat, zou ik oude afbeeldingen op hun betrouwbaarheid kunnen bepalen, maar ook dan 
slechts deels, omdat de gedachentengang van de makers mij niet bekend is.

Ik beperk mij tot een andere manier om inzicht te krijgen in de plattegrondvorm van het 
Kasteel, namelijk een wandeling in het Bowlespark en daarbij goed kijken, met als 
achterliggende gedachte dat verscholen funderingsresten van het kasteel en de 
gedempte grachten buiten de muren verstoringen in de bodem zijn die zichtbaar 
worden wanneer er huizen op staan met bakstenen funderingen, zonder verdere 
stabilisatie van deze funderingen. (Bijna alle huizen in het Bowlespark zullen een 
dergelijk fundament hebben) Onregelmatigheden in de ondergrond , zoals funderings-
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resten en gedempte grachten veroorzaken dan scheuren in huizen en verzakkingen. 
Enige voorzichtigheid is bij deze theorie wel geboden, want er zijn legio oorzaken voor 
scheurvorming te bedenken. Niet ieder scheurtje in een huis in het Bowlespark heeft 
bovengenoemde oorzaak. Bij verzakkingen is de theorie op een andere manier 
ingewikkeld. Als een ondergrond overal evenredig zakt, scheurt een erop gebouwd huis 
niet en zakt het ook niet scheef.
De hoofdzaken van de theorie heb ik hier ter verduidelijking geschetst.

SCHEVE HUIZEN EN SCHEUREN IN HET BOW LESPARK

Dat Bowlespark 27 ook wel “het scheve huis” genoemd wordt, is alom bekend. Men 
heeft mij ooit verteld dat het half in de voormalige gracht en half daarbuiten zou staan. 
Gezien de breedte van de voormalige kasteelgracht(ca. 17m), klopt dit verhaal, 
gerekend uit de westmuur van het kasteel, waarvan de richting met zekerheid te 
bepalen valt aan de hand van de bekende gegevens.
Het scheve huis noem ik hier “het scheefste huis” , omdat er nog meer huizen scheef 
staan, zoals Bowlespark 14 t/m 16 (14 het duidelijkst) en nrs. 23 en 24, die waarschijnlijk 
allemaal scheef staan omdat ze in het gedempte deel van de gracht gebouwd zijn, dat 
langs de zuidmuur van het kasteel liep. Opmerkelijk is dat nr.24 scheef gezakt is en 
nr.25 niet. Tussen de nrs. 24 en 25 lijkt iets aan de hand te zijn. Het zou goed kunnen 
dat h ie rter plaatse de scheiding was tussen gracht en geen gracht, waarmee de locatie 
van de zuidmuur op dit punt bepaald is. het zou ook kunnen dat de exacte locatie van 
de zuidmuur op dit punt onder nr. 25 is, en dan pal naast de zuidgevel van het pand, 
waar een doorlopende scheur in de voorgevel een indicatie voor kan zijn. Als we verder 
dit punt onthouden en op de kaart met verzakkingen en scheuren kijken waar nr. 14 zich 
bevindt, dan lijkt het er op alsof de zuidzijde van het Kasteel niet parallel aan de 
noordzijde verliep, maar gerend.
De locatie van de zuidmuur is met deze beredenering vrij accuraat te bepalen. De 
ligging van de noordmuur en de westmuur is bekend, dus wat rest is de oostmuur. Een 
doorlopende scheur tussen de nrs.6 en 7 kan duiden op de locatie van de oostmuur. 
Deze plaats ligt voor de hand, gezien de ligging van het fundam ent van de toren in het
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noordoosten. Ik zal verder niet iedere scheur of verzakking behandelen, enkel nog een 
paar om de theorie te staven. In de westgevel van het museum (nr. 1 a) bevindt zich een 
doorlopende scheur op de rand van het fundam ent van de zuidelijke poorttoren onder 
deze gevel. Gezien de onregelmatigheid in de ondergrond van de westgevel van het 
museum (wel/geen oud fundament), was deze scheur te verwachten. Hetzelfde is het 
geval in de zuidgevel van het museum, waar zich scheuren bevinden onder en boven 
het eerste venster uit de zuidwestelijke hoek gerekend. Deze scheurvorm ing hangt 
samen met funderingsresten van de westmuur van het Kasteel. Een laatste voorbeeld 
van het present zijn van het Kasteel, ook al zien we er op het eerste oog niets van, 
kunnen twee scheuren zijn in de Kasteelse gang. Deze bevinden zich in de tuinmuur 
van Herenstraat 6 en de erfscheidingsm uur van het Kantongerecht, op ca. 19 meter ten 
westen van het trafohuisje naast het museum, (scheiding gracht/geen gracht).
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DRUKKERIJ VADA 1969 -1 9 8 6
I.C. Rauws

In zijn artikel “Drukken in W ageningen” bekort de schrijver de heer K. Heijers, inmiddels 
helaas overleden, in Oud-W ageningen-24 jrg-nr. 4-novem ber 1996, zijn verhaal over 
drukkerij Vada betreffende de periode 1969-1986. Het lijkt mij nuttig hier wat uitgebrei- 
der op in te gaan.

De fusie
In 1969 komt de fusie tussen Zomer & Keuning en het Kluwer concern te Deventer tot 
stand. Het verhaal hierbij gaat dat Kluwer aanvankelijk alléén belangstelling had voor 
de uitgeverij. Doch de toenm alige directie (de heren Zomer, Van Houten en Brouwer) 
waren van mening dat ook de drukkerij diende te worden overgenomen!
Door deze overname kwam er een einde aan het roemruchte tijdperk Zomer & Keuning. 
Door velen als negatief ervaren, omdat men vreesde dat de Christelijke signatuur zou 
verdwijnen, hetgeen uiteindelijk al snel zou gebeuren, vooral ten aanzien van de 
tijdschriften.

De gastarbeiders
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig kreeg de drukkerij, alsmede de binderij te 
kampen met personeelstekort. Adverteren hielp niet. Zelfs een landelijke advertentie
campagne leverde slechts één sollicitant uit Veenendaal op, die tenslotte afhaakte 
omdat hij vond dat hij te weinig verdiende. In 1970 ging men toen noodgedwongen over 
tot het werven van buitenlandse gastarbeiders uit Spanje en Marokko. Om deze 
mensen te huisvesten werd in dit jaar het voormalig hotel “Hof van Gelderland” aan de 
Nudestraat van de gemeente W ageningen gehuurd en als dependance ingebruik 
genomen. De gastarbeiders zouden er tot 1972 blijven.

Hof van Gelderland in 1969. Onderkomen voo rde  gastarbeiders van 1970-1972 
(foto LC. Rauws. Collectie A.G. Steenbergen)
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De Bedrijfssplitsing
Per 1 januari 1972 werd de N.V. Zomer & Keuning’s drukkerij “Vada” , Binderij en 
Uitgeversmaatschappij gesplitst in drie werkmaatschappijen, t.w.: Drukkerij Vada B.V., 
Zomer & Keuning Boeken B.V. en zomer & Keuning Tijdschriften B.V. De Drukorders 
van Z.K. Boeken- en Tijdschriften bleven volgens afspraak wel bij drukkerij Vada liggen. 
De oude bekende naam in bronzen letters en het schildje met het Nederlandse wapen 
met de tekst hofleverancier werden van de gevel gehaald. Als gevolg van deze splitsing 
ontstond er een ernstig ruimte gebrek, ondermeer omdat de drie ontstane adm inistra
ties gescheiden dienden te worden. De drukkerij-adm inistratie kwam zodoende van 
1972 - augustus 1975 in het Hof van Gelderland te zitten. Zom er & keuning Boeken B.V. 
werd voor enige jaren ondergebracht in een nieuw houten nood-gebouw (“De Cocon”) 
op het terrein achter de drukkerij gelegen. Toen de restauratie van het huis “Kernheim” 
te Ede gereed kwam verhuisde men daar heen. De redactie van Zomer & Keuning 
Tijdschriften B.V. betrok de bovenverdieping van het Hof van Gelderland. Later vertrok 
Z.K. Tijdschriften naar Utrecht en zou uiteindelijk aan de V.N.U. te Haarlem worden 
verkocht. Drukkerij en Binderij bleven in de gebouwen aan de Costerweg. Een 
overname van Vada door drukkerij de Boer te Hilversum ging na vele besprekingen met 
Kluwer niet door. De uitbreidingsterreinen van drukkerij Vada gelegen tussen de 
Costerweg en Industrieweg werden aan de gemeente W ageningen verkocht.

Het einde
Voor de drukkerij braken moeilijke tijden aan. Vele activiteiten (o.a. de offsetdruk), die 
elders ook binnen het Kluwer concern plaatsvonden werden uit W ageningen wegge
haald en overgebracht naar Deventer.

Luchtfoto van het concern N. V. gebr. Zom er & keuning te Wageningen.
(collectie A.G. Steenbergen)
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De drukkerij moest zich beperken en ontwikkelen tot het drukken van drukwerk in grote 
oplagen en in meerkleurendruk op de rotatiediepdrukpersen zoals de tijdschriften van 
Zomer & Keuning, Vara-gids, Auto Kampioen, W ehkamp enz. Bovendien moest men 
zien de gestelde productienormen te halen. Om dit alles te bereiken werden vele 
investeringen gedaan en kwam er o.a. een nieuwe pers uit Italië. Hoewel Vada 
langzamerhand redelijk draaide ging het in de loop van de tachtiger jaren door 
moordende concurrentie en overcapaciteit op de diepdrukm arkt in binnen- en buiten
land toch mis.
Kluwer besloot na overleg met andere Nederlandse diepdrukkers, die overigens met 
dezelfde problemen kampten, als eerste de diepdrukactiviteiten, om te beginnen in 
Wageningen, te gaan saneren. Dit betekende dat in 1984 - 1985 werd besloten de 
drukkerij af te bouwen en per 1 januari 1987 te sluiten! Boze tongen beweerden echter 
dat Kluwer hierin eindelijk de kans zag om netjes van de drukkerij, die ze eigenlijk niet 
wilden hebben, af te komen. De persen werden in deze periode gesloopt of verkocht. 
Om te voorkomen dat door het wegvallen van de persen de binderij zonder werk kwam 
te zitten, werd deze door Kluwer van uit Deventer van werk voorzien.
In 1986 werd de Binderij overgenomen door Imprint uit Culemborg. Om in 1991 alsnog 
te worden gesloten. Tevens werden in dit jaar de fotografische afdelingen onderge
bracht in een nieuw Kluwer bedrijf Reprohuis W ageningen. Later werd dit verkocht aan 
een bedrijf uit Den Haag. Beide bedrijven zouden aan de Costerweg gevestigd blijven. 
De leeg gekomen delen in de gebouwen werden in 1986 en in 1987 in huur gegeven 
aan het bedrijvencentrum Vada, nadat de gemeente W ageningen van koop van 
gebouwen en grond had afgezien vanwege de hoge kosten. Van de ca. 450 - 400 
personeelsleden in 1985 -1 9 86  zouden er ca 60 in de W.W . of W.A.O. terecht komen. 
De heer J.A. Stekelinck, de laatste directeur van Vada had het beste met de drukkerij 
voor, en ging meningsverschillen met de hoofddirectie in Deventer zeker niet uit de weg. 
Desondanks was hij door de gebeurtenissen in de laatste jaren wellicht de meest 
geprangde persoon binnen Vada. Hij had in elk geval geen gem akkelijke taak. Zo viel 
dus op 1 januari 1987 definitief het doek voor een prachtig W agenings bedrijf.

j '  — v ,

vada wageningen

kleurendrukkers
telefoon ttOTO-19000

_____________________ __________ _ r

Reclame advertentie Gemeentegids Wageningen 1980.
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Stichting Joods gedenkteken Wageningen e.o.
secr.: Otto van Gelreweg 28, 6703 AE W ageningen

Van 24 april tot en met 13 september was er in het historisch museum De Casteelse 
Poort de tentoonstelling “Joods leven in W ageningen en omgeving...” te bezichtigen. 
Mogelijk krijgt u Oud-W ageningen nog voor 13 september binnen, zodat u nog de 
gelegenheid hebt! Deze expositie, ingericht ter ondersteuning van onze actie “Joods 
gedenkteken” , werd goed bezocht. In het receptieboek staan fijne reacties en enkele 
handtekeningen in het Hebreeuws. Te zien waren de verschillende ontwerpen voor een 
gedenkteken van Wageningse kunstenaars en natuurlijk het gekozen ontwerp van Yetty 
Elzas. De financiële actie verloopt bijzonder goed: we zijn er bijna. We zitten tussen de 
70.000,-- en 80.000,-- in. Dus... de laatste loodjes. U kunt uw bijdrage storten op het 
Postbanknummer 76.30.368 of rekeningnummer 39.70.33.184 bij de Rabo-bank W age
ningen t.n.v. de penningmeester van de Stichting o.v.v. “Gedenkteken” .

Heel hartelijk dank. A.G. Steenbergen, secr.

GIDS BIJ OUD SCHRIFT IN GELDERLAND EN OVERIJSSEL

Recent verscheen Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen. Gids bij oud schrift 
in Gelderland en overijssel. Het boek is een praktische handleiding bij het lezen van 
oude archiefstukken. Het lezen van oud schrift vergt kennis van schriftvormen, maar 
bovenal oefening. De nieuwe publicatie stelt beginnende én meer ervaren lezers van 
oud schrift in staat hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Lezen in Gelderse en Overijsselse Bronnen bevat een vijftigtal bronteksten uit de 
periode van de late Middeleeuwen tot het einde van de achttiende eeuw. Alle teksten 
zijn afkomstig uit archieven in Gelderland en Overijssel. Zij geven samen een goed 
beeld van de zeer gevarieerde inhoud van het geschreven erfgoed in deze provincies. 
De teksten zijn van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar het kurrenteschrift, een Duits schrifttype dat van de vijftiende tot de zeventiende 
eeuw in Oost-Nederland regelmatig werd gebruikt. De bronteksten zijn volledig 
getranscribeerd, dat wil zeggen weergegeven in moderne drukletters, en van verkla
rende toelichtingen voorzien. Het eerste hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het 
schrift en geeft vele voorbeelden van letters, cijfers en afkortingen.

Met lezen alleen is de onderzoeker niet klaar. Op lezen volgt interpreteren en begrijpen. 
Vandaar dat dit boek naast bronteksten ook een aantal thematische inleidingen bevat, 
onder andere over bestuur, rechtspraak, waterschappen, persoonsregistratie, belas
tingen en armenzorg. Enige kennis van tijdrekenkunde, maten en gewichten en munten 
is voor een goed begrip van oude teksten onmisbaar. Aan deze onderwerpen zijn 
aparte hoofdstukken gewijd. De literatuurlijst aan het eind van het boek verw ijst naar 
meer publicaties over al deze onderwerpen.

Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen is een initiatief van de IJsselacademie 
te Kampen, het Gelders Oudheidkundig Contact en de Stichting Kunst & Cultuur 
Overijssel. Het boek kan besteld worden bij:
Stichting IJsselacademie, Postbus 244, 8260 AE Kampen, telefoon 038-3315235, fax 
038-330574. Het boek kost f. 29,95 (exclusief verzendkosten).
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ADRESSEN OM TE WETEN

Naam Functie Adres, postcode, telefoonnummer

BESTUUR:
A.C. Zeven voorzitter
W .Wildschut secretaris
A.H.CIaassen penningmeester
Mw.LBA.J.EIders-Vonk ledenbestand 
W .J.P.Steenbergen lid 
Mw.P.M.Lips lid
E.J.Jansen lid
REDACTIE ‘OUD-W AGENINGEN’
A.G.Steenbergen hoofd-redacteur 
*A .L .N . Rietveld lid 
J.J.M.Everdeij
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
*  A.G.Steenbergen
FOTO- EN PRENTENKABINET 
A.L.N.Rietveld
WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
E. van Dorland contactpersoon
COMMISSIE STADSWANDELINGEN 
P.Woldendorp 
WERKGROEP MOLENS 
J.A.I.M.Dobbe

MONUMENTENCOMMISSIE 
W.van Keulen, contactpersoon
♦  STICHTING HISTORISCH MUSEUM 
‘DE CASTEELSE POORT’
A.L.N.Rietveld contactpersoon
VERENIGING ‘VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’

Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.410156 
Tarthorst 268, 6708 JH, tel.418716 
Diedenweg 165, 6706 CP, te l.416626 
Ericalaan 2A, 6703 EM, tel.413933 
Kievitsweide 17, 6708 BN, te l.414959 
Plantsoen 106, 6701 AT, tel.425430 
Hoogstraat 109, 6701 BS, tel.412801

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477 
Thijsselaan 11, 6705 AK, tel.416744

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.416675

zie bij redactie

Pomona 138, 6708 CE, tel.417506

Ritz. Bosweg 63, 6706 BD, tel.417708

(molenaar De Vlijt), Harnjesweg 42, 
tel.418120

Costerweg 8, 6701 BH, tel.413928

Bowlespark 1A, 6701 DN, tel.421436 
Tarthorst 54, 6708 JB, tel.415477 
secr. Mw. I. Mulder-Haringx,
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:
Maandag 16 november 1998 in de Wereld.

Spreker en onderwerp nog niet bekend.

Copij inleveren uiterlijk: 12 oktober 1998!!!, Otto van Gelreweg 28. 
U hebt een zee van Tijd, die snel voorbij is...

DRUK: DE GOEDE WAGENINGEN ISSN: 1384-7678



26e jaargang - nr 4 - november 1998

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

Verschijnt m instens éénmaal per kwartaal 
Redactie: Otto van Gelreweg 28, 6703 AE W ageningen

Bijeenkomst

MAANDAG 16 NOVEMBER 1998, aanvang 20.00 uur 

in De W ERELD, 5 Meiplein 1, W ageningen 

Lezing door B.W. van de Peppel, Bennekom 

“Op glad ijs”

OUD
WAGENINGEN

“De arme z ie l die hiermee het ijs is opgestuurd”



“OP GLAD IJS”

Op 16 november a.s. zal ondertekende u iets vertellen over de historie van schaatsen 
en schaatstochten. Daarbij zal ook een klein beetje van de W ageningse schaatssport 
aan bod komen, waarbij Maarten van Ingen, Charlie van de Weerd en vele anderen niet 
vergeten zullen worden. Aan de hand van mijn verzameling “pronkstukken” tot 150 jaar 
oud, zal ik een uiteenzetting geven over de herkomst en de makers van schaatsen en 
in welke omstandigheden de verschillende modellen gebruikt werden.
Een gedeelte van mijn verzameling zal ten toongesteld liggen in de zaal en er zullen ook 
oude foto’s zijn met W ageningse schaatsers, van wie ik de naam graag zou willen 
weten.
Kom kijken en luisteren! Heeft u ergens in een hoekje nog een paar oude schaatsen 
liggen of andere voorwerpen die met schaatsen en ijs te maken hebben, neem die dan 
mee! W ellicht kan ik er iets over vertellen en wie weet heeft u wel wat bijzonders in huis. 
Afstaan voor mijn verzameling mag natuurlijk ook. In ieder geval zorgt u dan voor het 
vastleggen van vakmanschap en folklore, die met “glad ijs” te maken hebben.

Bart van de Peppel 
Marijkelaan 7, 6721 GN Bennekom, tel. 0318-416489

BESTUURSMEDEDELINGEN
W. W ildschut

De heer A.C. Zeven zal in april 1999 statutair aftreden als voorzitter. Hij heeft 
aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar wil stellen voor een functie in het dagelijks 
bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester).
De heer P. Woldendorp is voorgedragen om namens onze vereniging lid te worden van 
het bestuur van het museum “De Casteelse Poort” .
Nogmaals hebben wij de Gemeente W ageningen benaderd om over te gaan tot het 
aanstellen van een gem eentearcheoloog.
Op het moment van opmaken van deze mededelingen is er de verwachting dat op korte 
termijn een aanvang gem aakt kan worden met het inrichten van het info-centrum in het 
museum “De Casteelse Poort” .
Lezing: 15februari 1999 A.C. Zeven. De ontwikkeling van de binnenstad van Wageningen.

Ingezonden
MIJN MENING

P. Holleman

Zaterdag 12 september jl. was de dag dat de tw intigste Molenmarkt gehouden werd bij 
de windkorenmolen “De Vlijt” in W ageningen. Onze historische vereniging schitterde 
die dag door afwezigheid. Voor het eerst, sinds 1978 toen de eerste Molenmarkt 
gehouden werd, kwam nu vanuit het bestuur van ‘Oud-W ageningen’ een telefonische 
mededeling dat men dit jaar niet met een kraam aanwezig zou zijn op deze markt. Dit
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werd verteld zonder een duidelijke uitleg over het hoe en waarom aan de leden die al 
die jaren de kraam op genoemde markt verzorgd hebben. Jam m er toch van zo ’n 
summiere benadering!
Is het niet zo dat dergelijke beslissingen genomen dienen te worden in goed overleg met 
de mensen die daar onm iddellijk bij betrokken zijn? Helaas is dat in dit geval niet 
gebeurd! Laat het daarom aan u als bestuur een signaal zijn wanneer u bij het nemen 
van besluiten toch vooral de voor ons welkende “Hiërarchische weg” blijft volgen.
Ik ben van mening dat we daarmee veel frustraties binnen de vereniging kunnen 
voorkomen.

(get. P. Hol Ie man)

Op Monumentendag 12 september jl. was door het bestuur van Oud-W ageningen een 
‘kraam’ ingericht in het museum. W aarom ook niet? Wel vond ik het wat vreemd 
aandoen dat men weerszijden van de hal dezelfde historische lectuur kon kopen.
Ook ondergetekende vindt het jam m er dat dit jaar Oud-W ageningen niet op de 
Molenmarkt aanwezig was. Foutje!

A.G. Steenbergen

AANW INSTEN BIBLIOTHEEK

1. Ad Rietveld. Honderd jaar leidingwater in W ageningen, 1898-1998. Apeldoorn, 
NUON, 1998.28  blz.

2. A.C. Zeven. Wie woonden waar in de binnenstad van W ageningen? Deel 3. 
W ageningen, Zeven, 1998. 398 blz.

3. Pieter Roza. Steengoed. W ageningen, Open Monumentendag, 1998. Ongepagi
neerd (Bouwkundige aspecten van een 7-tal gebouwen in W ageningen).

4. De Geregtigheijt. Themanummer. De informatiekrant van W ageningen M onum en
taal. Vereniging voor Stadsschoon. (8 artikelen over en rond het beeld De Gereg
tigheijt op het stadhuis). 1998, jrg., nr.2

5. H. van Heerde. Tusschen vuur en ijzer; 5de dr. Meppel, Boom, 1940.179 blz. (Over 
de strijd op en rond de Grebbeberg, Rhenen en W ageningen)

6. E.P. Weber. Gedenkboek van het “Oranjehotel” ; celmuren spreken, gevangenen 
getuigen. Onze gevallen verzetshelden; 3de dr. Amstelveen, Mulier, 1982.432 blz. 
Boek nr. 5 is een geschenk van A. van Hattem, Bennekom. Hartelijk dank. De 
overige publikaties zijn gekocht.

VERSCHENEN

A.C. Zeven. Wie woonden waar in de binnenstad van W ageningen? Het historisch 
kadaster van (ca 1550)-1600 tot 1860 - (heden); deel 3; de 1832 - kadaster - nummers 
I 120 tot en met I 238. W ageningen, Zeven, 1998. 398 blz.
De prijs is ƒ 45,00 (afgehaald, eerst bellen tel. 0317-410156) of ƒ 55,00 (toegestuurd, 
girorekening 908529 te W ageningen).
Aanbevolen.

A.G. Steenbergen  
beheerder bib liotheek



Een gebeurtenis die allereerst vermelding verdient is de ongelukkige val 
die Els de Jong op de eerste dag van haar vakantie in Frankrijk maakte, 
waarbij ze haar knie brak. Tien weken niet op dat been mogen staan is

DE CASTEELSE POORT - EEN VOLW AARDIG MUSEUM

L.Razoux Schultz

al om van te balen, maar het was natuurlijk ook een geweldige teleurstelling de volgende 
dag in het ziekenhuis in Bennekom te liggen en een vakantie zo in duigen te zien vallen. 
Tine van Wijk en Meintje Peters vooral hebben het werk zoveel mogelijk opgevangen 
waarvoor zij een groot compliment verdienen, maar wat we allen toch misten was de 
opgewekte, gemotiveerde, enthousiaste figuur van wat je wel onze “museumgastvrouw” 
zou kunnen noemen. Gelukkig is ze nu, mèt krukken nog, voor halve dagen weer 
begonnen en we hopen allen dat die vakantie nog eens goed zal worden ingehaald! 
Vreugdevoller is het bericht, dat u in de krant kon lezen, dat Ad Rietveld en Ton 
Steenbergen werden onderscheiden met de zilveren penning van de stad W agenin- 
gen, wegens hun grote verdiensten voor de geschiedschrijving van de stad. Zij zijn 
beiden zo betrokken bij het museumwerk, dat we dit ook in een stukje over De Casteelse 
Poort graag gememoreerd willen zien.

Er moest nog een aantal klussen worden geklaard, relatief kleine klussen die echter nog 
behoorlijk wat werk hebben gekost. Han Slooter en Kees de Boef hebben de voormalige 
bergruimte naast het keukentje helemaal opgeknapt en er een aanrecht en kastjes 
aangebracht. We hebben nu een behoorlijke keuken met het oude keukentje als bijkeuken. 
De beide heren hebben daarmee het museum niet onaanzienlijke kosten bespaard.
Zij hebben ook de vloer in het deel van de gang vóór het koetshuis geverfd met een snel 
drogende twee-componentenverf. Dat moest in een 11/2 uur voltooid zijn, maar het is 
hun gelukt. Het museum is een dag dicht geweest omdat de nieuwgeverfde vloer niet 
meteen betreden mocht worden. Het resultaat wordt niet door iedereen gewaardeerd: 
de blauwe kleur die we kozen wordt door sommigen te fel bevonden. Ook heeft de 
oneffenheid van de vloer ons parten gespeeld. Maar alles went, hopen we! De glazen 
deuren achter de voordeur zijn van het museumlogo voorzien. W ie nu nog tegen die 
deuren aanloopt stoot zich letterlijk aan het kasteel. Op de wand tegenover die deuren 
is een plaat aangebracht met de namen van “Bedrijfsvrienden” van het museum: 
bedrijven die een jaarlijkse gift hebben toegezegd. Dat is het resultaat van een actie die 
de Vereniging van Vrienden in samenwerking met het museum bestuur had ingezet. 
Er zullen nu nog wel wat kleinere dingen moeten gebeuren, maar we kunnen wel 
zeggen dat we met de begane grond en eerste verdieping klaar zijn. Daarmee is De 
Casteelse Poort een volwaardig museum geworden, natuurlijk in de verste verten niet 
vergelijkbaar met de grotere musea in het land, maar W ageningen kan er in elk geval 
mee voor de dag komen.
Zoals reeds eerder vermeld, en het moet helaas met spijt worden gezegd, is er één club 
die ons tot dusver in de steek heeft gelaten ondanks herhaalde oproepen: de 
Vereniging Oud W ageningen, de “moeder” van ons museum nota bene, heeft nog 
steeds de bibliotheek niet ingericht. Dat is nu de enige kamer die er kaal en rommelig 
bij ligt. We hopen dat na midden septem ber en midden oktober, tijdstippen waarop men 
zei dat de zaak in orde zou komen, het midden november nu echt iets wordt. Het is
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daarom belangrijk omdat we op vrijdag 8 januari 1999 het vernieuwde museum officieel 
willen openen en dan kan Oud W ageningen het toch niet maken ve rstekte  hebben laten 
gaan! Dus, lezers, als u het museum èn uw vereniging goedgezind bent, bel massaal 
uw voorzitter, secretaris of penningm eester op om hen aan te moedigen er nu eens 
vaart achter te (doen) zetten!
Wij hopen dat onze burgemeester, de heer Sala de opening zal kunnen bijwonen en dat 
ook wethouder Blankestijn dan hersteld en weer van de partij zal kunnen zijn. 
Tenslotte: u weet al dat het honderdjarig bestaan van W agenings leidingwater werd 
herdacht met de opening van een tentoonstelling, geïnitieerd en gesponsord door het 
NUON en door Gert S lettenhaar en Ad Rietveld kundig ingericht. In het kader van 
Monumentendag werd een tentoonstelling “Steengoed” geopend. B innenkort gaan de 
aardappelen de deur uit en komen de varkens binnen, aangevoerd door Meintje Peters. 
En in december komt er een tentoonstelling van Chinese prenten. Genoeg goede 
redenen om een bezoek aan De Casteelse Poort te brengen!

NIEUW S UIT DE CASTEELSE POORT

Als het novembernummer van ‘Oud-W ageningen’ verschijnt is in het Museum De 
Casteelse Poort het een en ander alweer veranderd. De in Augustus aangemelde 
tentoonstelling ‘100 jaar waterleiding in W ageningen’ is dan al geopend en trekt veel 
bezoek. Geen wonder: waterleiding begon met de aanleg van goeie waterputten. En 
één daarvan is het eerste wat men ziet. Een dertiende-eeuwse put, pas een jaar of tien 
geleden opgegraven, steekt overigens wel wonderlijk af bij de panelen en gefotogra
feerde overzichten die het leeuwendeel van de tentoonstelling uitmaken. De oudsten 
gaan honderd jaar terug en ze lijken ons minstens zo ’n vreemde voorstelling van zaken 
te geven als die m iddeleeuwse put. Als er één ding duidelijk wordt is het wel de snelheid 
van de ontwikkeling sinds W ageningen begon met een waterleiding. De NUON- 
directeur Rotermundt beloofde in zijn openingsspeech nog veel meer ontwikkelingen! 
Tot 14 februari 1999 kunt u de tentoonstelling zien. Er is ook een boekje verschenen, 
door Ad Rietveld geschreven en geheel gewijd aan de ontwikkelingen in de watervoor
ziening. Voor ƒ 9,95 aan te schaffen bij het museum en ook in de boekhandels. 
Vanaf 6 november a.s. zal in de tweede bovenzaal een tentoonstelling te zien zijn over 
iets heel anders: het historische bekende beest HET VARKEN, dat al zoveel eeuwen 
deel uitmaakt van onze omgeving, wordt nu eens naar voren gehaald. De tentoonstel
ling ‘VARKENS IN BEELD’ is een onderneming van Meintje Peters, in samenwerking 
met Marleen Felius en zal te zien blijven tot 9 mei 1999.
In het Koetshuis komt in novem ber een eind aan de tentoonstelling ‘Steengoed- 
Erfgoed’ die op 27 november plaats maakt voor een interessant stukje ‘Chinese Kunst’. 
Een exotische bijdrage aan de Kerstvakantie dus, die tot 28 decem ber zal duren.
Het nieuwe jaar wordt - alweer in het Koetshuis - geopend door een groep die zich ‘Art 
de Cor’ noemt (naar de deelnemende kunstenaar Cor Mans). Op 3 januari kan 
Wageningen zien wat er achter deze naam schuilgaat. Het jaar opent dan tenminste 
met verrassingen.
Als altijd: tot ziens in De Casteelse Poort.

T. van Wijk
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OPROEP VAN COMMISSIE STADSW ANDELINGEN

Het aantal mensen dat zich in 1998 door de W ageningse binnenstad heeft laten 
rondleiden overtreft het aantal deelnemers in elk voorgaand jaar. Het aantal gidsen is 
echter niet evenredig toegenomen. Daarom nodigt de commissie Stadswandelingen 
alle leden van onze vereniging uit zich af te vragen of een vrijw illigersfunctie als 
stadsgids een aantrekkelijk perspectief voor hen is.
Om als gids te kunnen optreden is het noodzakelijk dat de - bij onze leden te verwachten
- brede belangstelling voor de geschiedenis van W ageningen verder wordt uitgediept. 
De commissie verzorgt daartoe een beknopte basiscursus; deze start in het vroege 
voorjaar van 1999. Praktijkoefeningen staan hierbij voorop; toepasselijke literatuur zal 
worden aanbevolen en besproken.
De contacten met steeds weer andere belangstellenden, aan wie op een plezierige 
wijze de geschiedenis van onze woonomgeving wordt uitgelegd, zijn voor velen een 
zinvolle tijdsbesteding. Het succes van de rondleidingen blijkt ook uit het toenem ende 
aantal schriftelijke lofbetuigingen, die er na een wandeling binnenkomen.
De samenwerking met tal van instanties, zoals G ilde W ageningen, museum “De 
Casteelse Poort” en vele andere - ook buiten W ageningen - is groeiende. Bovendien: 
de vraag naar andere verwante activiteiten neemt toe, zodat ook om die reden een 
uitbreiding van het aantal gidsen dringend gewenst is.
Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met ondergetekende (tel. 0317- 
417708) of met J. Lijfering (tel. 0317-413370).

P. Woldendorp

TENTOONSTELLING IN HARDERW IJK

In het Veluws museum, Donkerstraat te Harderwijk, is van 12 oktober 1998 tot en met 
9januari 1999 de tentoonstelling te bezichtigen “Een onderschatte universiteit. 350 jaar 
Gelderse Academie in Harderw ijk” .
De expositie volgt het wel en wee van een student die in de 18de eeuw in Harderwijk 
studeert en promoveert. Aan de hand van een groot aantal voorwerpen krijgt de 
bezoeker, na per postkoets te zijn gearriveerd, in een bibliotheekachtige am biance een 
indruk van de meer dan honderdvijftig jaar dat Harderwijk een universiteitsstad was. Op 
22 oktober 1811 werd de universiteit opgeheven.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag : 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Op zondag is het Veluws Museum gesloten.

Aan bovengenoemde universiteit studeerde van 1771 - 1775 de in W ageningen 
geboren Mordechai Jacobs voor geneesheer. Op 22 decem ber 1775 ontving hij zijn 
doctorbul, die, zoals u wellicht weet, in het gem eentearchief van W ageningen bewaard 
wordt.

St.
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De doktersbul van M ordechai Jacobs.

HERALDISCHE DATABANK VAN HET 
CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE

In Genealogie, kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie te ‘s-Gravenha- 
ge 4 (3) 1998:63-68 wordt gemeld, dat vanaf 1 oktober 1998 de Heraldische Databank 
van het CBG, ‘s-Gravenhage voor het publiek opengesteld is. In 1992 werd door de 
samensteller Hans Nagtegaal een heraldisch tekenprogram m a ontwikkeld, waardoor 
hij op snelle wijze heraldische wapens kan tekenen. Met dit programm a stapte hij naar 
het CBG. Deze instelling zag veel in dit programm a en in de mogelijkheid om ‘a lle ’ 
wapens van Nederlandse fam ilies in één databank op te nemen. Het zoeken naar 
financiën kostte enige tijd, maar op 1 april 1997 kon met het werk begonnen worden. 
Dankzij betaalde krachten en vrijw illigers werden in 18 maanden 4210 wapens 
ingevoerd. Van ieder wapen worden de bronnen vermeld. Door het geven van een 
zoekopdracht kan men zowel op fam ilienaam als op wapenstuk zoeken. Dit laatste om 
onbekende wapens ‘een naam te geven’. Dit laatste geldt vooral voor vele in de vorige 
eeuw af- en uitgeknipte zegels, waarvan de bijbehorende naam verloren is gegaan. Het 
werk zal nog vele jaren vergen, want men schat dat er zo ’n 100.000 wapens ingevoerd 
zullen gaan worden. Een groot aantal daarvan zal eerst getekend moeten worden. 
Zolang het grootste deel nog niet is ingevoerd, blijven de huidige m icrofichedatabanken 
van de collecties Muschart en Steenkamp/Damstra), en vele wapenboeken nog 
belangrijke bronnen.
Hans Nagtegaal en het CBG worden gefeliciteerd.
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De Bije

Wapen. In goud een beurtelings gckanteelde zwarte 
dwarsbalk vergezeld van zeven bijen (4-3), van natuurlijke 
kleur.

Mr. Adriaen IJsbrandsz. de Bijc
Veertigraad van Delft 1727, overl. 1-2-1732.1 
Dirk Gerrits de Bijc 
Veertigraad van Delft.'
Jan  Pietersz. de Bije
Veertigraad van Leiden, tot 23-10-1628 3
Mr. Johan Frcderiksz. de Bije
Veertigraad van Leiden 18-7-1680 t/m 31-12-1715.3
Joost Jacobsz. de Bije
Veertigraad van Leiden, tot 10-12-1573.3
Mr. NicoLaas IJsbrantsz. dc Bijc
Veertigraad van Leiden 20-6-1725 t/m 2-3-1763.3
IJsbran t Pietersz. de Bije
Veertigraad van Leiden 4-11-1593 t/m 18-3-1613.3
Mr Ijsb rand  IN'icolacsz. dc Bijc
Veertigraad van Leiden 4-10-1679 t/m 6-7-1725.3

Bron:
1. C.B.G. cn G. A. Delft, W. van der Lelij: “Kamen cn wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Vcertigh 

Raden der stad Delft”, blz. 41.
2. C.B.G., GHS 50A22, Naamen cn wapens der edei en agtbaare veeitig raaden der stad Delft, blz. 2.
3. C.B.G.; Wapenkaart, beheizende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren 

veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyti zedert den 21 July 
1449 lot den 21 July 1758. Bij ei» verzameld door Gysbert van Ryekbuyscn, bode met de busschc 
dcrzelvcr stad, getekend en in 't koper gebracht door Abraham Delfos, blz. 2, 3, 4.

Anton C. Zeven
Een voorbeeld van een uitdraai. In werkelijkheid is het wapen in k leur afgebeeid.

EEN VIOOLVIRTUOOS IN W AGENINGEN
C.D Gast

Onlangs is het nieuwe Junushoff-theater in gebruik genomen. Naast hetgeen daar 
genoten kan worden, wordt het openbare culturele leven in W ageningen ook nog 
verrijkt door een bioscoop, een paar kleine theaters en filmzalen en enkele straat
festivals en een jaarlijkse kermis. Twee honderd jaar geleden moest dit allemaal nog 
op gang komen. Schouwburgen waren alleen in de grotere steden te vinden. W aar geen 
schouwburgen waren werd doorgaans alleen in besloten kring, in de salons der 
aristocratie, “op niveau” gem usiceerd en geacteerd. Voor het gewone volk waren er op 
straat en in koffiehuizen en tapperijen werkende zangers, acrobaten en andere 
artiesten. Daarnaast kwamen er steeds meer rondreizende toneel- en variétégezelschap-

56



pen, die met hun tenten door het land trokken en daarbij ook kleine plaatsen aandeden. 
Met de opkomst van de burgerij ontstond ook in de provincie de behoefte aan een 
cultureel leven dat meer bracht dan het gebruikelijke variéteverm aak op straat en in 
koffiehuizen, tapperijen en tenten. In diverse kleine steden werden schouwburgen 
gesticht waar het plaatselijk m uziek- en toneelleven op kon bloeien en waar artiesten 
en gezelschappen van elders de eigen burgerij in contact bracht met kunstuitingen die 
soms ver uitstegen boven hetgeen zij gewoonlijk te zien of te horen kregen.

Over het Wageningse culturele leven van het begin van de 19de eeuw bestaan, 
voorzover bekend, geen gegevens1 Pas halverwege de eeuw komen we daarover iets 
te weten. Er was in 1852 de Liedertafel (mannenkoor) onder de zinspreuk “Erato” en 
in 1855 werd de “W ageningsche M uzijk-Vereeniging” opgericht. In de jaren vijftig en 
zestig, en wellicht eerder al, waren er toneel en m uziekuitvoeringen van van elders 
komende gezelschappen in logementen en koffiehuizen, zoals in het logement van de 
weduwe Buddingh op de Markt, in het “Hof van Gelderland” (dat tot 1859 nog aan de 
haven stond), en in “Gelderlands W elvaren” op de hoek van de Hoogstraat en de 
Rouwenhofstraat(nu modewinkel van De Windt). Sommige groepen reisden met eigen 
tenten, die dan op de Markt of op een open terrein aan de Bergpoort werden neergezet2.

Ook vóór 1850 zullen dergelijke toneel- en variétégezelschappen al W ageningen 
hebben bezocht. De hogere burgerij van W ageningen zocht haar vertier echter in een 
eigen in 1833 gestichte “herensociëteit De Harmonie” , gevestigd in een gebouw aan 
noordzijde van de Hoogstraat. De bestuurders van de “herensociëteit” behoorden tot 
de “voornaamste ingezeten dezer stad” 3, zoals de heren J.M. Rosenik, grootgrondbe-

/

AAN DL N Ü - D t a R U G .

Het wandelpark aan de Nudebrug. In het m idden het gebouw  van de Sociëteit 
De Harmonie. S taalgravure naar een aquarel van J. Goossen, ca. 1860.
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zitter, notaris D. Beek, medicus-apotheker C.F.R. Ockerse en A. van Daalen, rentenier 
en zoon van stadssecretaris en notaris mr. H.B. van Daalen4. De plaats waar het 
sociëteitsgebouw - ook De Harmonie genaamd - stond, is in 1828 door afbraak van de 
Nudepoort vrijgekomen. Niet dat de toegang tot de stad daarna vrij was. Die bleef 
voorlopig nog gesloten door de plaatsing van een hek, de Nudebarrière genaamd. Zo 
kon toch nog poortgeld worden geheven en konden de “com m iezen” (inspecteurs van 
de plaatselijke accijnzen) het inkomend vrachtverkeer op contrabande blijven controle
ren. In het nieuwe sociëteitsgebouw zetelde ook het nog steeds bestaande “Natuurkun
dig Genootschap” en het Departement W ageningen van de Maatschappij tot Nut van’t 
Algemeen.

Over het gebruik van het sociëteitsgebouw in de eerste decennia van haar bestaan is 
nauwelijks iets bekend6. Het is echter wel aannem elijk dat het gebouw, naast ontm oe
tingsplaats voor leden van de Sociëteit, al spoedig na haar oprichting een podium voor
- overigens schaarse - plaatselijk kunstbeoefening is geweest7. Voorzover dat uit 
advertenties (van na 1885) blijkt is de sociëteitszaal van De Harmonie de enige 
accommodatie in W ageningen waar artiesten van naam optraden. Het sociëteitsbe-

stuur wist, bijgestaan door een actie
ve, inwonende kastelein, diverse mu
ziek- en toneelgezelschappen voor 
optredens naar W ageningen te halen. 
Daar zijn zelfs enkele kunstenaars van 
wereldfaam bij, zoals we hierna zullen 
zien. Ook over lokale (amateur)ge- 
zelschappen en -artiesten weten we 
na 1850 meer. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat de eerdergenoemde “W agening- 
sche Muzijkvereeniging” voorstellin
gen gaf in de sociëteitszaal. In 1857 
kreeg De Harmonie zelfs een eigen 
“huisorkest” . Het nieuwe ensemble, ook 
De Harmonie genaamd, bestond uit 20 
tot 25 hout- en koperblazers. Behalve in 
de sociëteitszaal gaf het orkest ook 
concerten in de in 1859 in het toen nog 
bestaande park aan de Nudestraat ver
rezen nieuwe muziektent. Die buiten- 

concerten trokken veel publiek. Na een woelige geschiedenis van fusies en afsplitsingen leeft 
het Harmonie-orkestvan 1857 nog steeds voort in het tegenwoordige Stedelijk Muziekkorps.

Halverwege de vorige eeuw kende Europa al een wijdverbreide concertpraktijk. Beroeps
gezelschappen van acteurs en musici trokken, ook in ons land, van plaats naar plaats, 
waarbij ook kleine steden als Wageningen werden aangedaan. In februari 1857 trad een 
gezelschap genaamd de “De Nederduitsche Toneellisten” in De Harmonie op en op 9 mei 
1860 gaf de 32-jarige zangeres Rosa de Vries- van Os, die toen al triomfen had gevierd 
in Frankrijk, Engeland, Italië en zelfs in Amerika, een recital in De Harmonie. Na afloop 
werd zij bij fakkellicht - een bijzonderheid, want er was al gaslicht - feestelijk gehuldigd.

Bij gcoOcgiauie dcdö^iaing ta 1 er» op Dli^GS- 
DAG 17 Maaxfc sik omen Jè-, em

plaats kebben, te gèv«m <Jt>or <Icn fceroemdeu
T I O I I S T

II. f f i im m i
én zïjnci* Broeder den 'vermaarden

P I  A N I S  T.
Tciegang-bilkttcn ii f  ],30 per persaon, Ie Be

komen b | (tak üitgever dezer en aas het 
Sodeteits-lokaaJ te VVagtnirtgea.

Aankondiging van het optreden van Wieni- 
awski (hier foutie f gespeld) in de Sociëteit De 
Harmonie. Wageningsche Courant 12 m aart 
1857.
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Omdat de klanken van de toenm alige coryfeeën onder 
de uitvoerende kunstenaars bij gebrek aan opnam e
technieken voorgoed verstorven zijn is hun roem voor 
ons verschrompeld tot een naam. W ellicht een uitzon
dering daarop vormen de musici die tegelijk com ponist 
waren, zoals de Italiaanse vioolvirtuoos Niccolö Pagani- 
ni. Bij het beluisteren van zijn vioolconcerten kan men 
zich voorstellen hoe hij zijn publiek met zijn spel in 
vervoering bracht. In 1857 had W ageningen het voor
recht een andere beroemde, zij het wat m inder excen
trieke vioolvirtuoos te ontvangen. Het was de 20- 
jarige, maar toen al wereldvermaarde Poolse violist en 
componist Henryk W ieniawski (1835-1880). Op 17 
maart gaf deze kunstenaar, met pianobegeleiding van 
zijn eveneens in hoog aanzien staande broer Joseph, 
tegen een sterk verhoogde toegangsprijs een recital in 
de sociëteit De Harmonie. Het is niet bekend welke 
stukken hij speelde, maar daar zullen ongetw ijfeld 
eigen composities bij zijn geweest. Die bevatten de 
moeilijkste partijen die ooit voor viool zijn geschreven.
Een deel van zijn composities, met name zijn eerste vioolconcert behoren nog tot 
steeds tot het klassieke repertoire en zijn op CD opgenomen.
Volgens de recensent van de W ageningsche Courant overtrof het concert alle reeds 
hooggespannen verwachtingen. W oorden schoten hem tekort om uitdrukking te geven 
zijn enthousiasme: “W elk een grimmige en w ilde fantasie naast zóóveel innig en teder 
gevoel! W elk een zieden en woelen van ongetemde hartstochten naast de verfijnde 
manieren, de innemende bevalligheid en de coquetterie van de modernen lion! W at 
Wieniawski met strijkstok en vingergreep weet uit te voeren, behoort (...) tot de stellige 
onmogelijkheden, en toch gaat hem dat alles met een dusdanig gemak van de hand, 
dat het hem nog tijd tot schertsen overblijft” . De virtuosen - de recentent betrok ook de 
pianist in de beoordeling - en de toehoorders wedijverden als het ware elkander in 
geestdrift te overtreffen. Na elk der stukken (...) werden zij met daverend gejuich 
begroet en tenslotte nog tot eene toegift uitgenoodigd, aan welk verzoek zij bereidwillig 
voldeden”8. Afgezien van de al genoemde zangeres Rosa de Vries-van Os heeft er 
sindsdien geen beroemdheid van dat niveau op de planken van De Harmonie gestaan.

In de daaropvolgende decennia groeide het sociëteitsgebouw niettemin uit tot een 
bloeiend bedrijf. Eind jaren zeventig was het gebouw te klein geworden. Er waren 
klachten over het plaatsgebrek bij drukbezochte toneelvoorstellingen. De toeschouwers 
zaten dan zo dicht op het podium dat de voorste rij de souffleur beter verstond dan de 
acteurs. Tenslotte verrees in 1880 een theater op het voormalige, tot plantsoen 
vergraven Juniusbolwerk. Het door gem eentearchitect S. Bitters ontworpen gebouw, 
abusievelijk Junushoff (zonder i) genoemd, bezat een smalle zijvleugel, waarin een 
kegelbaan was ondergebracht. De hoofdingang was aan de noordzijde. De huidige 
Junushoff is, als we van een nieuw gebouw kunnen spreken, de vierde schouwburg van 
Wageningen. Het in 1880 gebouwde theater - de tweede W ageningse schouwburg,

De jonge  Henryk W ieniawski 
zoals hij e r tijdens het concert 
in Wageningen in 1857m oet 
hebben uitgezien.
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maar de eerste “Junushoff” - werd in de nacht van 11 op 12 oktober 1948 ernstig door
brand beschadigd. Het werd niet hersteld, maar in 1950 vervangen dooreen geheel nieuw
(tweede) Junushoff, dat op zijn beurt moest wijken voor het onlangs geopende nieuwe
Junushoff, waarvan overigens de kern, de grote zaal en de trappenhal, behouden bleef.

Bronnen:
Geraadpleegde boeken:
Q. J. Munters, Honderdvijftig jaar muziekleven in W ageningen. W ageningen, (1992).
Stanley Sadie red., The new Grove dictionary of music and musicians, dl 20. Z.pl., z.j.

Noten:
1. Informatie over het culturele leven in een kleine plaats als W ageningen kan nagenoeg 

uitsluitend in lokale nieuwsbladen worden gevonden. De eerste jaargang van het 
oudste Wageningse nieuwsblad, de W ageninsche Courant, dateert pas van 1855. De 
gemeentelijke jaarverslagen bevatten vanaf 1851 enkele schaarse gegevens.

2. W ageningsche Courant 20 maart 1856, 12 en 19 november en 3 decem ber 1857, 
27 januari 1859.

3. Gemeentearchief W ageningen (GAW): N ieuw-archief W ageningen (NAW), inv.nr5, 
fo. 85recto en verso (raadsvergadering 11 maart 1833)

4. NAW inv.nr5, fo. 85recto en verso (raadsvergadering 11 maart 1833) en bevolkings- 
staten 1825 en 1836, resp. NAW inv. nr. 2207, fo lio ’s 14 ,19  en 37, en NAW inv.nr. 
2198, folio ’s 4 en 8

5. Zie noot 4, met name raadsvergadering 11 maart 1833.
6. Zie noot 1.
7. De gemeentelijke jaarverslagen uit de jaren 1851 -1855 noemen slechts 2 m uziek

verenigingen)
8. Wageningsche Courant 19 maart 1857

PASTORALE VOORNAMEN
A.G. Steenbergen

In het veleden was het de gewoonte om kinderen te vernoemen naar ouders, 
grootouders enz. Zo bleven soms mooie voornamen in de fam ilie bewaard. Misschien 
werd ook wel gedacht en gehoopt dat de goede eigenschappen van de man of vrouw, 
naar wie zoon of dochter vernoemd werd, op hun kind zou overgaan. W ellicht dacht 
onderstaand echtpaar dit ook.
Op 24 juni 1849 werd in de r.k. kerk aan de Law. Allee een tweeling gedoopt. De ouders 
waren Adrianus Veldman en Petronella Koopmans. Zij hadden twee zoontjes gekre
gen, die bij de doop de namen kregen van Joannes Antonius en Reinerus. Hun peter 
en meter waren voor zoon nr. 1 de eerwaarde Joannes Antonius Taabe en zijn zuster 
Catharina; voor zoon nr. 2 de eerwaarde heer Reinerus Janssen, kapelaan, en 
W ilhelmina Veldman.
J.A. Taabe was van 1837 -1875  pastoor van r.k. W ageningen-Renkum  en R. Janssen 
was van 1848 - 1852 kapelaan over deze parochie, W ilhelm ina Veldm an was een 
zuster van Adrianus.
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In het bevolkingsregister vond ik het volgende: Adrianus Veldman, geboren W agenin- 
gen 28-02-1811. R.K., arbeider. W oonde in de B enedenbuur! Zijn vrouw, Petronella 
Koopmans, werd op 21-04-1806 eveneens in W ageningen geboren. Zij was ook R.K. 
Zes kinderen werden uit dit huwelijk geboren, waarvan onze dopelingen nr 3 en 4 
waren. Joannes Antonius werd scheepstimmermansknecht. Hij vertrok in januari 1873 
naar Arnhem. Reinerus was schippersknecht in mei 1879 toen hij naar Haarlem vertrok. 
Echtgenote en moeder Petronella Veldman overleed op 17-07-1875.

Bronnen:

Gemeentearchief W ageningen:
Archief Statie-parochie H . Joannes de Doper geboorte. Doop- en Trouwboek 1846 -1876. 
Nieuw-archief Wageningen. Inv.nr. 2234 Deel VI. Bevolkingsregister, aangelegd in 1860.

VRACHTRIJDER EN BIERDRAGER JAN VAN DER SCHOUW

G erard van der Schouw

Jan van der Schouw werd geboren in W ageningen in de buurtschap De Doven aan de 
Grebbedijk op 2 mei 1813. Hij was een zoon van Bart van der Schouw (geboren 
Amerongen 6 april 1780) en Anna Maria van Herpen (Nijmegen 23 januari 1765). Bart 
was landbouwer en zijn zoon Jan werkte op het bedrijf van zijn vader. In de buurtschap 
De Doven woonde ook de fam ilie Dreuning. Deze had een dochter, Maria. Zij vond Jan 
best een aardige vent, wat tot gevolg had dat zij op 21 mei 1845 in W ageningen 
trouwden. Zij vertrokken naar Renkum en betrokken een huisje op de hoek van de 
Groenendaalseweg - Beukenlaan, huisnummer 73. Dit huis bestaat nu, 1998, nog. 
Later woonde hier Böhmer, 
de bezembinder. Jan van 
der Schouw begon in Ren
kum als vrachtrijder. De 
wagen kon hij naast zijn huis 
kwijt. Daar was ook een wa
terpomp voor water t.b.v. 
zijn paard. Tegenover de 
Beukenlaan was nog een 
weide waar zijn paard bij 
tijd en wijle kon grazen.
Jan reed veel vracht voor 
Oranje-Nassau’s Oord en 
voor de café’s in de om ge
ving, onder andere voor de 
herberg De Bok aan het begin van de Bokkendijk en later ook voor hotel-café-restaurant 
Campman, sinds 1854 aldaar gevestigd. Zo reed hij in november 1869 met een vracht 
biervaten - een biervat is 50 liter - op een glibberig wegdek over de kruising Nieuweweg- 
Kortenburglaan richting ONO, toen op een gegeven moment zijn wagen begon te 
glijden. Jan, die stevig gebouwd was, trachtte de wagen weer in het rechte spoor te
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krijgen. Het gevolg was 
dat ook enkele vaten 
m eegleden. Eén van 
deze vaten kwam on
gelukkigerwijze op het 
hoofd van Jan terecht, 
doordat hijzelf onderuit 
ging. Hij overleefde het 
niet!
Zijn vrouw Maria bleef 
met haar 3-jarig zoon
tje Gradus (geboren 5 
oktober 1866) achter. 
Zij overleed in 1877 in 
Renkum. De toen 11- 
jarige Gradus kwam bij 
zijn oudere zus Theo- 
dora Koenders- van der 
Schouw in huis aan de 
1e Maïtreweg 11 in Ren
kum. De leden van de 
familie Koenders waren 
van oorsprong vissers 
(zie het boek “Groen 
was mijn dorp” van W es 
Beekhuizen, blz. 115). 
Door achtergang in de 
visstand deed men ook 
v ra ch tva a rt in zand, 
steen en hout t.b .v . 
bouwondernemers. Op 
deze wijze kwam Gra
dus bij zijn zwager aan 
boord en leerde het 
s c h ip p e rs v a k . L a te r 
voer hij als zelfstandige 
zandsch ipper op het 
zeilschip Eben-Haezer. 
Dit deed hij tot 1912, 

toen werd hem een baan aangeboden op de pakkam er van de nieuw gebouwde 
papierfabriek van Gelder en Zn. Hij zei het schippersvak vaarwel!
Deze gegevens hoorde ik van mijn grootvader Gradus. Ik wil dat op deze w ijze de 
verhalen voor het nageslacht bewaard blijven, Ik ben de oudste achter-kleinzoon van 
vrachtrijder en bierdrager Jan van der Schouw. Ik ben in Renkum op 31 augustus 1928 
geboren op de Bergerhof 9 (de Mussenberg), in het huis van de fam ilie Biaauw. Nu 
woon ik in de Berkenlaan 17 te W ageningen.
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A G . Steenbergen

1. Over de aankomst van een aantal W ageningse kinderen in Helchteren (Belgisch 
Limburg) verscheen in het dagblad “Belang van Limburg” van maandag 11 maart 1946 
het volgende verslag:

KINDERUITZENDING IN 1945 EN 1946 (3)

2. Bijgaande foto, genomen in 
1946 in Helchteren, is afkom 
stig van de W ageningse Made- 
lijn van Thuijl, thans woonach
tig in Arnhem. Zij is een school
vriendin van mijn zus. Madelijn, 
toen 13 jaar oud, staat achter
aan. Daarvoorv.l.n.r. de zusjes 
Adriaans, K loostersteeg, en 
Grietje Ausma.

“Hollandse kindertjes”.
Donderdag namiddag (7 maart) heerschte er ‘n drukke bedrijvigheid in de lokalen der 
Meisjesschool, ‘t Belgisch Roode Kruis zou alhier een contingent Nederlandsche 
kleuters in ontvangst nemen, bestemd voor de streek. Met een paar uur vertraging 
daagden rond 4 uur de Nederlandsche autobussen op. In flink verwarm de lokalen 
werden de nieuwe gastjes opgefrischt en verwelkom d door de burgemeester. Zij 
ontvingen kleedingstukken en ‘n welgekomen versnapering. De verdeeling der kinde
ren verliep normaal, tenzij de aanwezigheid van ‘n 16-tal protestansche kinderen, die, 
bij gebrek aan een dominé in de streek, naar de kanten van Bergen moesten 
voortgestuurd worden. Helchteren zelf behield de bleekneusjes, ‘n Hartelijk proficiat 
ook aan de kranige Limburgse leidster, juffrouw Byvoet van Hasselt, die als een waar 
moedertje deze verzwakte kindertjes oppaste. P.S. De pleegouders onzer gemeente
worden langs deze weg b e r i c h t , -----------------------------------------------------
dat ze deezen Maandag wor
den bezocht door een verpleeg
ster en de ontbrekende kleedi ng- 
stukken kunnen aanvragen." De 
bussen waren verlaat omdat 
de chauffeurs de weg kwijtge- 
raaktwaren. Mijn broerverbleef 
in deze periode bij de fam ilie 
Melotte aan de Koerselsedijk.
Met deze fam ilie heeft hij nog 
steeds contact. Door toedoen
van mevrouw M. Vanpol-Me- 
lotte uit Helchteren kreeg ik een 
afschrift van het verslag in de 
krant.
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Jan Slingerland.

Als een aap kroop ik op de “kioppaal” van mijn moeder. Die bestond uit twee ronde palen 
van ca. twee meter hoog met een verbindingsbalkje van ook een paar meter lengte 
daartussenin. Moeder hing daar regelmatig een kleed overheen en dat werd dan met 
de matteklopper bewerkt. Als jochie van nog geen tien jaar was ik dol op die prachtige 
rekstok. Of dit ding de uitvinding van de eeuw was weet ik niet, maar voor mij was die 
houten stellage naast het huis dat in elk geval wèl. Gymnastiek en turnen vond ik 
heerlijk. Jan Roest van “Houdt Braef Stand” leerde de kleine jongens borstwaarts-om, 
buikdraai en allerlei andere kunstjes aan het “ laagrek” .
Het was begin jaren dertig op een zondagmorgen. Ik klauterde op de kioppaal om een 
buikdraai te maken. De balk was natuurlijk veel te dik en ik viel met een klap op de grond. 
De linkerhand stond haaks op mijn arm en een stekende pijn deed mij brullend de 
keukendeur opzoeken. Mijn vader bracht mij, samen met slager Schuurman van de 
hoek, op de fiets naar dokter N iemeyer in het Emmapark. De tanige Groningse huisarts 
zette mij in de spreekkamer op een hoog behandelbed en hij instrueerde de twee 
mannen hoe ze mij moesten vasthouden. W ant het “zetten” , het rechttrekken van mijn 
linkerpols deed veel pijn en daarom moest ik goed in bedwang worden gehouden. Met 
veel geschreeuw van “de kleine jongen” trok dokter Niemeyer de hand voorzichtig in het 
verlengde van de arm zoals die behoorde te zitten. Toen draaide de arts zich om en 
zocht hij een leeg sigarenkistje. Hij trok het cederhout uit e lkaar en maakte er een 
prachtige spalk van. Hydrophielgaas, watten en cambricwindsel werden er omheen 
gewerkt en met een mitella om de schouder werd ik op de grond gezet.
Na ruim zes weken was de zaak genezen en mocht alles er af. Voorzichtig kon ik er weer 
zo’n beetje mee werken. Toen de pols volledig beter was werd hij veel sterker dan die 
van mijn rechterarm. Met veel afgunst stond ik wat jaren te kijken naar Nies Ledoux, die 
in “breedtestand” ook wel “Christisstand” genoemd, in de ringen hing. D ie polsen had 
je daarbij nodig!

Het bovenstaande verhaal speelde zich zo ’n vijfenzestig jaar geleden af. Als je  oud bent 
werkt het lange geheugen nog wel. De beelden staan je nog helder voor de geest. 
Tenminste, dat idee heb je nü. Latere gebeurtenissen zakken in een nevel weg, alleen 
ingrijpende dingen blijven hangen. Z o ’n twintig jaar later kreeg de ingrijpende gebeur
tenis van hierboven een vervolg. Op een dag viel ik bij het oefenen van een moeilijk 
onderdeel weer van de rekstok. Nu deed mijn rechterpols veel pijn. Een arts in Utrecht 
keek er naar en zei: “W isselbaden; koud en heet! En een drukverband erom. Terugko- 
men over een paar weken als het niet over is!” Na veertien dagen had ik nog steeds pijn 
aan de pols. De arts bleek met vakantie te zijn. Dus moest ik wachten. Na terugkom st 
zei hij: “Laten we maar eens een foto nem en” . De röntgenoloog in het ziekenhuis van 
Utrecht had lange tijd nodig om de foto te bestuderen en hij kwam eindelijk terug met 
een bleek gezicht: “Er is iets niet in orde met Uw pols” . Ik vroeg of er dan iets gebroken 
was.”Ja, zie hij, “er is een handwortelbeentje precies m iddendoor; gaat u maar naar het 
Diaconessenhuis, daar zal dokter X u verder inlichten” . Van de specialist daar kreeg ik 
hetzelfde te horen en ik informeerde of het handwortelbeentje niet m eer kon aangroeien 
en of er niet geopereerd kon worden “Nee was het antwoord het groeit niet aan en 
opereren is een te groot risico. Turnkam pioen kunt U niet meer worden” . Met die

DE GEBROKEN POLS EN DE EREBURGER.!
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boodschap ging ik weg.
Nu, veertig jaar later, is de fractuur steeds dikker geworden, hoewel de pols redelijk 
functioneert.

Waarmee gezegd wil zijn: “Er zijn artsen en fietsenm akers” . En W ageningen had een 
huisarts, een geweldenaar! Hij werd indertijd terecht benoemd tot ereburger: dokter 
Niemeyer!

Jan Slingerland, een neef van Jan J. de Goede.

DE LOTGEVALLEN VAN JAAP, DE HULPKASSIER

H. G ijsbertsen, Bennekom

Onder bovenstaande titel besteedt de heer F. Van der Have in zijn “Kleine Kroniek van 
het verzet in Wageningen over periode 1940-1945” aandacht aan de lotgevallen van 
Jaap Gijsbertsen in de oorlogsjaren 1943/44. Jaap werd in W ageningen geboren op 3 
mei 1919. Hij ging als sigarenm aker werken bij de Schim m elpenninck fabriek. Zijn 
vader, Hendrik Gijsbertsen (zoon van de klompenmaker Hendrik Gijsbertsen) was 
sigarenmaker en later machinist op de tram W ageningen-Ede. Toen deze lijn in 1937 
werd opgeheven voor personenvervoer, werd hij overgeplaatst naar achtereenvolgens 
Alkmaar, Schoonhoven en Arnhem. In de beginjaren van de oorlog woonde Jaap weer 
bij zijn ouders.
In 1943 kwam hij terug in W ageningen en ging in de kost bij zijn oom Gerrit G ijsbertsen 
(klompenmaker en doodgraver, nu grafdelver) aan de Harnjesweg. In W ageningen 
kwam hij al snel in contact met de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. 
Hij werd door de gem eentesecretaris Bergsma benoemd tot hulpkassier op het 
distributiekantoor van W ageningen. Omdat het op de adm inistratie van het d istributie
kantoor van Renkum een rommeltje was, ging hij ook een paar dagen per maand naar 
Oosterbeek. Op de een of andere manier is zijn naam terecht gekomen in de dossiers 
van de S.D. Toen er op een ochtend rond 6 uur (1944?) een razzia van de S.D. in 
Wageningen was, werden hierbij diverse personen gearresteerd. Al gauw bleek, dat de 
Duitsers ook belangstelling hadden voor mensen met de naam Gijsbers, G ijsberts en 
Gijsbertsen en dat met name Jaap werd gezocht.
Dit was om ca. 8 uur bekend. Jaap was die dag naar Oosterbeek om te helpen bij het 
uitreiken van bonkaarten. Hij kon hier gelukkig op tijd gewaarschuwd worden, maar 
moest nu wel onderduiken.
De volgende dag, op weg naar zijn onderduikadres in Andijk (N.H.), zat hij tussen 
Amsterdam en Alkmaar in de trein tegenover een Duitse Officier. Deze zat een 
Nederlandse krant te lezen/in te kijken. Toen hij een blad omdraaide, keek Jaap tegen 
zijn eigen foto aan. Hij stond al vermeld als gezocht. Onopvallend heeft hij toen de trein 
bij de eerste halte verlaten en is verder per bus gereisd naar Andijk. Hier is hij 
ondergedoken en heeft daar, van eigenbouw tabak, ook sigaren gemaakt.
Na de oorlog werkte hij weer bij Schimmelpenninck. De laatste jaren na zijn pensione
ring woonde hij in Arnhem bij zijn vader. Hier overleed hij op 2 decem ber 1988, waarna 
hij op het kerkhof in Bennekom werd begraven.
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HET KOSTERSHUIS
A.G.Steenbergen

De hoge huizen tussen de 1ste Kloostersteeg en het Salverdaplein, waaronder het 
voegere Pedel-gebouw van de LU, zijn fraai gerestaureerd en voor permanente 
bewoning geschikt gemaakt. Vooral de voorgevel van het huis Heerenstraat hoek 
Kloostersteeg onderging een opvallende verandering: de voordeur werd verplaatst 
naar de Kloostersteegzijde. De gevel waarin voorheen twee deuren zaten, is een 
gesloten geheel geworden. Een foto uit omstreeks 1910 laat ons nog meer zien van de 
vroegere situatie.
Eerst wil ik iets vertellen over de personen die erop staan. Het zijn Hannes W eijers met 
zijn vrouw en een bakkersstudent. Deze jongeman studeerde destijds aan Station voor 
maalderij en bakkerij. Hannes heette officieel Johannes Petrus. Hij werd in W agenin-
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gen geboren in 1872 en overleed tijdens de evacuatie op 31 -10-1944 in Didam. Hij werd 
er begraven en in juli 1945 her-begraven op de r.k. begraafplaats in W ageningen. Hij 
was gehuwd met Gerarda Christina Vos. Het echtpaar had geen kinderen. W eijers was 
aanvankelijk horlogemaker. Hij woonde toen in de Hoogstraat. In 1898 verkocht hij de 
zaak aan Nic Zilfhout, w iens kleinzoon de zaak nog beheert. De fam ilie W eijers 
verhuisde naar de Heerenstraat en woonde tegenover de R.K.Kerk. Van deze kerk was 
Hannes van 1907-1922 koster. In oktober 1907 werd hij door de gemeente W agenin
gen benoemd tot doodgraver op de r.k. begraafplaats. Hij vervulde deze functie tot 
1937. Hij was, hoe kan het ook anders, opw inder van de klokken in de gem eentetoren 
en in het torentje op het Bergpoorthuis. Van 1921-1936 was hij marktmeester. Kortom, 
Weijers speelde een grote rol in het m aatschappelijk en kerkelijke leven van W agenin
gen.
De familie W eijers woonde in het benedenhuis. In de bovenwoning woonde in 1922 en 
latere jaren de weduwe A.P. Hageman-Hirschm an, pensionhoudster. Na 1930 verhuis
de Weijers naar de Veluviaweg. In 1937 stond het huis in de Heerenstraat leeg.

Blijkens de foto stond omstreeks 1910 de bovenwoning te huur. De ramen konden toen 
nog gesloten worden met luiken, zo te zien persiennes. Zo'n raamwerk bestond uit 
schuin boven elkaar aangebrachte plankjes, dat aan de buitenzijde van een venster 
aan scharnieren werd opgehangen. W anneer de luiken dicht waren, konden de 
onderstukken naar buiten opengezet worden. Ik wil u ook nog wijzen op de 6 gietijzeren 
versieringsstukken op de muur tussen de ramen. En niet te vergeten, op de Lancaster 
rolgordijnen beneden.

JOODS GEDENKTEKEN W AGENINGEN E.O.

Momenteel overlegt de Stichting met de Gemeente W ageningen over een lokatie aan 
de Walstraat. Daar stond immers de Synagoge. Bij dit overleg komt ook de inrichting 
van het terrein waar het Gedenkteken komt te staan, ter sprake. En er moet een 
begroting voor dit deel van het project gemaakt worden. Dit betekent dat, behalve geld 
voor het Gedenkteken, ook voor de inrichting fondsen gevonden moeten worden. Wij 
hopen dat er wat schot inkomt. Het mag niet te lang duren.
De financiële aktie, in december 1997 van start gegaan, loop nog steeds. Een financiële 
bijdrage is nog steeds welkom op het Postbanknummer 76.30.368 of rekeningnumm er 
39.70.33.184 bij de Rabobank te W ageningen t.n.v. de penningm eester o.v.v. “Ge
denkteken” .

A.G. Steenbergen, secr. 
Otto van Gelreweg 28 

Tel. 0317-416675
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