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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 15 FEBRUARI 1999, aanvang 20.00 uur 

in De WERELD, 5 Meiplein 1, Wageningen 

Lezing met dia's door A.C.Zeven, Wageningen 

over "DE GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN OP DE SCHOP"

OUD
WAGENINGEN

De Markt omstreeks 1851.
Vlnr: een voornaam woonhuis (detail), het Stadhuis, een huisje aan de St. Annasteeg, 
de Ned. Herv. Kerk, een woonhuis. Volgens de tekenaar waaide de wind uit het westen.



A.C. Zeven

In 1263 kreeg Wageningen stadsrechten, althans dat vertellen wij elkaar. Maar was het 
wel Wageningen, dat in dat jaar stadsrechten kreeg? De grond, waarop de stad werd 
gebouwd, werd door Otto II, graaf van Gelre en Zutphen, aan de bewoners overgedra
gen. Toendertijd werd bedongen, dat de nieuwe eigenaren van de grond tins, - een 
soort belasting - jaarlijks betaalden. Deze betalingen vonden tot begin 19de eeuw plaats. 
Waarschijnlijk al voor de stadsrechtverlening, en zeker erna, zal de stad op de schop 
genomen zijn. Men heeft grachten gegraven, een wal opgeworpen, waar zonodig oude 
wegen gesloten en nieuwe wegen aangelegd. Maar na de eerste aanleg stond de 
ontwikkeling niet stil. Men verplaatste de markt (1 maal), De Latijnse School (2 maal) 
en de Waag (3 maal). Geleidelijk aan werden grotere percelen met één huis opgesplitst 
in kleinere met meerdere huizen, huisjes en schuren. Een grootschalige stadsuitbrei
ding was niet nodig; toch werd het bewoonbare gedeelte van de binnenstad drie maal 
iets vergroot. Is de Broekpoort ooit een volwaardige poort geweest om later te 
verworden tot een poortje als toegang tot de tuin op het Juniusbolwerk, het huidige 
Junushof? Uit het bouwhistorisch onderzoek van huizen en winkels zal blijken, dat vele 
fundamenten en misschien ook de kelders middeleeuws zijn. Aanvullende gegevens 
kunnen, waar mogelijk, door archeologisch onderzoek verkregen worden. De lezing zal 
met dia’s worden toegelicht.

DE GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN OP DE SCHOP

BESTUURSMEDEDELINGEN

Van de uitgeversmaatschappij De Gelderlander B.V. hebben wij vernomen dat er een 
regiokantoor Ede-Wageningen is geopend. Het adres is: De Gelderlander, Doelen
straat 30, 6711 AR Ede, telefoon 0318-651044, faxnr. 0318-651141, E-mailadres 
redactie.ede@gelderlander.nl

Ad Rietveld treedt na 6 jaren terug als contactpersoon namens Oud-Wageningen in het 
Museumbestuur. Zijn opvolger is A.C. Zeven. Hij blijft werkzaam in de expositiecom- 
missie van het museum. W. van Meulen neemt afscheid als contactpersoon in de 
Monumentencommissie. Vanuit Oud-Wageningen zal er geen opvolger komen. Einde 
1998 begon Arie Hofman met daadwerkelijke steun van Jörg Soentgerath met de bouw 
van de kastenwand in de ruimte, die door het museumbestuur voor Oud-Wageningen 
beschikbaar is gesteld. In de eerste week van 1999, net voor de opening op 8 januari, 
vond de verhuizing van de bibliotheek van het Jan Kopshuis naar het museum plaats. 
Een week later bracht Ad Rietveld het foto- en prentenkabinet over. Arie Hofman heeft 
fraai werk geleverd! Bij de (her)opening van het museum voerde onder andere onze 
voorzitter, A.C. Zeven, het woord. Hij bood namens de vereniging een stevige, blijvend 
groene plant aan, die een plaatsje kreeg in het Info-centrum.

De gemeente Wageningen heeft in het meerjarenplan rekening gehouden archeolo
gisch onderzoek in de gemeente Wageningen.

Het bestuur is op zoek naar een kandidaat bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij ondergetekende.

W. Wildschut
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WIJ ONTVINGEN..

1. van Cees Burgsteijn, Renkum. Een rekening uit 1908 met een fraai briefhoofd van 
de firma G.L. Landaal - F. Van Zetten in de Nieuwstraat. Zie afbeelding. Het pand 
bestaat nog steeds en is al vele jaren in gebruik als café.
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van mevrouw Wil Lips,
Amsterdam. Twee bij
zondere foto’s van de 
ondergelopen uiter
waarden langs de Veer- 
weg in de jaren vijftig.
Tevens een sneeuwfo
to van de Renkumse 
beek in 1952. De opna
men werden gemaakt 
door G.J. Lips (de va
der van Wil en Paula, 
ons bestuurslid), des
tijds wethouder in Wa-
geningen. _______________________________________________
van Jörg H. Soentgerath. Een artikel over “Het kasteel van Wageningen”, door L.J. 
Smals en J.H. Soentgerath. Verscheen in: Castellogica, 1998, nr. 1, p.285 - 306. 
van Tom Bongers, Wageningen. Geïllustreerd Zondagsblad, 1902. Uitgever Wig- 
man, Wageningen.
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5. Gekocht. G. Van Roekel. Het buurtboek van Bennekom. Een beschrijving van de 
buurtgeschiedenis van Bennekom van 1621 -1889. Capelle aan den IJssel, Mes, 
1998. 240 blz.

HET INFO-CENTRUM IN WORDING?

Eind november 1998 begon Arie Hofman met de bouw van de boekenkasten. De laatste 
ruimte van het museum die er droevig bijlag, fleurt er zichtbaar van op. Jörg Soentge- 
rath hielp Arie H. met het opzetten en vastmaken van de houten geraamten. De verdere 
afwerking is Hofmans werk. Nu we dit schrijven, moeten de deuren met glas nog 
geplaatst worden. Vóór de (her)opening van het museum op vrijdag 8 januari waren de 
kasten zover klaar, dat de dozen met de boeken enz. er een plaats konden krijgen. In 
november/december pakten we in het Jan Kopshuis, waar we enige tijd gastvrijheid 
genoten, de zaak in. Het archief van de vereniging (vanaf 1973) brachten we meteen 
naar het gemeentearchief waar het officieel in bewaring gegeven wordt. Tussen Kerst 
en Nieuwjaar was het Kopshuis dicht, zodat we pas na Nieuwjaar konden verhuizen. 
Dankzij de hulp van ons redaktielid, Jan Everdij, konden we in twee autoritten ons hele 
bezit overhuizen naar De Casteelse Poort. De Wageningen-boeken en de tijdschriften 
kregen al vast een voorlopige plaats. In de week na de opening zijn we begonnen met 
het uitpakken en het sorteren van' het materiaal. Daar meer dan de helft van de 
bibliotheek en het documentatiemateriaal vele jaren ingepakt moest blijven, konden we 
geen inrichtingsplan maken, ook al omdat we niet wisten hoe groot de ruimte zou zijn 
en hoeveel kastruimte gecreëerd zou worden. Een begin is er in ieder geval gemaakt. 
Daarnaast heeft het museumbestuur in de loop der jaren boeken, tijdschriften, foto’s 
enz. gekregen. In goed overleg moet gekeken worden hoe dit alles eventueel geïnte
greerd kan worden. Ad Rietveld heeft inmiddels de foto’s, dia’s, prenten en kaartma
teriaal, eigendom van Oud-Wageningen, verhuisd van thuis naar het museum. Ook het 
foto- en prentenkabinet moet ingericht worden. Kortom, werk genoeg! We willen Arie
H. in het bijzonder, en Jörg heel, heel hartelijk bedanken voor het vele werk. De kasten 
mogen gezien worden!!! Het bestuur van Oud-Wageningen dank dat men het aandurft 
met een Info-centrum te starten! Het bestuur en medewerkers van het museum dank 
voor de gastvrijheid, koffie, hartelijkheid enz. We geloven dat de oud-voorzitter van het 
museum, Louis R.S. zeer tevreden is. We hopen dat de extra grijze haren die hij in de 
laatste maanden van 1998 in toenemende mate van Oud-Wageningen en haar plannen 
erbij kreeg, weer wat bij kleuren!

Ad Rietveld 
Ton Steenbergen

OPENING MUSEUM "DE CASTEELSE POORT"

Onder grote belangstelling werd op vrijdag 8 januari 1999 het vergrote en verfraaide 
museum geopend.
En dat werd een feestelijke aangelegenheid.
Het officiële gedeelte werd gehouden in het naastgelegen Kantongerecht, waar
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voorzitter Louis Razoux Schultz een exposé gaf van geschiedschrijving in het alge
meen, de taak van het museum in het bijzonder, over de geschiedenis van het tot stand 
komen van de renovatie, waarbij hij dank uitsprak aan van het College van Burgemees
ter en Wethouders en de Gemeenteraad, aan de heer Bik en Mevrouw Kien van Hövell, 
aan het Gelders Oudheidkundig Contact en aan de pers, die altijd positief over het 
museum heeft geschreven.
En stelde hij: "Dit museum was nooit tot stand gekomen als we niet een klein, actief, 
enthousiast en gemotiveerd team van bestuursleden en vrijwilligers hadden gehad". 
En tenslotte: "Wij hebben langzaam gelopen, waar hardlopen ons zou hebben doen 
struikelen, we zijn flexibel geweest waar rechtlijnigheid averechts zou hebben gewerkt. 
We hebben de Gemeente, na ontvangst van de subsidie, niet meer lastig gevallen dan 
strikt noodzakelijk was".

Vervolgens gaf hij het woord aan de burgemeester van Wageningen de heer J.F.Sala, 
die de volgende rede hield:

"Dames en Heren,
Het is met bijzonder groot genoegen dat ik hier het woord voer ter gelegenheid van de 
officiële opening van het verbouwde Museum De Casteelse Poort.
Het is voor elke stad van groot belang om zuinig te zijn op het cultuur-historisch erfgoed. 
Ik herinner mij nog uit de jaren zeventig dat de mensen die daar geïnteresseerd in waren 
vooral werden beschouwd als zonderlinge figuren die in stoffige ruimten bezig waren 
om oude papieren te bestuderen terwijl de wereld eromheen zo sterk in verandering 
was. En het aardige is dat die lijnen nu weer bij elkaar komen. Menigeen geloofde nog 
in de dogma's van Karl Marx waarvan er een luidde: "Op de oude maatschappij zult gij 
de nieuwe bouwen". Welnu dat werd in sommige gemeenten nogal eens letterlijk 
opgevat. Prachtige oude buurten en panden werden afgebroken en vervangen door 
nieuwe moderne wijken en panden. Grote groeicijfers in de woningbouw en lage huren 
waren belangrijke bestuurlijke ijkpunten. Sinds een jaar of 15 is er wanneer het gaat 
om stadsvernieuwing en stedelijk beheer een nieuwe denkwijze ontstaan die uitgaat 
van kwaliteitsverbetering over de gehele linie. Monumentenbeleid, aandacht voor de 
fysieke leefomgeving, behoud van het cultuur-historische erfgoed en het beheer van 
het stadscentrum horen daar nadrukkelijk bij. In het nieuwe concept voor Wageningen, 
zoals vastgesteld in de nota Wageningen 2000+ is een van de prioriteiten de aandacht 
voor de binnenstad in al haar geledingen. Daar valt dus het museum en het stadsarchief 
ook onder.

Natuurlijk moeten we geen illusies hebben. Dit museum heeft geen nationale beteke
nis. Maar dit museum heeft een enorme betekenis voor de Wageningse identiteit. Hier 
is te zien hoe de Wageningers vroeger leefden. Hier zijn de unieke eigenschappen van 
de stad te zien. Hier is te proeven hoe de stedelijke cultuur zich heeft ontwikkeld en 
veranderd. Kortom hier ligt onze lokale geschiedenis vast.

Toch is het zo dat het exploiteren van een museum, hoe belangrijk het ook door het 
gemeentebestuur wordt gevonden, onmogelijk kan zonder de inzet van vele, vele 
vrijwilligers. Ikzal vanmiddag geen namen noemen, want ik wil niemand vergeten. Maar 
ik wil alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit 
plan van harte bedanken voor hun inzet. Ik heb gelezen hoeveel werk u verzet heeft en
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hoeveel tegenslag u Ondervond tijdens de verbouwing. En dat we vandaag dan toch dit 
eindresultaat mogen bewonderen ligt vooral aan uw inzet en betrokkenheid.

En een museum is natuurlijk nooit af. Het beheer van de collectie, de registratie, de 
conservatie, het beleid hoe om te gaan met nieuwe aanwinsten etc. etc. Er blijft altijd 
werk. Want dat is zo belangrijk voor een museum als dit. Als het een periode van 
pakweg 10 jaar slecht wordt beheerd gaat er zoveel kostbaars voor de stad verloren dat 
je er niet aan moet denken. Daarom ook vind ik het initiatief van enkele onder u om ook 
de eigendomsverhoudingen van de verschillende historische collecties professioneler 
te gaan regelen heel erg goed. De gemeente is verzocht daar min of meer het voortouw 
in te willen nemen; dat willen we zeker doen.

Dames en heren,
Ook de gemeente vindt het jammer da.t het niet is gelukt om een lift te realiseren. Van 
gemeentezijde was er de bereidheid om een deel van de kosten uit de WWG-gelden 
bij te dragen maar de overige financiële middelen konden niet worden vergaard. Toch 
moeten we er naar blijven streven de hogere verdiepingen ook voor invaliden toegan
kelijk te maken. Dat is weer werk voor de toekomst.
Nu dit hoogtepunt bereikt is in de geschiedenis van dit museum heeft de heer Schultz 
gemeend zijn voorzitterschap na 8 jaar neer te moeten leggen. Jammer maar het is niet 
anders. De nieuwe voorzitter de heer Woldendorp wil ik veel succes wensen en ik hoop 
dat onder uw leiding het museum net zo goed zal functioneren en onderdeel van onze 
stad zal zijn als dat bij de heer Schultz het geval was. De heer Louis Schultz was 8 jaar 
voorzitter, daarnaast was en is hij nog actief op allerlei terreinen van maatschappelijke 
activiteit. Er kan geen receptie zijn in Wageningen of de heer Schultz heeft er op een 
of andere manier wel iets mee te maken. Vluchtelingenwerk, het dierenkampje, de 
dierenbescherming etc. Het gemeentebestuur wil de heer Schultz graag een kleine blijk
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van waardering geven voor zijn vele activiteiten ter gelegenheid van zijn afscheid als 
voorzitter van deze stichting. En wel een fruitschaal van de gemeente Wageningen. Met 
het overhandigen van dit geschenk verklaar ik het verbouwde museum voor geopend."

Na de voorzittersoverdracht en de "maidenspeech" van de nieuwe voorzitter werden 
enige geschenken aangeboden.
De heer Lijfering bood namens de organisatie van de Stadswandelingen een klok aan 
("gidsen van stadswandelingen die gebruik maken van het museum moeten altijd de 
tijd goed in de gaten houden").
De voorzitter van de vereniging Oud Wageningen, de heer Zeven, deed mededeling 
van het schenken van een grote plant die reeds in het documentatiecentrum prijkt. 
De voorzitter van de Vrienden van het Museum, de heer de Hoogh, verraste met een 
fraaie historische prent van de omgeving voorzien van stadswapens o.a. die van 
Wageningen.

In het museum vertelde vervolgens Daan van Baarsen van de vertellersclub "Eva Luna" 
een ademloos beluisterd verhaal en brachten op de begane grond een baroktrio en in 
de "varkenszaal" Parbleu (met zang van een enthousiast meegezongen lied) de 
stemming op het hoogtepunt.

Zo kunnen we terugzien op een zeer geslaagde opening.
P. Woldendorp.

NIEUWS UIT MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Als het eerste nummer van Oud-Wageningen in 1999 nog vóór 14 februari uitkomt, op 
tijd om naar het Koetshuis in Museum De Casteelse Poort te gaan, dan hebben de 
lezers een meevaller. Er is dan nog tijd om in het Koetshuis de expositie ‘Glasobjecten’ 
te bezien, die onder supervisie van ‘Art de Cor’ is samengesteld. Een boeiende
wisselwerking van glans, kleur, vormen, mysterie..... Wie kijkt mag ook kopen!
Het museum heeft intussen op 8 januari de langverbeide openingsdag kunnen 
organiseren en de vele lezers van ‘Oud-Wageningen’ die de noodkreten gelezen 
hebben van museumvoorzitter Razoux Schultz over de achterstand van het “documen
tatiecentrum Oud-Wageningen”, hebben kunnen zien dat die achterstand bijna is 
ingehaald. De boekenkasten staan, de stoelen zijn opgeknapt en verstevigd en mis
schien komt binnen afzienbare tijd de bijzondere dag waarop het documentatiecentrum 
officieel geopend kan worden. Dan heeft het museum er een bijzondere attractie bij. 
Intussen: er zijn in de nieuwe zalen verschillende tentoonstellingen.
Tot 14 februari 1999 - 100 jaar waterleiding in Wageningen. Met medewerking van

het NUON
Tot 9 mei 1999 - ‘Varkens in beeld’ van Marleen Filius
Vanaf 5 maart 1999 - De geschiedenis van Villa Vada van Jörg Soentgerath

U ziet: het feit dat het museum officieel geopend is betekent niet dat er niet voortdurend 
iets nieuws is! U blijft dus welkom.

T.van Wijk
Openingstijden
Dinsdag tot en met Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

7



TERUG VAN EVACUATIE
Jan Slingerland

Eén van de dingen die mij tijdens de ellendige Wereldoorlog II op vielen was dat 
Nederlanders goed konden organiseren. Zo ging dat ook met de evacuatie van 
Wageningen op 10 mei 1940. Op het stadhuis was men maandenlang met voorberei
dingen bezig geweest en toen het zover was liep alles als een trein. (1) Precies op tijd 
waren de Kempenaars met de hele bevolking uit onze haven en het havenkanaal 
vertrokken. Enkele uren later waren de eerste Duitsers er al! Het beeld was onwerkelijk: 
een rij rijnschepen, elk volgeladen met zo’n vijfhonderd burgers, varend langs de 
Grebbeberg, terwijl de luchtafweer intensief schoot op Duitse vliegtuigen. Terwijl we 
onder de spoorbrug van Rhenen doorvoeren zagen we hoe een jager werd neerge
haald. De mensen stonden op het dek te juichen toen de machine brandend naar 
beneden dwarrelde.

Een week later was het oorlogsgeweld voor Nederland afgelopen en kwamen de 
rijnschepen weer in de haven terug. Op dezelfde manier als op de heenweg gingen de 
mensen in optocht terug naar hun huis. Als dat er tenminste nog stond. Het eerste wat 
ik van de moffen zag was, dat een oude Duitse soldaat met groene pet het ‘Verkeer” 
stond te regelen op de kruising Nude-Nudestraat-Nieuweweg, dus bij hotel “Hof van 
Gelderland”. Op de muur van de paardenstal van het hotel stond een forse witte pijl 
gekalkt, richting Nude. Erboven stond “Front” . De Wageningers liepen iri optocht door 
de Hoogstraat. Links en rechts was alles kapotgeschoten; hier daar stond een stuk 
muur overeind. Je kon de winkels niet meer herkennen. Triest stond de kerk op de markt 
in stukken. (2)(zieafb). Iedereen keek verbijsterd en zwijgend rond. Dit land was sedert 
ruim honderd jaar niet in oorlog geweest en had een vreedzame bevolking. Wat moest 
dat machtige, oorlogszuchtige Duitsland hier?

We liepen de Prof. Ritzema Bosweg op, linksaf de Arboretumlaan in en dan op de hoek



bij slager Schuurman rechtsaf. Dan zou ik ons huis aan de Harnjesweg moeten kunnen 
zien. Zou het er nog staan? Het zou mee kunnen vallen, want in deze omgeving was 
hier en daar een verdwaalde granaat op een huis terecht gekomen. Ons huis stond er! 
Alleen waren er dieven in geweest. De buffetladen waren opengetrokken, smerige 
voetafdrukken waren op de vloer achtergebleven. Later kwam ik er achter dat het geen 
moffen binnen waren geweest. Die waren te gedisciplineerd; zij zouden na roof subiet 
worden gefusilleerd. Helaas, het waren je landgenoten die bij gewone burgers 
ingebroken hadden. Toen Rotterdam op 14 mei brandde werden er ook winkels 
leeggehaald. De bevolking had direct een woord voor de rovers: “puimschuimers”.

Wonderlijk is het, dat je na 59 jaar nog zo verdraaid goed dat beeld hebt van de hoek 
bij de Eerste Nederlandsche Molensteenfabriek van Reyer Rutgers, (3) terwijl het 
spannende gevoel van hoop bij je opkomt dat je eigen huis er nog zal staan. Het huis 
stond er en staat er nóg!

Noten:
1. P. De Jong, leraar schilderen en handtekenen aan de toenmalige Nijverheids

school, schilderde de tocht van de zwaar bepakte Wageningers naar de haven. Het 
schilderij hangt in het Historisch Museum De Casteelse Poort in de Kamer ‘1940
- 1945’ op de eerste verdieping.

2. Het centrum van de stad werd in mei 1940 met de Grote kerk op de Markt door 
artillerievuur vanaf de Grebbeberg beschoten en daardoor verwoest. De Neder
landse militairen wisten dat in de toren een duitse waarnemingspost zat. De 
kapitein, die de toren in brand schoot, is later predikant geworden!

3. Thans De Zonnebloem aan de Arboretumlaan. St.

SINT ANTONIUS ABT MET VARKEN
AG . Steenbergen

Toten met 9 mei a.s. is in het museum nog de tentoonstelling “Het varken in beeld” te zien. 
Wie op de eerste verdieping deze expositie bezoekt, ziet in een nis een beeldje staan 
van Sint Antonius mèt varken. Verder een foto van Antonius in een kerk èn bij de 
verzamelaar van al die varkentjes in de vijf vitrines, de heer Verstegen uit Wageningen, 
thuis op de schoorsteen. In enkele teksten wordt verwezen naar de verering in de 
middeleeuwen van Antonius in Lunteren. En naar de zilveren beker met Antonius met 
twee varkens erop van de in 1912 opgeheven Sint Antoniusschuttersgilde van 
Wageningen.

Wie was Antonius?
Antonius Abt, ook genoemd Antonius de Kluizenaar of Antonius de Grote, was een 
heilige kluizenaar (?251 - 356). Hij werd geboren in Boven-Egypte. Na de dood van zijn 
ouders verdeelde hij zijn bezit onder de armen en trok zich terug in de Egyptische 
woestijn. Daar leefde hij vele jaren in afzondering. Hij wordt algemeen beschouwd als 
stichter van het kloosterwezen. Antonius kreeg in de woestijn vele, soms erotische 
visioenen. Hij voerde een zware strijd tegen demonen en duivels. Soms verschenen 
deze hem in de gedaante van een varken, een onrein dier. Toen hij overleed, was hij, 
desondanks, nog 105 jaar oud geworden! Een groot deel van zijn gebeente (relieken)
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werd overgebracht via Constantinopel naar Frankrijk. Daar zijn ze sinds 1491 te Arles. 
De verering tot Antonius nam toen een grote vlucht.

In de iconografie wordt Antonius voorgesteld als een 
kluizenaar, met een tau of kruisstaf (Antoniuskruis), 
met een bel, al of niet aan de staf, met een varken (een 
verwijzing naar zijn visioenen waarmee de duivel hem 
lastig viel). Ook heeft hij soms een boek (een bijbel) en 
een rozenkrans bij zich. Een enkele maal met laaiende 
vlammen of een fakkel, een heenwijzing naar het 
Antoniusvuur, een ziekte veroorzaakt door de moeder
koren. Antonius is veel afgebeeld, bijvoorbeeld op de 
Aanbidding van het Lam, geschilderd door Van Eyck, 
of op het Isenheimeraltaar van Grünewald, te zien in 
het museum te Colmar (Elzas).
Antonius neemt in de volkskunde een belangrijke 
plaats in. Hij is de patroon van het vee, van boeren, 
slagers en borstelmakers. Vele gilden en broeder
schappen van Sint Antonius dronken op zijn feestdag 
hun halve ton gildebier. De Sint Antonius gilden had
den het recht hun varkens vrij in de straten naar 
voedsel te laten zoeken. De "Teunisverkens".
Wageningen kende het Sint Antoniusschuttersgilde, een burgerschutterij. Het oudste 
gegeven dateert van 1413! Er was ook een Boerenschutterij, het Sint Jorisgilde. 1) In 
1912 werden beide schutterijen opgeheven. Bezittingen van de Sint Antonius werden 
onder andere verkocht (behalve het archief) en belandden in het Gemeentemuseum 
te Arnhem. Bijzonder is de Gildebeker (zie foto). Op de ene zijde is een ovale cartouche

gegraveerd waarin St. Antonius Abt met 
twee varkens; op de andere zijde een 
ovale cartouche waarin een schutter. Deze 
zilveren beker, hoog 12 cm. en een dia
meter van 11,9 cm. werd vervaardigd 
door de Wageningse zilversmid Willem 
Boekelman, in de tweede kwart van de 
18de eeuw.
Bij de opheffing in 1912 was onder andere 
nog een zijden vaandel aanwezig, twee
zijdig beschilderd. Op een blauw lint stond 
in gouden letters "St.Antonius Schutterij" 
met eronder de patroon St.Antonius in 
kleuren. Aan de onderzijde vijf varkens, 
gevat in een krans van olijfbladeren. 
Waar dit vaandel en andere attributen 
gebleven zijn, is onbekend. Het archief is 
in ieder geval in het gemeentearchief te 
vinden.
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Antonius' feestdag is 17 januari. Zijn feestdag is een kritische dag in de volksweerkun- 
de, die ijs of dooi brengt.

1) Het zou zeker de moeite waard zijn over beide schutterijen een kleine expositie in 
te richten. Het zilver zou in bruikleen gevraagd kunnen worden en de archieven zijn 
zekerte gebruiken, tenminste... Misschien heeft iemand dan wel zin van het verdwenen 
vaandel een replica te maken...

INITIALEN IN EEN OUDE TAFEL IN ‘DE CASTEELSE POORT’

A.C. Zeven
Tafel uit de 17de en 18de eeuw
In het museum ‘De Casteelse Poort’ bevindt zich een tafel (afb. 1), die door Ad Rietveld 
in zijn Wageningen in Pen en lnkt-2 (Wageningen, 1998) omschreven wordt als 
‘trektafel met z.g.n. baluster poten uit 1600-1650. Vermoedelijk afkomstig uit de 
raadzaal van het stadhuis. In 1892 was de tafel aan een grondige opknapbeurt toe 
welke werd uitgevoerd door de mr. schrijnwerker Odendaal. In 1996 was de tafel weer 
aan een opknapbeurt toe. Nu werd de klus geklaard door de enthousiaste vrijwilliger Han 
Slooter’ (Einde citaat). Het tafelblad zou een 100 jaar jonger, dan het onderstel zijn.* 
Op de door Ad Rietveld getekende tafel is niet te zien dat het blad beschadigd is door 
een zwarte brandvlek, en ‘versierd’ is door twee door inbranden verkregen initialen. De 
initialen zijn ca 11/2 cm hoog. Het ene initiaal is een W of een M (afb. 2), het tweede 
bestaat uit vier letters Cl VL (afb. 3). Beide lijken op een Romeins getal: de M voor 1000 
en CIVL voor 146 of 156 (C = 100,1 = 1, V = 5, en L = 50, als IV voor L = 46 en opgeteld: 
156. Maar wie brandt nu een getal in een tafel blad? Ten hoogste een jaartal bij een 
naam of initiaal. De maker(s) moet(en) van een gloeiend metalen staafje gebruik 
hebben gemaakt om de initialen in te branden.

Initialen
CIVL is mogelijk C.l.v.L, of, aangezien de I ook een J kan zijn : C.J.v.L. Onder de 
honderden namen in mijn ‘Wie woonden waar in de Wageningse binnenstad’ (2) komt 
slechts één naam voor met deze laatste initialen. Dat is Cornelis Jans van Leeuwen. 
Indien het andere initiaal niet een W maar een M is, dan staat er ook een Romeins cijfer, 
nl. 1000. Maar ook hier moeten wij eerder aan een initiaal denken. Het zal wel nooit 
bekend worden wie schuil gaat achter deze W of M.

Cornelis Jans van Leeuwen
Mogelijk dat CJvL voor Cornelis Jansen van Leeuwen staat. Hij bezat aan de 
Vijzelstraat/Burgtstraat een perceel grond, waar nu Drukkerij Ponsen en Looyen BV 
staat. Hij bezat daar een huis en twee huisjes (‘kamerkens’). Als zijn weduwe wordt op 
14 april 1683 Barbara Guerts genoemd. Later is het perceel eigendom van zijn zoon 
Cornelis Corneliszn van Leeuwen, die getrouwd is met Maria van Beijnem, en weer later 
van zijn kleindochter Naleken van Leeuwen, die eerst gehuwd is met Hendrick 
Vermeer, en dan als Neuleken van Leeuwen met Aart van Schoonenvelt. Een relatie 
van Cornelis J. van Leeuwen met het stadhuis is mij niet bekend. Het is natuurlijk ook 
mogelijk, dat de tafel pas later in het stadhuis terecht is gekomen.
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Mr. Schrijnwerker Odendaal
Zoals reeds vermeld werd in 1892 de tafel gerestaureerd door de Mr. Schrijnwerker 
Odendaal. Zijn voornaam is Eduard en als zijn beroep wordt vermeld: meubelmaker, 
meubelwinkelier. Hij hoefde niet ver te lopen, want hij woonde in het huis Boterstraat 
33, nabij de Kromme Hoek. In 1909 woonde hij aan de Molenstraat.

Han Slooter, vrijwilliger
In 1996 was de oude tafel aan een nieuwe opknapbeurt toe. Nu nam de enthousiaste 
vrijwilliger Han (J.H.) Slooter de taak op zich om er een fraai geheel van te maken. Net 
als Odendaal hoefde ook hij niet ver te lopen, omdat hij in het Torckpark woont en 
uitzicht heeft op het Museum.

*Door middel van jaarringonderzoek of C14 - bepaling van het hout van de poten en 
tafelblad zou een betere tijdsbepaling mogelijk zijn.

Afb. 1. Tekening u it 
Wageningen in Pen en 
lnkt-2, door Ad Rietveld, 
Wageningen. 1998.

Afb. 2. Het initiaal W of M gebrand in Afb. 3. De initialen CIVL of CJVL
het tafelblad (Foto coll. ACZ). gebrand in het tafelblad (Foto coll. ACZ).
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GESCHIEDENIS VAN DE WAGENINGSCHE RIVIERGRIND- 
EN ZANDHANDEL, FIRMA J. VAN ROEKEL 

1909-1923
P.C. Schroeder

INLEIDING
Jan van Roekel was de op één na jongste van negen kinderen in het gezin van Willem 
van Roekel en Hendrika van Laar. Zoals we reeds schreven (1), waren zijn ouders 
beiden kastelein op de Wolfswaard. Jan huwde tijdens het vervullen van zijn militaire 
dienstplicht op 6 maart 1908 te Wageningen met Zwaantje Bosman. Zij was een dochter 
van Willem Bosman, kastelein van café “Marktzicht” in Wageningen, en Neeltje 
IJzendoorn. Met het overlijden van Willem van Roekel en Hendrika van Laar in 
respectievelijk 1914 en 1918 werden Jan van Roekel en Zwaantje Bosman, die sinds 
hun huwelijk op de boven verdieping van de Wolfswaard woonden, hoofdbewoners en 
verhuisden zij naar de benedenverdieping. Jan had geen interesse voor werkzaamhe
den in de landbouw (2). Het verzorgen van vee en het produceren van veevoer op de 
boerderij werd hoofdzakelijk door Zwaantje, met de hulp van een dienstmeid en een 
knecht, uitgevoerd. Nadat zij in september 1922 van Jan scheidde bleef ze op de 
Wolfswaard wonen en zette zij de landbouwactiviteiten voort.

GRINT- EN ZANDHANDEL
Jan van Roekel begon in 1909, na het beëindigen 
van zijn militaire dienst, met een grint- en zandhan- 
del aan het Kleine Veer. Op 8 april 1919 (3) werd 
door Jan van Roekel gezamenlijk met Johannes 
Franciscus Nicolaas Weidema, koopman te Lake- 
mond, een vennootschap onder firma opgericht.
De firma werd notarieel onder de firmanaam “J. van 
Roekel, Wageningsche Riviergrint- en Zandhan- 
del” vastgelegd. Het doel van deze firma was: “het exploiteren van een zandzuiger, het 
machinaal baggeren van grint en zand en aanverwante artikelen, zoo in het groot en 
klein, in het binnen- en buitenland, in den uitgebreidste zin des woords”.

In 1913 kreeg de bovengenoemde J.F.N. Weidema, toen nog wonende in Kateveer bij 
Zwolle, voor het eerst bemoeienis met Wageningen. In dat jaar werd hem per 1 mei door 
de gemeenteraad, als hoogste inschrijver, als eerste de pacht van het Lexkesveer voor 
de duur van 6 jaar gegund. De gemeente Wageningen had het jaar daarvoor het 
Lexkesveer met toebehoren van J.H. Tolkamp te Heteren gekocht (4).

De reden waarom Jan van Roekel met J.F.N. Weidema als partner het zand- en 
grindbedrijf voortzette, is niet duidelijk. Het zou speculatie zijn, om te veronderstellen, 
dat geldgebrek bij de firma hiervoor de drijfveer was. Uit de grote plannen van de 
“nieuwe” firma, kan wel worden afgeleid, dat voor de geplande investeringen veel geld 
nodig was. Dit rechtvaardigde dan ook het aantrekken van een “kapitaalkrachtige” 
partner. De heer Weidema zou dit ook geweest kunnen zijn. Uit de inschrijving voor de 
pacht van het Lexkesveer blijkt in elk geval, dat hij borgen had, die maatschappelijk 
gezien, geslaagd waren.

\. - ’ ' t ♦ 
v  Ce F irm a J. v a n  Roekel,
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Overde reden, waarom de heer Weidema met Jan van Roekel in zee ging, bestaat meer 
duidelijkheid. Er waren namenlijk klachten over de service, die hij met het Lexkesveer 
verleende. Deze klachten werden in een brief van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Wageningen van 4 februari 1918, aan B & W, verwoord (5). De grieven 
waren: “de pont werd bij ijsgang later in de vaart gebracht dan naburige veren; noch 
stalling voor paarden, noch logies voor voerlieden is aanwezig en de laatsen zijn 
verplicht aan de Wageningse kant te overnachten; heffing van “verhoogd” veergeld 
geschiedt op onbillijke en stelselloze wijze; door onvoldoende personeel laat de 
bediening te wensen over en moeten passerenden dikwijls lange tijd wachten om 
overgezet te worden”. De Kamer van Koophandel en Fabrieken adviseerde B & W dan 
ook, gezien het ten einde lopen van de pachttermijn, om het beheer weer in eigen hand 
te nemen. De genoemde kritiek en zijn moeilijkheden met het beheer waren voor de 
heer Weidema waarschijnlijk voldoende om van verdere pacht van het Lexkesveer af 
te zien en naar andere commerciële activiteiten om te zien.

De plannen van de firma werden uitgevoerd en de zandzuiger kwam er. Het werd een 
motorzandzuiger met de naam “Charybdis” (6).
De zandzuiger werd vermoedelijk omstreeks 1922 in gebruik genomen. In dat jaar 
doken voor het eerst in de Rekeningen van de gemeente nota’s op (7), waarop de naam 
van deze zandzuiger werd vermeld. Het is echter mogelijk dat bij levering aan andere 
klanten dan de gemeente, deze nota’s misschien al in 1921 werden gebruikt.

De firma hield nu kantoor in de Aleida Hove aan de Rijksstraatweg. Zij begon haar 
activiteiten op 1 mei 1919 en zij werd voor den tijd van drie jaar en acht maanden 
aangegaan en zou eindigen op 31 december 1922. De beëindiging zou echter alleen 
plaatsvinden, indien uiterlijk zes maanden voor deze datum een schriftelijke opzegging 
door een der vennoten aan den ander zou hebben plaats gehad.

Er bestond echter geen pais en vree tussen de partners. We zien, dat zij continu om de 
zeggenschap in de firma vochten. Op 31 augustus 1922 werd bii notaris G. Sluis een 
acte verleden, waarbij een wijziging werd aangebracht in de voorwaarden der vennoot
schap onder firma tussen hen bestaande, onder den naam Firma J. van Roekel, 
Wageningse Riviergrint- en Zandhandel, met dien verstande dat in het vervolg het 
beheer slechts zal worden gevoerd door den firmant Weidema (8).

De alleenzeggenschap werd in februari 1923 door Jan van Roekel herroepen. In 
hetzelfde nummer van de Wageningsche Courant (9) werd dit door de heer Weidema 
tegengesproken en verklaarde hij, dat Jan van Roekel niet namens de firma sprak. Dit 
leidde tot een gevecht tussen hen om de zeggenschap in de firma, die uiteindelijk in 
februari door Jan van Roekel werd verloren. Hiervan wordt blijk gegeven door een 
gezamenlijke advertentie in de Wageningsche Courant van 28 februari 1923 (10), waar 
beiden verklaarden, dat het beheer van zaken van genoemde firma voorlopig uitslui
tend zal berusten bij J.F.N. Weidema.

Jan van Roekel had geen zakelijk belang dit bedrijf voort te zetten. Zijn interesse voor 
het zand- en grintbedrijf moet hij reeds eerder hebben verloren. Op 10 juni 1921, dus 
nog tijdens zijn formele bemoeienis met de grint- en zandhandel verwierf hij voor de 
Vijzelstraat nummer 2, hoek Burgstraat een vergunning voor het schenken van zwak
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alcoholische drank. Echter op zijn verzoek werd deze drankvergunning, nog geen jaar 
later, op 23 mei 1922 weer ingetrokken (11). Hij had reeds in april daaraan voorafgaan
de het café met woonhuis en achtergelegen woning middels een openbare verkoping 
te koop aangeboden (12). Hij was namelijk eind januari 1922 naarde gemeente Valburg 
vertrokken (13).

Voor Jan van Roekel was het echter niet de laatste maal, dat hij zijn nering in het 
schenken van alcoholische dranken zocht. In 1928 pachtte Jan van Roekel de 
Posthoorn te Andelst van de eigenaar, de N.V. Bierbrouwerij “De Klok” te Enschede en 
vroeg hij op 21 mei 1928 verlof voor de verkoop van alcoholhoudende drank, anders 
dan sterke drank, in de Posthoorn aan. De vergunning hiervoor werd hem per 3 juli van 
datzelfde jaar verleend (14).

Het wekt geen verbazing, dat Jan van Roekel, evenals zijn broers Evert en Willem te 
Renkum en zijn broer Gerrit in Wageningen het beroep van kastelein uitvoerden. Zij 
waren als kind op de Wolfswaard in een omgeving opgegroeid, waar verkoop van 
gedestilleerd en alcoholgebruik gebruikelijk was.

FAILLISSEMENT
Op 5 april 1923 werd door de Arrondissements- 
Rechtbank te Arnhem het faillissement van Jan 
van Roekel uitgesproken (15). Tevens werd 
per zelfde datum de “Wageningsche Rivier- 
grint- en Zandhandel” opgeheven wegens ge
brek aan baten (16). De aanvraag voor failliet
verklaring was gedaan door Derk Reissemus, 
caféhouder te Arnhem en de Commanditaire 
Vennootschap de Nijmeegsche Bankvereni- 
ging, handelende onder de firma Engelenburg 
en Schippers. De laatste was ook met een 
kantoor in de Hoogstraat 51 te Wageningen 
vertegenwoordigd. Reden voor beider verzoek 
aan de rechtbank was, dat Jan van Roekel niet 
meer in staat was zijn schulden te betalen. De 
rechtbank benoemde als curator Mr. B.F. Everts 
wonende te Arnhem.

Bij de firma “Engelenburg en Schippers” ging 
het om de terugvordering van verschillende 
leningen: een lening, die persoonlijk aan Jan 
van Roekel was verstrekt en twee hypotheek
leningen van respectievelijk fl. 3.031,97 en fl. 19.635,54 plus de verschuldigde rente, 
die aan de firma J. van Roekel verleend waren. Dit waren waarschijnlijk hypotheekle
ningen, waarmee de firma de motorzandzuiger de “Charybdis” financierde.

Medio november van het zelfde jaar werden met toestemming van de curator alle activa en 
passiva van de Wageningsche Riviergrint- en Zandhandel Fa. J. van Roekel aan J.F.N. 
Weidema overgedragen en kreeg hij de taak de schulden van de firma te vereffenen (17).
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DE RIJNDELTA
Ondertussen had J.F.N.Weidema een groothandel (levering per schip) onder den 
naam van “Bagger- en Scheepvaartonderneming “Maas en Waal” opgericht. J.F.N. 
Weidema was met zijn gezin reeds op 31 oktober 1923 uit Wageningen naar Baarn 
vetrokken en zodoende werd deze firma aldaar gevestigd (18).

Naast de “Bagger- en Scheepvaartonderneming “Maas en Waal” werd op 10 oktober 
1923 in Wageningen ook een nieuw bedrijf met de handelsnaam “Wageningsche 
Riviergrint- en Zandhandel “De Rijndelta” opgericht (19). Het doel van deze firma was 
de “levering per as voor Wageningen en omstreken”, dus uitsluitend levering van zand 
en grint aan de kleinhandel. Het nieuwe bedrijf te Wageningen hield geen kantoor meer 
op de Rijksstraatweg, maar dit kantoor bevond zich nu op de Wolfswaard, namelijk aan 
de Rijn no 8. Na verandering van de huisnummers in Wageningen in 1930 werd dit het 
nu nog bestaande nummer 12.

De heer Weidema besloot, vermoedelijk om logistieke redenen, zich uit het Wage- 
ningse bedrijf “De Rijndelta” terug te trekken. Hij woonde per slot in Baarn. Op 8 
december 1924 werd het bedrijf verkocht aan de heren Piet van Leusden en Dirk van 
Doodewaard, die ieder voor de helft hierin deelnamen. Het bedrijf werd door hen 
onder de zelfde handelsnaam voortgezet. Zij woonden toen nog in Opheusden en het 
kantoor van de firma bleef daarom voorlopig op de Wolfswaard. In maart 1928 kwam 
het kantoor op Nude 1, toen tevens het woonhuis van Piet van Leusden. Hij was in 
maart 1926 in het huis Nude 1 a in Wageningen komen wonen. Dirk van Doodewaard 
vestigde zich met zijn gezin in april 1927 te Wageningen en vertrok jaren later naar 
de Bovenweg 16 te Bennekom (20). Op 27 juni 1929 onderging het bedrijf een 
naamsverandering en werd de “Wageningsche Riviergrint- en Zandhandel P. van 
Leusden & Co.”

EEN OPMERKELIJK BERICHT
In een advertentie in de Wageningsche Courant van 28 november 1923 (21) werd door 
Mr. H. Maten, Advocaat en Procureur te Arnhem aangekondigd, dat de Wageningsche 
Riviergrint- en Zandhandel, Firma J. van Roekel op heden te Wageningen gevestigd 
is aan de Hoogstraat 14. Tot deelgenoten in deze firma behoren leden van de van ouds 
te Wageningen bestaande Riviergrint- en Zandhandel ongeveer opgericht 70 jaar 
geleden door den Heer W. van Roekel.

Op het eerste gezicht wekt deze advertentie bevreemding. De firma was wegens 
gebrek aan baten toch opgeheven? Deze opheffing wilde slechts zeggen, dat er geen 
commerciële activiteiten meer plaatsvonden, maar dat de firma juridisch gezien nog 
bestond. De heer Weidema, als vereffenaar, was daarom in samenwerking met de 
curator met de liquidatie van de Wageningsche Riviergrint- en Zandhandel belast.

Ook de gedane bewering in deze advertentie, dat het bedrijf reeds ongeveer 70 jaar 
bestaat is verwonderlijk. Het bedrijf zou dus ca. 1853 door Willem van Roekel zijn 
opgericht. Hiervoor zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden. Omdat bedrijven voor 
1918 (22) niet notarieel werden vastgelegd en ook niet, zoals nu in het Register van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken werden ingeschreven, mag het ook niet worden 
uitgesloten, dat dit bedrijf reeds langer bestond.
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Reeds in 1879 adverteerde Willem van Roekel 
in de Wageningsche Courant (23) met een nieu
we AANLEGPLAATS met bergloods voor goe
deren der Stoomboten op Rotterdam, Amster
dam, Den Haag en Arnhem. Echter niets wijst er 
op, dat Willem van Roekel in 1853 in zand en 
grind handelde. Willem van Roekel woonde tot 
21 april 1865 te Ede en nog niet op de Wolfs- 
waard (24).

AANVOER VAN ZAND EN GRIND
Over de aanvoer van zand en grind in de periode 
voordat de “Charybdis” zijn intrede deed, is weinig bekend. In de beginperiode van het 
bedrijf werd het zand waarschijnlijk op een wat primitieve manier uit de Rijn achter de 
krib weggeschept, in een kiepkar geladen en bij de Wolfswaard gestort. Het is ook 
mogelijk, dat het zand en grind door kleine baggerschepen (zeil- en motoraangedreven 
schepen) werden aangevoerd en bij de Wolfswaard of in de haven werd gelost.

• i t ^ i s - x r v J E  o f
WOLFWAARDSCHE VEER.
De korste afstnnd van do S tad  rmar do 

R iv ier; —  nieuw e A A N L E G P L A A T S  njat 
bergloods voor goederen der Stoom booten 
op R o tte rd am , A m sterdam , ’s H a g e ,  A n i- 
hcm en ineerdcre m aatschappijen.

M inzaam  aanbevelend ,
IK  V A N  R O B K E L .

,  * . . .  - * ■** M,
uit de Wageningsche Courant 

25 (1879) 27, 3 juli

GRINT- EN ZANDPRIJZEN
Uit een nota van de Wageningsche 
Riviergrint- en Zandhandel (25) aan 
schipper De Gooier uit Veenendaal 
van 9 juni 1914 blijkt, dat de prijzen 
voor grind, levering aan de Binnen
haven, fl. 3,25 per m3, betonzand fl. 
1,65 per m3 en een tas van 5000 
stenen gevorsen fl. 6,25 bedroegen. 
Alhoewel in de bestaansperiode van 
de firma niet veel zand en grint aan 
de gemeente werd geleverd, zijn er 
in de jaren 1918, 1920 en 1922 toch 
enkele nota’s in de boekhouding van 
de gemeente te vinden. Uit deze 
nota’s blijkt, dat tussen 1918 en 1922 
de prijs voor riviergrind nog steeds fl 

3,25 was. Zand koste fl. 2,05 per m3 en ordinaire grond (opvulzand) slechts 25 cent 
per m3.

De haven met op de achtergrond het 
Dijkstoelhuis met het magazijn.

De kiep- of stortkar werd gebruikt 
voor zandvervoer.

NAWOORD
De knecht, die bij de Firma J. van Roekel in dienst was, was Gerrit (Gaart) Minnen. Na 
het faillissement van Jan van Roekel begon deze omstreeks juli 1924 (26) voor zich zelf 
en richtte hij de Wageningsche Riviergrint, Betonzand en Zandhandel op. Het kantoor 
van dit bedrijf was op het zelfde nummer 14, in de Hoogstraat gevestigd als voorheen 
de Wageningsche Riviergrint- en Zandhandel, Firma J. van Roekel. Later verhuisde 
Gerrit Minnen naar de Vergersweg nummer 15 en werd zijn bedrijf ook aldaar gevestigd 
(27).
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De handel in zand en grind, die eens op de Wolfswaard begon, wordt nu nog voortgezet 
door de in Wageningen welbekende Firma van Leusden & Co., nog steeds gevestigd 
aan de Nude op nummer 1.

Aan de geschiedenis van het bedrijf van Gerrit Minnen en de ontwikkeling van de Firma 
P. van Leusden & Co. wordt binnen het kader van dit artikel verder geen aandacht 
besteed. Deze zullen zeker interessant zijn. Misschien is er in de toekomst gelegen
heid, om hier nog eens onderzoek naar te doen.

Een speurtocht naar scheepsspecificaties, zoals type en tonnage, waar en door wie de 
“Charybdis” werd gebouwd en aan wie, na het faillissement, deze werd verkocht, heeft 
tot nu toe niets opgeleverd.
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ANDRIES LAU, “EEN VRIJ MENSCH” IN HET BASSECOUR

doorC.D. Gast

Lange tijd was Nederland een ogenschijnlijk “monocultureel” land. Het ogenschijnlijke 
zit hem in de omstandigheid dat vertegenwoordigers van andere culturele gemeen
schappen doorgaans niet direct aan hun uiterlijk herkenbaar waren. Want immigranten 
zijn er door de eeuwen hier genoeg geweest, al kwamen de meesten dan ook uit 
Europese landen. Er is nu nog nauwelijks een geboren en getogen Nederlander te 
vinden die geen Duitsers, Fransen of Engelsen onder zijn of haar voorouders telt. 
Mensen aan wie de uitheemse afkomst duidelijk te zien is - Aziaten, Afrikanen - waren 
echter, zeker buiten de grote handelscentra, tot diep in deze eeuw een zeldzaam 
fenomeen. In een afgelegen, besloten stadje als Wageningen moet de aanwezigheid 
van een negerjongetje in het begin van de 19de eeuw dan ook een opvallende 
verschijning zijn geweest. Hij woonde in het Bassecour, bij ene dr. Conrad Schwier1. 
Hoe raakte dit donkere kind, Andries Lau genaamd, hier verzeild?

In de 17de eeuw stichtten Nederlandse avonturiers diverse kolonies langs de rivieren 
van de noordkust van Zuid-Amerika, de Wilde Kust. De kolonies lagen langs de stromen 
in het gebied tussen de Marowijne in Suriname en de Essequibo in Guyana. De 
voornaamste bestaansbron van de kolonisten was de verbouw van tropische land
bouwproducten op door zwarte slaven bewerkte plantages. Sommige plantagehouders 
keerden, om uiteenlopende redenen, de kolonie de rug toe om in het moederland, dat 
zij in veel gevallen alleen van horen zeggen kenden, van hun daar vergaarde fortuin te 
gaan leven. Enkelen van hen streken ook in Wageningen neer. Wat zij hier zochten laat 
zich slechts raden. Vermoedelijk niet de nabijheid van familie, want de bronnen wijzen 
er niet op dat uit de West komende planters hier familie aan zouden kunnen treffen. 
Wellicht zochten ze het in de rust, de ruimte en het wooncomfort dat het fraai gelegen
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De rivier Berbice in Guyana, met New Amsterdam aan de monding (pijltje)

stadje Wageningen te bieden had. Misschien heeft ook de nabijheid van de rivier - wel 
geen stroom door tropisch oerwoud, maar in ieder geval wel een weids uitzicht biedend
- sommigen getrokken. Wat wooncomfort had Wageningen inderdaad wel wat te 
bieden. Langs de Herenstraat stonden drie in de jaren veertig van de 18de eeuw door 
Lubbert Adolf Torck, heer van Rosendael opgerichte grote gebouwen die elk een aantal 
luxe huurwoningen bevatten. Elke huurder had vanaf de hogere verdiepingen van zijn 
woning een fraai uitzicht over de rivier en beschikte bovendien over een deel van de tuin 
achter het gebouw, bestaande uit een smal, tot aan de stadsgracht doorlopend perceel. 
Van de drie “Rosendaelse” gebouwen zijn er twee bewaard gebleven. Het meest 
zuidelijke, dat op de hoek van de Herenstraat en de Boterstraat stond (later “Huize 
Torck” genoemd) is in 1972 door brand verwoest.
Het meest noordelijk gebouw bevatte vier woningen en stond op enige afstand van de 
straat. De bijbehorende stallen en koetshuizen strekten zich als twee armen naar de 
Herenstraat uit en vormden zo, samen met het hoofdgebouw, een voorplein, een zgn. 
bassecour. Op den duur is de naam van het plein (bassecour) overgegaan op het 
gebouw zelf. In de jaren twintig van de 19de eeuw was het gebouw in eigendom van 
een zekere Conrad Schwiers - hij komt hier nog uitvoerig aan bod - die zelf zijn intrek 
in een van de woningen nam2. Van 1876 tot 1990 is het Bassecour het hoofdgebouw 
van de Landbouwuniversiteit Wageningen en haar voorgangers geweest. Tegenwoor- 
dig is het - na een reeks van ingrijpende in- en uitwendige verbouwingen -opnieuw een 
appartementengebouw.
Behalve de drie door Torck van Rosendael gestichte appartementengebouwen stond
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Gezicht op Wageningen, met de hoge “Rosendaelse” appartementengebouwen. 
V.l.n.r. “Huize Torck (hoek Herenstraat/Boterstraat), het gebouw Herenstraat 6-14 

en het Bassecour. Detail van een tekening door H. Hoogers, 1785.

in dezelfde hoek van de stad, op het terrein van het tegenwoordige Bowlespark, het 
Kasteel van Wageningen, een woonpaleis met bijgebouwen, siertuinen en boomgaar
den. Een aarden, bemuurde wal, een restant van de vroegere fortificaties, vormde 
samen met een hekwerk het bassecour van het Kasteel, het tweede bassecour in 
Wageningen dus. De terreinen tussen de appartementengebouwen aan de Heren
straat en de stadsgracht vormden particuliere tuinen met tuinhuisjes. De bewoners van 
het uit twee appartementen bestaande grote huis op de Kromme Hoek (hoek Heren
straat/Boterstraat), hadden meer ruimte voortuinaanleg dan die van de andere huizen, 
die genoegen moesten nemen met lange smalle percelen. Toen “Huize Torck” , zoals 
het hoekhuis later heette, in 1823 eigendom werd van de puissant rijke grootgrondbe
zitter Jacob Marcus Rosenik, die er bovendien zelf met zijn familie ging wonen, ontstond 
de mogelijkheid tot ruimere tuinaanleg, een kans die nieuwe eigenaar niet heeft laten 
liggen.Te oordelen naar de smalle, kronkelende vijver die op een kadastrale kaart van 
1818 is getekend, zal hij er een tuin in Engelse landsschapsstijl van gemaakt hebben. 
De tuin strekte zich ook uit tot en met het nog bestaande, eveneens door Torck 
gebouwde theekoepeltje achter de Niemeijerstraat. Aan de andere kant grensde de tuin 
van Huize Torck aan de ook in Engelse stijl aangelegde siertuin van Het Kasteel, 
destijds ook in bezit van Rosenik. Het is heel goed denkbaar dat de aanleg van deze 
tuin ook zijn werk was. In deze fraaie ambiance leefde dus onze Andries Lau dus. Of 
hij echter gelukkig was, is maar zeer de vraag.
Hij woonde bij de al genoemde Conradus Schwiers en zijn vrouw Mary Schwiers- 
Stafford. Het echtpaar Schwiers woonde in een van de appartementen van het 
Bassecour. Conradus Schwiers was doctor in de theologie en emeritus-predikant van 
de kolonie Berbice, tot 1814 een Nederlandse kolonie ten westen van Suriname3. Zij 
hebben maar een jaar of negen (van 1819 tot omstreeks 1828) in Wageningen 
gewoond. In het Bassecour, dat zoals gezegd in zijn geheel Schwiers’ eigendom was, 
woonden behalve Schwiers zelf, nog wethouder (later burgemeester) Sebastiaan 
Willem de Graaff, oud-burgemeester Carel Anthonie Marchant en Maria Louisa gravin 
van Bylandt4.
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In deze kringen verkeerde dus de negerjongen Andries Lau. Waarom weten wij dat 
Andries Lau donker was? De titel van dit artikel spreekt niet voor niets over hem als “een 
vrij mensch”. Dat was voor hem iets bijzonders, want hij was als slaaf geboren in de 
kolonie Berbice en zou zijn leven als onvrij mens moeten slijten, ware het niet dat zijn 
meester en meesteres, dr. Conradus Schwiers en zijn vrouw Mary Schwiers-Stafford, 
hem bij notariële akte van 13 maart 1823, verleden voor de Wageningse notaris mr.
H.B. van Daalen, de vrijheid schonken. Op dat moment moet Andries Lau (zijn naam 
wordt ook wel, mogelijk juister, “Law” gespeld) ongeveer 11 jaarzijn geweest. In deze 
akte verklaren Schwiers en zijn vrouw dat zij enkele jaren voordien hun plantage in de 
kolonie Berbice, “De Uitvlugt” genaamd, aan twee Engelsen hadden verkocht. Tot de 
in de verkoop begrepen slaven behoorde ook de toen acht jaar oude slaaf Andries Lau. 
Ten aanzien van deze jonge slaaf was bij de verkoop het voorbehoud gemaakt, dat 
deze Schwiers en zijn vrouw “zoo lange zij leefden en in de kolonie Berbice woonachtig 
zouden zijn hen alléén ten diensten [zoude] zijn en onder hun opzigt, gezag en ordres 
staan zoude”. Kennelijk hadden zij een sterke band, misschien wel een min of meer 
“ouderlijke” band met de jongen, want bij hun vertrek naar Nederland lieten zij Andries 
niet achter, maar kochten hem voor f 1.500,- terug. Aangekomen in Nederland voelden 
zij zich wellicht verplicht om Andries van zijn “slaafsche diensten te ontslaan” en hem 
tot vrij mens te verklaren. Dat lag overigens wel voor de hand want de slavernij bestond 
in het Europese deel van het koninkrijk niet. Anderszijds was Nederland uiterst traag 
met het verbeteren van de status en levensomstandigheden van de slaven in haar 
overzeese kolonies. De verovering vati de Nederlandse kolonies op de Wilde Kust door 
Engeland in 1799 luidde voor de slavenbevolking een tijd van geleidelijke lotsverbete
ring en emancipatie in. De teruggave van Suriname aan Nederland in 1814 beloofde 
dan ook voor de slaven op de plantages daar niet veel goeds. Vermoedelijk heeft de 
betrekkelijk milde houding van het Engels bewind en het oude beroep van predikant van 
zijn meester gunstig gewerkt voor Andries. Anders dan bij vrijlatingen in de West zelf 
wel eens gebeurde was de aan Andries Lau gegeven vrijheid onvoorwaardelijk. Hij 
mocht gaan en staan waar hij wilde. Uitdrukkelijk verklaarden zijn (gewezen) meester 
en meesteres dat Andries naar Berbice mocht terugkeren wanneer hij wilde. Dat hij 
heeft, na het vertrek en het overlijden van zijn vroegere eigenaar vermoedelijk gedaan. 
Hij voelde zich kennelijk niet gebonden aan de zoon van zijn meester, die kort na 1829 
het Bassecour betrok. Er is niets meer van hem vernomen.

De aanwezigheid van een vrijgelaten negerslaaf is weliswaar een zeldzaam, maar 
geen uniek geval in de geschiedenis van Wageningen. Zoekend naar sporen van 
Conrad Schwiers en zijn familie in de vroegnegentiende-eeuwse bevolkingsstaten in 
het stadsarchief viel mijn oog op het huisgezin van ene Herman Kleijn, rentenier, 
wonend in de Herenstraat. Deze beschikte over een inwonende huisknecht, genaamd 
Zephir, geboren in Demerary (nu Demerara), een aan Berbice grenzende, voorheen 
eveneens Nederlandse plantagekolonie. Het verhaal van de lotgevallen van Zephir 
komt wellicht een andere keer aan de orde.

Literatuur:
- Gast, C.D. en M.E. de Ruiter, Van kasteel tot villawijk, van melkpad tot woonbuurt.

Geschiedenis van het Bowlespark en van de “leerlooiershuisjes" aan het Spijk.
Wageningen, 1994.
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- Kadastrale atlas Wageningen 1832. Arnhem, 1991.
- Albert Helman, Avonturen aan de Wilde Kust, de geschiedenis van Suriname met 

zijn buurlanden. Alphen aan den Rijn, 1982.

Noten:
1. Gemeentearchief Wageningen (GAW), Nieuw-archief der gemeente Wageningen 

1816-1941 (NAW), inventarisnummer (inv.nr.) 2207, bladen 30 en 31.
2. GAW, NAW inv.nr. 2159 (Staten van verandering van gebouwde en ongebouwde 

eigendommen), dienstjaren 1829 en 1830, artikel 332. Op dit artikel ontbreekt het 
door C. Schwiers in 1823 bewoonde huis A 218 (zie noot 3) Dat zou betekenen dat 
Schwiers drie van de vier woningen in het Bassecour in eigendom heeft en het vierde 
zou huren. Zijn zoon B. J. Schwiers bezit in 1832 echter wel het gehele complex (zie: 
Kadastrale Atlas Wageningen 1832).

3. GAW, Notariële Archieven, inv.nr. 1568 (akten notaris mr. H.B. van Daalen, nr. 25 
d.d. 13 maart 1823).

4. GAW, NAW inv.nr. 2207, blad 31.
5. Zie de in noot 3 genoemde akte.

JOODS GEDENKTEKEN WAGENINGEN EN OMGEVING

Begin december 1998 - vorig jaar - heeft de Stichting een officieel verzoek gericht aan
B. en W. der gemeente Wageningen om toestemming het Gedenkteken te mogen 
plaatsen aan de Walstraat, op een deel van het parkeerterrein grachtzijde. Gelijktijdig 
is de bouwvergunning aangevraagd. Wij ontvingen bericht dat beide zaken in behan
deling zijn. Dit betekent wel dat we de vinger goed aan de pols moeten houden, m.a.w. 
we moeten blijvend contact houden met de gemeente!

Een financiële bijdrage is nog steeds welkom op het Postbanknummer 76.30.368 of 
rekeningnummer 39.70.33.184 bij de RaBobank te Wageningen t.n.v. de penning
meester o.v.v. "Gedenkteken".

A.G.Steenbergen, secr. van de Stichting, tel.0317-416675.

WAGENINGSE BOLWERKEN ONDER DE LOEP GENOMEN

Jorg Soentgerath

In opdracht van Gilles de Berlaymont, stadhouder van Gelderland, is in de tweede helft 
van de zestiende eeuw een overzicht vervaardigd van de fortificatiën van diverse 
Gelderse steden.
Hierbij bevinden zich twee plattegronden van de vestingwerken van de stad Wagenin
gen, waarop de bolwerken bij de Nudepoort en de Bergpoort gedetailleerd staan 
weergegeven.

Na een korte beschrijving van de bolwerken, zal ik deze een plaats en context geven 
in de tijd. De dubbele gracht, of beter gezegd: een nieuwe gracht voor de oude, zal ik 
hierbij ook meenemen.
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Karakteristiek voor de bolwerken bij de stadspoorten is hun omvang en het gegeven dat 
ze een voor de stadsmuur en poorten uitgeschoven verdediging zijn.
Het bolwerk bij de Nudepoort is opgebouwd uit een min of meer 'hoog' halfrond 
muurdeel, van binnen gevuld met aarde (hoge wal) en een ondergrondse doorgang. Dit 
'hoge' halfrond is omgeven door een groter 'laag' halfrond, eveneens van binnen met 
aarde gevuld (lage wal).
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Het bolwerk bij de Bergpoort is opgebouwd uit een fors halfrond (ook met aarde aan de 
binnenzijde en ondergrondse doorgang), dat geïntegreerd is in de cingel tussen de 
binnenste en buitenste gracht. De brede cingel (een wal tussen twee grachten) vormt 
een wezenlijk onderdeel van de verdediging van de stad. De cingel en de buitenste 
gracht vormen in feite een nieuwe versterkingslinie voor de oude (dat zijn de stadsmu
ren en de binnenste gracht).

'P l&He^ro^ol V&fl B o luw b . cle Ser^/aoori / 
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Het ligt voor de hand om te stellen, dat tegelijkertijd met de aanleg van de bolwerken 
bij de stadspoorten ook een nieuwe gracht gegraven is voor de oude, met een brede 
cingel (wal) ertussen. Het concept van versterking, het uitbouwen van de verdediging 
naar buiten, is immers hetzelfde.

PLAATS EN CONTEXT IN DE TIJD

De wijze van verdediging van plaatsen door middel van grote bolwerken, met platforms 
voor de opstelling van geschut (kanonnen) ,en het aanleggen van nieuwe linies voor 
oude, beschouw ik als "concepten van versterking geboren uit angstvoor het buskruit'1. 
Het toevoegen van massa aan oude versterkingen, door bijvoorbeeld aarden wallen op 
te werpen tegen bestaande stadsmuren, hoort hier ook bij.
Mensen krijgen veelal angst voor iets nadat ze er in negatieve zin mee te maken gehad 
hebben. Door schade en schande wijs geworden proberen ze zich vervolgens te 
beschermen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stormvloedkeringen in Zeeland en de 
meer recente verzwaringen van de rivierdijken. Deze werken zijn pas aangelegd nadat 
er een stel mensen verdronken is of (bijna) natte voeten heeft gekregen. Met de 
versterking van de stad Wageningen zal dat op vergelijkbare wijze gegaan zijn.
De plattegronden die gebruikt zijn bij dit artikel geven de situatie weer in 1572; de stad 
is derhalve versterkt met bolwerken (en een tweede gracht) voor 1572. Deze verster
king heeft logischerwijze plaatsgevonden in een tijd van oorlogen, en dat moet dan de 
tijd geweest zijn dat Hertog Karei van Egmond het opnam tegen de Bourgondiërs. Deze 
strijd heeft in alle hevigheid gewoed tussen 1492 en 1528, en in mindere mate van 1528- 
1538. Wat betreft Wageningen in deze periode, begint Hertog Karei in 1500 met extra 
versterkingen door het aanleggen van een aarden-wallen-fort in de zuidoosthoek van 
de stad (zeer waarschijnlijk het blokhuis waar in de archieven van die tijd over gerept 
wordt) ,en het opwerpen van aarden wallen tegen delen van de stadsmuur. Een verdere 
versterking vindt plaats in de jaren 1526 en 1527, als het aarden-wallen-fort voorzien 
wordt van onder andere kolossale stenen ommuringen en grote kanonnentorens (i.e. 
het kasteel van Wageningen, annex modern en autonoom functionerend artilleriefort). 
Aanleiding voor deze verdere versterking in de tweede helft van de jaren 20 van de 
zestiende eeuw is waarschijnlijk een belegering en brandschatting van Wageningen in 
1522. (Wageningen was "got bethert gantz verdorven avermidt den brandt", en de 
muren (stadsmuren) moesten gerepareert worden, hetgeen duidt op een kloppartij) 
De versterking van de stad Wageningen met bolwerken bij de stadspoorten en de 
nieuwe gracht voor de oude heeft logischerwijze ook in deze periode plaatsgevonden. 
De nieuwe gracht voor de oude kan echter ook al eerder zijn aangelegd.
Er zijn zowaar in deze periode vergelijkbare versterkingen aangelegd bij andere 
steden.
Te Geldern en Kalkar-ook naar aanleiding van de strijd om Gelre-, en in Munster, om 
een andere reden. Munster als parallel zal ik als afsluiting kort toelichten, omdat daar 
goed vergelijkbare bolwerken zijn. (Bolwerken of rondelen, de benoeming lijkt niet echt 
aan regels gebonden te zijn in die tijd). Met de versterking van de stad Munster door 
middel van een nieuwe verdedigingslinie (gracht met cingel) voor de oude is reeds een 
begin gemaakt in 1447. Omstreeks 1530-1534 heeft men deze situatie verbeterd en 
een twaalftal bolwerkachtige objecten geïntegreerd in de cingel tussen de grachten en
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bij de poorten, en dan wat betreft de opzet vergelijkbaar met Wageningen. De 
aanleiding hiervoor was - en hoe kan het ook anders - oorlog, belegering en strijd! Te 
Munster was dit de strijd tussen de Wederdopers en de Bisschop annex landsheer; een 
ter plekke kortstondige pro-reformatorische geloofsrevolte met hevige uitwassen.

Bolwerk bij Servatiuspoort te Münster 
(gebouwd 1530-1534)

Bolwerk bij Ludgenuspoort te Münster 
(gebouwd 1530-1534)
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1. Jaarvergadering 1999

2. Lezing met dia's door C.D.Gast, gemeentearchivaris, over

"TEN EXEMPEL EN AFSCHRIK"; 
de schepenbank van Wageningen 1263 -1811

OUD
WAGENINGEN



“TEN EXEMPEL EN AFSCHRIK”,
DE SCHEPENBANK VAN WAGENINGEN 1263-1811

C.D. Gast

Ruim vijf en een halve eeuw kende de stad Wageningen een eigen rechtbank. De 
oorsprong van die instelling is te vinden in de akte van 1263 waarmee graaf Otto II van 
Gelre Wageningen tot stad verhief. Daarin staat dat de richter, een door de graaf 
benoemde ambtenaar, zal rechtspreken “bij vonnis en rade van schepenen”. Hoewel 
rechtspraak en bestuur destijds niet zoals nu streng gescheiden waren - elk zich 
rechtsstaat noemend land heeft onafhankelijke, los van wetgevende en uitvoerende 
macht staande rechters - was er dus een afzonderlijke rechtbank in Wageningen. Die 
bestond uit een richter en twaalf schepenen. De richter fungeerde als voorzitter en 
aanklager, de schepenen velden het vonnis. Samen vormden zij de vierschaar, ook wel 
schepenbank genoemd. De richter riep de rechtbank bijeen, bracht beklaagden voor 
het gerecht - trad dus op als officier van justitie - en zorgde voor uitvoering van de door 
schepenen gevelde vonnissen. De Wageningse schepenbank bezat het halsrecht, 
d.w.z. dat het doodvonnissen kon vellen. Dat heeft zij ook gedaan. Dat leidde soms tot 
gruwelijke executies, die “ten exempel en afschrik” in het openbaar werden uitgevoerd. 
Was de strafrechtspraak ofwel de criminele justitie de meest in het oog springende taak 
van de rechtbank, het meeste werk had zij toch aan twee andere taken, namelijk het 
beslechten van geschillen tussen burgers - de civiele jurisdictie - en de bekrachtiging 
van tussen burgers gesloten overeenkomsten, de zgn. vrijwillige rechtspraak of 
voluntaire jurisdictie. Verreweg de meeste archiefstukken die van het archief van de 
Wageningse schepenbank zijn bewaard gebleven hebben betrekking op handelingen 
die uit deze taak voortkomen. Te denken valt daarbij aan de vele registers met voor de 
rechtbank gepasseerde akten van (juridisch) transport van huizen en landerijen. Een 
“Fundgrube” voor de (amateur-)historicus!

In 1811 lijfde Napoleon met één pennestreek ons land bij Frankrijk in, waardoor de 
Franse wetgeving hier van kracht werd. Dat betekende het einde van de plaatselijke 
rechtbanken. De rechtspraak was voortaan een zaak van de centrale overheid. In 
Wageningen zetelde na 1811 een “juge de paix” (vrederechter), sinds 1838 een 
kantonrechter. Hoe lang nog? De kantonrechter laten we echter buiten beschouwing, 
de opheffing van de Wageningse schepenbank zal het eindpunt van de met dia’s 
toegelichte lezing vormen, (zie aankondiging voorzijde)

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 19 APRIL 1999.

1. Opening
2. Dhr. W.J.P. Steenbergen : Terugblik en vooruitzicht
3. Notulen jaarvergadering 06.04.1998 (*)
4. Jaarverslag secretariaat over het jaar 1998
5. Jaarverslag penningmeester over het jaar 1998 (*)
6. Verslag kascontrole commissie
7. Begroting 1999 (* zie jaarverslag penningmeester)
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8. Contributie verhoging per 01.01.2000
9. Bestuursverkiezing (zie bestuursmededelingen)

10. Wisselplaquette en voordracht ‘leden van verdienste’ (ereleden)
11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
12. Sluiting zakelijk gedeelte

(*) Los Bijgevoegd

BESTUURSMEDEDELINGEN

De heer A.C. Zeven heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor de functie 
van voorzitter.
Mevr. L.B.A.J. Elders-Vonk heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Het bestuur stelt voor om dhr. W.J.P. Steenbergen te benoemen tot voorzitter, dhr. A.C. 
Zeven te benoemen tot lid/ledenadministratie en Mw. O.H. Haze te benoemen tot lid. 
Tegenkandidaten kunnen, conform het huishoudelijk reglement, tot 12 april 1999 
worden gesteld.

Gezien de kostenontwikkeling zal het noodzakelijk zijn de contributie, welke sinds 1993 
gelijk is gebleven, te verhogen.
Het bestuur stelt voor om met ingang van 01.01.2000 de contributie te verhogen van 
f. 22,50 naarf. 25,00.

Het bestuur heeft ingestemd met het verzoek van De Stichting Historisch Grofkeramiek 
(SHG) te Zevenaar om de zogenaamde ‘Wassink’ collectie, een verzameling bakste
nen, in bruikleen te geven bij bovengenoemde stichting.

Het bestuur is voornemens om er bij de Gemeente Wageningen op aan te dringen dat, 
indien hierover een besluit valt, het afgraven (uitdiepen) van de uiterwaarden moet 
geschieden onder toezicht van een beroeps-archeoloog.

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING ‘OUD WAGENINGEN’ 

Het bestuur
In april 1998 is de heer A.A. van Loenen als penningmeester afgetreden. Door de 
daaropvolgende installatie van de heer A.H. Claassen bestond het bestuur zoals 
gebruikelijk uit 7 personen.

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
ledensecretariaat
lid
lid
lid

31.12.1998
A.C. Zeven
W. Wildschut
A.H. Claassen
Mw. L.B.A.J. Elders-Vonk
Mw. P.M. Lips
E.J. Jansen
W.J.P. Steenbergen

31.12.1997
A.C. Zeven
W. Wildschut
A.A. van Loenen
Mw. L.B.A.J. Elders-Vonk
Mw. P.M. Lips
E.J. Jansen
W.J.P. Steenbergen
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Verenigingsavonden
In het verslagjaar werden 4 bijeenkomsten met lezingen georganiseerd t.w.:
16.02.98 H.P. Deijs Geschiedenis van de Grebbedijk
06.04.98 Mw. J. de Jonge Duikvlucht in de geschiedenis van de Monumen

tenzorg
21.09.98 Prof.Dr. J.J. Kolk 19e eeuwse stadsuitbreiding in het Arnhems Bou-

levardkwartier
16.11.98 B.W. van de Peppel Op glad ijs

Het mededelingenblad
Het mededelingenblad ‘Oud Wageningen’ verscheen zoals gebruikelijk vier maal met 
in totaal 68 pagina’s. Het aantal nummers dat per keer werd verzonden bedroeg 
ongeveer zeshonderd.

Aantal leden
Het aantal leden is in het jaar 1998 toegenomen van 696 (516 leden en 180 
gezinsleden) naar 715 (533 leden en 182 gezinsleden).

Commissie Stads wandelingen
De contactpersoon van deze commissie, de heer P. Woldendorp en de heer J.H.W. 
Lijfering van de Stichting Gilde Wageningen hebben met de overige medewerkers de 
samenwerking in 1998 voortgezet. Dit jaar waren er, evenals vorig jaar, 15 stadsgidsen 
beschikbaar. De belangstelling is dit jaar toegenomen van 579 naar 637 wandelaars. 
Het aantal wandelingen is toegenomen van 44 naar 49.

Excursie
Met dank aan de heren K. de Koning en F. Bruinsel heeft er op 3 oktober 1998 de 
jaarlijkse excursie plaatsgevonden. De bestemming van deze excursie was de Gelder
se hoofdstad Arnhem.
Er was onder andere een rondleiding door het Arnhems Boulevardkwartier, zijnde de 
eerste grote stadsuitbreiding in de 19e eeuw buiten de vestingwallen.

Historische reeks en overige publikaties
In 1998 zijn de volgende publikaties verschenen :
- Historisch reeks nr. 8 ‘Spiegel van Wagenings verleden’
- In het kader van het 25e jarig jubileum ‘Wageningen in Pen en Inkt - 2’

Archeologische werkgroep Wageningen
De archeologische werkgroep Wageningen heeft in 1998 aandacht geschonken aan :
- behandelen van vondstmeldingen
- onderhouden van externe contacten
- correspondentie met diverse instanties
- verwerking, ordenen en indexeren van het archiefmateriaal en andere gegevens
- inrichting panelen/vitrine ten behoeve van de jubileumtentoonstelling
- schoonmaken Theekoepel
- voorzetting onderzoek naar bijvoorbeeld het kasteel, de markt en de molen ‘De
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Eendracht’
- aanvang historisch onderzoek naar de resten van het ‘oude kerkje’ op de Westberg 

Andere activiteiten
In het kader van het 25e jarig jubileum van onze vereniging hebben de volgende 
activiteiten plaatsgevonden:
- Tentoonstelling ‘Spiegel van Wagenings verleden’
- Aanbieding van een tweetal plaquette’s aan de Gemeente Wageningen.

De plaquette’s zijn onder andere voorzien van het Van Gelre-merk.
- Gratis stadswandeling voor leden.

Museum
De restauratie werkzaamheden, schoonmaak en inrichting van het museum zijn in 
1998 afgerond.
Met de inrichting van het info-centrum, de Jan J. de Goede zaal, is eind 1998 een start 
gemaakt.
De eigendommen van onze vereniging zijn reeds overgebracht naar het museum.
De feitelijke inrichting van dit info-centrum zal nog veel tijd vergen.

Archief
Het archief van onze vereniging is bij het Gemeente Archief in bewaring gegeven. 
Dhr. C.D. Gast zal, samen met zijn medewerkers, voor opschoning en ordening zorg 
dragen.

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.

Nominatie Monumentenprijs 1998
Onze vereniging was in 1998 een van de genomineerden voor de Monumentenprijs 
1998.
De uitreiking van deze monumentenprijs heeft op 14.05.1998 plaatsgevonden en ging 
naar dhr. de Windt (Windtston Mannenmode).

EXCURSIE: JA OF NEE?

Tijdens de jaarvergadering van 1989 stelden enkele leden voor een jaarlijkse excursie 
te organiseren. Dit initiatief bleek een schot in de roos; de deelnemers kwamen zeer 
voldaan uit Nijmegen, het eerste reisdoel, terug. Daarmee was de basis gelegd voor 
een traditie, die tot 1998 kon worden voortgezet. De excursie naar Arnhem van vorig 
jaar oktober was de tiende die werd georganiseerd.
Toch rijst de vraag of deze traditie kan worden gehandhaafd. Er zijn twee redenen die 
het nodig maken om die vraag te stellen; de afnemende belangstelling en de oplopende 
kosten. Deze beid factoren beïnvloeden elkaar.
De toenemende kosten worden veroorzaakt door het gebruik van een gehuurde bus als
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transportmiddel. Het huren van een bus is pas rendabel wanneer er 40 tot 50 
passagiers zijn, omdat de kosten voor de bus gelijk blijven ongeacht het aantal 
deelnemers. Ook is het nodig dat dit aantal deelnemers reeds enige tijd tevoren 
vaststaat, omdat de afspraak met de autobusonderneming enige tijd tevoren moet 
worden gemaakt. Bij de laatste excursie in 1998 naar Arnhem kon dit probleem worden 
omzeild door gebruik te maken van eigen- en openbaar vervoer, temeer omdat het hier 
om een betrekkelijk geringe afstand ging. De laatste jaren is ook de belangstelling voor 
deelname aan de excursies minder geworden.
Onder deze omstandigheden zijn bestuur en excursiecommissie van mening dat de 
voorbereiding van de najaarsexcursie per bus alleen zinvol is, als gerekend kan worden 
op voldoende belangstelling voor deelame. Dit kan blijken uit zoveel positieve reacties 
(tenminste 40) dat het huren van een bus financieel verantwoord is. Daarnaast kan ook 
voldoende bereidheid, om zich op eigen gelegenheid naar het ontmoetingspunt te 
begeven, het doorgaan van de excursie zekerstellen. Daarbij wordt dan gedacht aan 
gezamenlijk gebruik van eigen auto's tegen een afgesproken vergoeding.
Als doel van de eventuele excursie wordt dit jaar gedacht aan kasteel de Cannenburg 
in Vaassen en als de datum is daarvoor zaterdag 2 oktober gekozen.
Tijdens de jaarvergadering op 19 april 1999 kunt u uw standpunt kenbaar maken over 
de voortzetting van de excursietraditie en u opgeven (uiteraard niet geheel vrijblijvend) 
voor de excursie naar Vaassen. Mogelijk weet u nog een beter excursie-object, dan 
horen wij dit graag van u.
Van uw reactie zal afhangen of het zinvol is om de excursie daadwerkelijk voor te 
bereiden. Het is uiteraard ook mogelijk om schriftelijk of telefonisch te reageren bij de 
leden van de excursiecommissie.
Wij hopen uw mening te horen.

JAARVERSLAG 1998 COMMISSIE STADSWANDELINGEN

Het was weer een prima jaar voor Stadswandelingen Wageningen. Een record aantal 
deelnemers, vleiende reacties en weer enige nieuwe activiteiten.
Zoals steeds stonden er in de zomermaanden (van 27 juni tot en met 12 september) 
op elke vrijdag- en elke zaterdagmiddag gidsen klaar voor het begeleiden van 
wandeltochten van ongeveer anderhalf uur door de binnenstad van Wageningen. Er 
werden 10 rondleidingen op vrijdag gehouden met in totaal 36 deelnemers en 12 
rondleidingen op zaterdag met in totaal 69 deelnemers; totaal dus 22 rondleidingen met 
105 deelnemers.
Groepswandelingen werden gedurende het gehele jaar door op aanvraag georgani
seerd. Er werden 28 groepen rondgeleid met in totaal 496 deelnemers.

De excursiecommissie

F.Bruinsel
Sleedoornplantsoen 12 
6706 CC Wageningen 
tel. 0317-410628

of K.de Koning 
Lijsterbeslaan 14 
6706 CE Wageningen 
tel. 0317-412588
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Vermeldenswaard is dat de camping "De Wielerbaan" voor het eerst in hun pakket van 
attracties stadswandelingen hebben opgenomen. Het aantal deelnemers voor drie 
mogelijke startdata bedroeg slechts 3. Ter gelegenheid van het nationale museum
weekend werden 33 wandelaars rondgeleid.
Het totaal aantal begeleide wandelaars bedroeg aldus 637 (in 1997: 579, toen een 
record!).
Op zaterdag 27 juni werd de 3000e wandelaar sinds de 1e rondleiding in 1990 
geregistreerd. De gelukkige kreeg een exemplaar van het boek "Het schip van Blaauw" 
aangeboden.
Verder werd in juni een bijdrage aan het Leeffestival geleverd door avondwandelingen 
op de vrijdag vanaf de Nudepoort en de Bergpoort langs het verlichte wallenpad naar 
de Grebbedijk te houden, alwaar een verteller van de Gazenbeekstichting het verhaal 
van de veerpont ten beste gaf. Aan dit, vooral door de enigszins beklemmende sfeer, 
boeiende gebeuren namen ongeveer 25 belangstellenden deel.
Op de zaterdag van het Leeffestival werden er tochten gehouden per rijtuig, getrokken 
door een tractor, van de Wereld naar de watertoren op de Wageningse berg, die bij 
deze gelegenheid beklommen kon worden. Gidsen van Stadswandelingen Wagenin- 
gen begeleidden deze ritten door een beschrijving te geven van panden en andere 
bezienswaardigheden langs de route. Het aantal mensen dat hieraan deelnam zal 
enige tientallen hebben bedragen.
Voor inwoners van de Nudehof werden tijdens een jaarfeest in totaal drie rondritten per 
bus door de binnenstad georganiseerd. Gidsen van Stadswandelingen Wageningen 
gaven, voor zover bij deze oud- Wageningers nodig, aanvullende informatie. Ongeveer 
40 bewoners namen hieraan deel.
Op aanvraag van de Plattelandsvrouwen afdeling Wageningen werd door Stadswan
delingen voor 16 dames een fietstocht langs buitenbeelden in Wageningen begeleid. 
Er werd voor deze tocht een beschrijving van beelden en beeldhouwers gemaakt. Dat 
geeft de mogelijkheid om deze beeldentocht in het programma van Stadswandelingen 
Wageningen op te nemen.
De gidsen gedurende 1998 waren de dames O. Haze, H.S. Dittrich-Blok, G. Idema, en
G.A. Valk en de heren J.P.A. van den Ban, A.G. van Berkel, K.J. Hoeksema, E.J. 
Jansen, T. Kouwenhoven, W. de Leeuw, J.H.W. Lijfering, R. van der Poe!, P. 
Woldendorp, C.A.L. Zeldenrust en A.C. Zeven. De organisatie werd verzorgd door 
J.H.W. Lijfering (namens de Stichting Gilde Wageningen), P. Woldendorp (namens de 
Historische Vereniging Oud Wageningen) en de heer E. J. Jansen (als penningmees
ter). Het financiële beheer is namelijk, zoals reeds in 1997 was afgesproken, overge
nomen van de Stichting Gilde Wageningen.
Tussen 1 maart en 1 november werden aan de aanvragers van de stadswandelingen 
enquêteformulieren uitgereikt, waarvan 18 werden geretourneerd. Bovendien werd 
antwoord ontvangen van de Nudehof na de 3 ritten met de bus. Op één uitzondering 
na, die overigens goed te traceren was en met de betreffende gids is doorgesproken, 
werden louter loftuitingen gerapporteerd. Dat geeft ons de moed op de ingeslagen weg 
voort te gaan. Tevens werd gevraagd op welke wijze men kennis had verkregen 
omtrent de stadwandelingen. De antwoorden wijzen de weg voor nog betere publiciteit. 
De besprekingen met de Streek VVV Z. W. Veluwe hebben geleid tot het opstellen van 
een korte routebeschrijving van een stadswandeling die zonder begeleiding kan
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worden gemaakt. De wandelroutes zullen door de VVV en het museum De Casteelse 
Poort worden verkocht nadat ze door de VVV in drukvorm zijn uitgegeven. In ruil voor 
onze inspanningen werd door de VVV een poster voor Stadswandelingen Wageningen 
gemaakt, die op diverse daarvoor geschikte plaatsen is aangebracht.
In verband met de toename van het aantal deelnemers zal worden gestreefd naar 
uitbreiding van het aantal gidsen.

P. Woldendorp

Overzicht stadswandelingen over de afgelopen jaren:

Jaar a b c d
1990 3 3 78 78
1991 1 1 60 60
1992 24 9 206 146
1993 41 23 457 394
1994 35 17 531 480
1995 33 22 357 321
1996 40 24 474 409
1997 44 24 579 512
1998 49 28 637 496

a= totaal aantal wandelingen 
b= aantal wandelingen in groepen 
c= totaal aantal deelnemers 
d= aantal deelnemers in groepen

JAARVERSLAG 1998 ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP WAGENINGEN 

STAND VAN ZAKEN
De personele bezetting van de AWW is het afgelopen jaar nauwelijks gewijzigd. 
Aangezien veel medewerkers buiten Wageningen wonen, komt de dagelijkse gang van 
zaken hoofdzakelijk neer op de heren G. Buurman en E. van Dorland. Vooralsnog blijkt 
dit voldoende te zijn met betrekking tot het behandelen van vondstmeldingen en het 
onderhouden van externe contacten. Indien zich daadwerkelijk een ‘opgravingssitua- 
tie’ zou voordoen, wat niet het geval was in 1998, is de AWW wederom afhankelijk van 
de weekeinden, om één en ander te kunnen uitvoeren. Dit betekent ook dat de 
uitwerking van gegevens afkomstig uit voorgaande projecten zich slechts langzaam 
voltrekt. Enige personele versterking op dit gebied zou niet onwenselijk zijn. Continuï
teit in een select groepje vrijwilligers is bij veel organisaties een probleem en is de AWW 
dan ook niet vreemd.

De tendens die reeds enkele jaren in zwang is, het niet meer zonder dringende reden 
en/of uit pure nieuwsgierigheid opgraven van het bodemarchief, heeft zich ook in 1998 
voortgezet. Het merendeel van de tijd bij archeologisch onderzoek vindt achter het 
bureau plaats, en niet meer-zoals vroeger nogal eens het geval was- in het veld. Voor 
het publiek is dit ‘bureauwerk’ echter niet zichtbaar en derhalve krijgen wij als AWW -  
ten onrechte- nogal eens te kampen met de vraag ‘of we nog wel wat doen’.
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Er zijn zeer gunstige ontwikkelingen gaande, met name bij de Gemeente, op het gebied 
van archeologisch beleid binnen Wageningen. Aangezien er op het moment overleg 
gaande is tussen o.a. Gemeente en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder
zoek (ROB), kunnen ook wij hierover nu nog geen concrete mededelingen doen. In de 
nabije toekomst zullen ongetwijfeld de diverse instanties en personen, betrokken bij de 
archeologie in Wageningen, rond de tafel gaan zitten om tot een goed beleid en 
uitvoering hiervan te komen. Een zeer gunstige ontwikkeling, ons inziens.

ACTIVITEITEN IN 1998 
Jubileum ‘Oud Wageningen’
In alle opzichten was 1998 een belangrijk jaar voor de Historische Vereniging Oud- 
Wageningen; zij vierde immers haar 25 jarig bestaan. Aangezien archeologie altijd een 
plek heeft gehad binnen de vereniging, en zeker de afgelopen 20 jaar, heeft ook de 
AWW meegewerkt aan o.a. de jubileumtentoonstelling ‘Spiegel van Wagenings 
Verleden’. 3 Panelen op de tentoonstelling werden door de AWW ingericht, waaronder 
één met betrekking tot het nog steeds lopende onderzoek naar het Wagenings kasteel, 
en één met betrekking tot het onderzoek aan de voormalige windkorenmolen ‘De 
Eendracht’. Tevens werd een vitrine ingericht met enkele bijzondere vondsten van de 
afgelopen jaren. Een paneel met foto’s, tekeningen en teksten moest één en ander 
verduidelijken. Ook werd de tentoonstellingscommissie een bescheiden handje gehol
pen met het verder inrichten van de overige panelen. Dhr. G. Buurman, fotograaf van 
de AWW, maakte een fotoreportage van de opening van de tentoonstelling. In de 
Jubileumuitgave van Oud-Wageningen, ‘Spiegel van Wagenings Verleden’ (histori
sche reeks nr. 8) werd een door de AWW geschreven artikel gepubliceerd met 
betrekking tot de Wageningse archeologie, van de hand van dhr. E. van Dorland.

Vondsten en Museum
Betreffende een aantal vondsten werd uitvoerig gecorrespondeerd met diverse instan
ties. Zo werd door de ROB een foto verstrekt van de houten klapzonnewijzer, vöör dat 
deze gerestaureerd werd. De klapzonnewijzer werd eveneens aan een nader onder
zoek onderworpen door het Nationaal Scheepvaartmuseum te Amsterdam en door 
Museum Boerhave te Leiden. Tevens werd een ijzeren slot, afkomstig uit de voormalige 
kasteelgracht, door de ROB geconserveerd en werd het binnenwerk zichtbaar gemaakt 
d.m.v. röntgenfoto’s. Door het Rijksprentenkabinet in Amsterdam werd nieuw licht 
geworpen op een fragment van een kopergravure, voorstellende een tamboer, even
eens afkomstig uit de voormalige kasteelgracht. Het mysterieuze ‘vrouwenbeeldje’ uit 
de Herenstraat blijft vooralsnog mysterieus; het lijkt erop dat het Britisch Museum te 
Londen voorlopig het eindstation is voor wat betreft de determinatie hiervan. Wel heeft 
de AWW een aantal afgietsels gemaakt van het figuurtje. Genoemde vondsten zijn in 
juli in bruikleen afgestaan aan Museum ‘De Casteelse Poort’, alwaar deze in de kelder 
te bezichtigen zijn. De vloer van dit keldertje is ‘helaas’ gedeeltelijk opgebroken, 
teneinde resten van de zuidelijke poorttoren van het kasteel zichtbaar te maken. De 
AWW heeft hier echter geen hand in gehad. Desalniettemin vormt het keldertje nu een 
aardige ruimte om vondsten in tentoon te stellen, en maakt één en ander aanschouwe
lijk waarom de naam ‘Casteelse Poort’ aan dit museum is verbonden. Andere vondsten, 
afkomstig van de AWW maar nog niet officieel als bruikleen op schrift gesteld, zullen
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hopelijk op korte termijn geïnventariseerd kunnen worden. Het museum had eind ’98 
te kampen met een gaslek voor de deur. Bij de herstelwerkzaamheden kwam een klein 
fragment van de westelijke kasteelmuur aan het licht, welke locatie door de AWW is 
opgetekend.

Kaartmateriaal
Aanwinsten op het gebied van kaartmateriaal omvatten een 1:1 kleurenfoto van een 
kaart uit de ‘Berlaymont’atlas, berustende in de collectie Bodel Nijenhuis, bij de 
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Leiden. Deze kaart toont de vestingwerken van 
Wageningen rond 1572. Tevens is er van de kaart een kleinbeeld kleurendia voorhan
den bij de AWW. Betreffende kaart en atlas zijn in 1998 in een artikel van de hand van 
dhr. J.H. Soentgerath in het mededelingenblad van ‘Oud Wageningen’ besproken. Na 
enige correspondentie kon ook een dia worden verworven van de ‘netversie’ van de 
stadsplattegrond van Wageningen zoals opgetekend door Jacob van Deventer rond 
1570. De dia is afkomstig van de Biblioteca Nacional te Madrid, alwaar ook het origineel 
berust. Het meest opvallende verschil met de ‘minuuttekening’ zoals aanwezig in het 
Rijksarchief voor Gelderland te Arnhem, zijn het ‘carton’ -een blauw kader om de 
plattegrond heen- en een apart ingekaderde plattegrond van de binnenstad, zonder de 
bebouwing, maar met het stratenpatroon. Zowel de Van Deventer alsook de ‘Berlay- 
mont’-kaart, worden momenteel met enkele reeds eerder verworven kaarten, gedigi
taliseerd en op CD-ROM gezet.

Theekoepel en Monumentendag
De Theekoepel aan het Wallenpad, in gebruik door de AWW, werd onderworpen aan 
een grondige schoonmaakbeurt. Ook de tuin werd hierbij niet over het hoofd gezien. 
De onder in de koepel opgeslagen ‘kruisbalken’ van molen ‘De Eendracht’ bleken 
voldoende gedroogd en konden derhalve op foto worden gezet. De wijze waarop dit 
gebeurd is, maakt het mogelijk de foto’s te scannen en langs digitale weg de balken, 
waar eens de zolderingen van de molen op rustten, met al hun details te tekenen. 
Omdat de balken in de theekoepel aanzienlijke ruimte in beslag namen, zijn deze na 
documentatie voorlopig buiten tegen het hek geplaatst. Bij de jaarlijkse Monumenten
dag in september, werd de koepel opengesteld voor publiek, en een keur aan diverse 
bouwmaterialen tentoongesteld, conform het thema van de monumentendag dit jaar. 
Gecombineerd met de theeschenkerij onder in de koepel, resulteerde dit in een groot 
aantal geïnteresseerde bezoekers, zodat ook wij op een geslaagde dag terug kunnen 
kijken.

Onderzoek
Het ‘lopende’ onderzoek, naar bijvoorbeeld kasteel, markt en molen ‘De Eendracht’, 
werd ook in 1998 voortgezet. Begin 1998 stonden er in diverse regionale kranten 
onheilspellende berichten te lezen betreffende aanwezige menselijke resten op een 
terrein bij de haven. Inderdaad is veel van de grond, afkomstig van de herinrichting van 
de markt, op dit terrein door een gespecialiseerd bedrijf doorzocht op de aanwezigheid 
van bot- en houtmateriaal. Dat in de kranten werd vermeld dat de aanleiding hiervoor 
‘foutieve gegevens verstrekt door archeologen’ zou zijn, is betreurenswaardig. Een 
gesprek met de betreffende wethouder en projectleider van de gemeente, scheen
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nieuw licht op de zaak zoals deze in de krant(en) stond vermeld. De AWW heeft part 
nog deel gehad aan het opduiken van de menselijke resten op bedoeld terrein. Helaas 
is dit niet in betreffende krant(en) gerectificeerd. Wat betreft het kasteelonderzoek mag 
niet onvermeld blijven dat de heren J.H. Soentgerath en L.J. Smals een artikel 
betreffende de bouwhistorische geschiedenis van het kasteel hebben gepubliceerd in 
‘Castellogica, 1998, nr. 1, p.285-306’. Het werd hoog tijd voor een dergelijke publicatie. 
Archiefonderzoek en transcripties door de AWW hebben bijgedragen aan de inhoud. 
Afgezien hiervan, heeft de AWW ook verdere gegevens, met name foto’s, ter beschik
king gesteld aan genoemde auteurs. Wij blijven met belangstelling het onderzoek door 
Soentgerath en Smals volgen en zullen, daar waar mogelijk, materiaal uitwisselen. 
Uiteraard blijft de AWW zich ook bezighouden met onderzoek naar het Wagenings 
kasteel.
Met name de ontwikkelingen in het Bowlespark, met het oog op het vernieuwen van de 
riolering aldaar medio ’99, hebben onze aandacht. Zoals reeds gezegd zijn gemeente 
en ROB hier ook over in overleg, vandaar op dit moment geen concrete mededelingen.

PLANNING VOOR 1999 EN VERDER
De werkgroep zal doorwerken aan het lopend onderzoek, met name de rapportages en 
verwerking van foto- en diagegevens in een database. Vondstmeldingen zullen op de 
reguliere wijze worden behandeld. Eind 1998 is een begin gemaakt met (historisch) 
onderzoek naar de resten van het ‘oude kerkje’ op de Westberg, en inventarisatie van 
gegevens zoals aanwezig bij o.a. ROB en Rijksdienst voor Monumentenzorg. In nauw 
overleg met betrokken instanties zal dit onderzoek worden voortgezet. Zoals reeds 
vermeld zal ook het Bowlespark de aandacht opeisen. Op het moment wordt de 
reconstructie van de plattegrond van het kasteel, zoals reeds gemaakt in 1995, op basis 
van nieuwe informatie aangepast. Verdere ontwikkelingen met betrekking tot het 
archeologisch beleid in de gemeente Wageningen zullen op de voet worden gevolgd.

Wageningen, februari 1999 
E. van Dorland, A WW

NIEUWS UIT HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT

De leden van de historische vereniging Oud-Wageningen hebben 
eindelijk de vrije beschikking over de bibliotheek en het foto- en 
prentenkabinet van de vereniging. Arie Hofmans werk - het maken en 
schilderen van kasten - zit er (voorlopig) op. Aan onder andere het 

toegankelijk maken van de bibliotheek en documentatie wordt gewerkt. De ruimte heeft 
de naam gekregen van "Jan J.de Goede zaal".
Het museum is geopend: van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur

op zondag van 13.00 - 17.00 uur.

Er is uiteraard meer te doen in dit museum!
Tot 9 mei is de ludiek informatieve tentoonstelling “Varkens in beeld" nog te zien in één 
van de bovenzalen.
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In de tweede bovenzaal is een toren van het verdwenen kasteel herboud. Alles wat u 
nog niet wist van het kasteel, toren en hun plaats in Wageningen is daar in woord en 
beeld... de hele zomer!

Tentoonstellingsagenda:
5 maart - 29 augustus 
21 mei - 7 november 
10 april -16 mei

Het kasteel (Jörg Soentgerath)
Streekproducten, gastromisch erfgoed van Nederland 
In het Koetshuis: Anke Koenders en Hanneke van de 
Bergh
Museumweekend 
Culturele Ronde
Koetshuis: Bernice Lehman. Schilderijen en werken op 
papier
Koetshuis: familie Hangelbroek. Schilderijen en sieraden 
Verkooptentoonstelling Johan Haak 
Tentoonstelling Thema Monumentendag 
Villa Vada, de geschiedenis van een gebouw

10-11 april 
17-18 april 
20 mei - 4 juli

10 juli -15 augustus 
20 - 29 augsustus 
4 september - 3 oktober 
8 oktober - februari 2000

T.van Wijk

Opgroep: Den tentoonstellingscommissie van het museum wil graag van de leden 
van Oud-Wageningen materiaal, foto's enz. lenen voor de wintertentoon- 
stelling, die op het programma staat over de geschiedenis van Villa Vada.

In het gemeentearchief van Eist (Gld) vond ik de volgende akte van overlijden:

Op heden, de vijfde maart 1885zijn voor ons, ambtenaar van de Burgelijke 
Stand van Eist verschenen, Willem Span, 62 jaar, timmerman te Eist en 
Wilhelmus Westerveld, 32 jaar, klerk te Eist, welke ons hebben verklaard 
dat op donderdag 5 maart dezes jaars, voor de middag om 8 uur, ten haren 
huize in Eist in de ouderdom van 77 jaar is overleden: Catharina Maria 
Burgers, zonder beroep, geboren en wonende in Eist, weduwe van 
Henricus Burchardis Burgers, dochter van Johannes Burgers en Maria 
Burgers, beide overleden.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons met 
de comparanten is ondertekend.

Voor zover we hebben kunnen nagaan is er geen sprake van neven en nichten, 
evenmin van achterneven en achternichten.

Meintje Peters

BURGERLIJK...?
Jan Everdij

25
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IN EINDHOVEN GING EEN LICHT OP, 
de oorsprong van het Bevrijdingsvuur van Wageningen

C.D. Gast

Als Stad der Bevrijding, waar op 5 mei 1945 de overgave 
van de Duitse troepen werd beklonken, heeft Wagenin
gen als vanzelf ook een Bevrijdingsvuur. Dat vuur wordt 
sinds jaar en dag in de nacht van vier op vijf mei 
ontstoken op een tegenover het voormalige hotel De 
Wereld op een paal geplaatste vuurschaal. Vervolgens 
verspreiden duizenden lopers het vuur over het land. 
Onze belangstelling richt zich echter niet op de versprei
ding, maar op de oorsprong van het vuur. Waar, wanneer 
en door wie is het vuur voor het eerst ontstoken?

De traditie van het bevrijdingsvuur in Wageningen is in 1948 begonnen. Toen ontving 
burgemeester Klaassesz voor het eerst de fakkel van het bevrijdingsvuur uit handen 
van Nijmeegse hardlopers. De vlam brandde ook toen op het plein voor hotel “De 
Wereld”. Daar stonden motorrijders uit Rhenen al te wachten om fakkels met het 
bevrijdingsvuur naar Den Haag te brengen1. De aanwezigheid van atleten uit Nijmegen 
wijst er al op dat de vlam uit die stad moet zijn gekomen. Dat was ook zo, maar daar 
ligt toch niet de oorsprong van het vuur. De oervlam van het Wageningse bevrijdings
vuur moeten we veel verder weg zoeken, namelijk in de stad Bayeux aan de 
Normandische kust.

Het initiatief om een bevrijdingsvlam uit die stad te halen en om dat vuur helemaal vandaar 
helemaal naar Nederland te brengen kwam uit Eindhoven. Daar was kort na de bevrijding 
van die stad -18 september 1944 - de Stichting Bevrijdingsviering Eindhoven opgericht. 
De eerste voorzitter was jhr. H.A.C. van Riemsdijk, lid van de Philips-directie. Ook Sjoerd 
de Vrij, journalist en verslaggever bij Radio Herrijzend Nederland, die enkele maanden 
later aanwezig zou zijn bij de capitulatiebesprekingen in Hotel de Wereld, maakte deel 
uit van het bestuur van deze stichting. Vanuit de gedachte dat er iets met licht gedaan zou 
moeten worden - de voorzitter was immers een Philips-topman - kwam men op het idee 
om een bevrijdingsvlam uit Bayeux te halen. Dat was de eerste stad die door de 
geallieerden na de landing van 6 juni 1944 was bevrijd. Het idee kreeg enthousiaste bijval 
van het gemeentebestuur, vooral van burgemeester Kolfschoten, hetgeen natuurlijk de 
organisatie vergemakkelijkte. De Eindhovense delegatie die een oriënterend bezoek aan 
Bayeux bracht had bovendien het geluk dat zij in de daar wonende Nederlander Martin 
Brokken een vurig promotor trof, die bereid was de organisatie ter plaatse op zich te 
nemen. Zo kon dan tenslotte op 16 september 1946, twee dagen voor de Bevrijdingsdag 
van Eindhoven, plechtig de “lichtstedelijke” toorts aan de eeuwige vlam van het 
oorlogsmonument in Bayeux ontstoken worden en konden de uit Nederland meegeko
men wielrenners de estafettetocht naar Eindhoven beginnen2. Dat de koppeling gloeilam- 
pen-bevrijdingsvuur toen al gemaakt werd en niet een achteraf gelegd verband is, blijkt 
wel uit het feit dat op de bus die de officiële delegatie en de wielrenners naar Bayeux 
bracht het opschrift “Lichtjesdag-estafette Bayeux-Eindhoven 750 km” prijkte. Toen was 
Eindhoven nog een onvervalste Lichtstad3.
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Geallieerde troepen in de straten van Bayeux, juni 1944.

Na de succesvolle overbrenging van het bevrijdingsvuur uit Normandië toonde ook 
Nijmegen belangstelling voor een vlammetje van het Franse vuur, met het gevolg dat 
in september 1947 het Eindhovense bevrijdingsvuur met een reeks estafettelopers 
naar Nijmegen werd gebracht. Daar werd het ter opluistering van het Nijmeegse 
bevrijdingsfeest op een fakkelmonument bij de Waalbrug brandend gehouden. Dit was 
letterlijk het geval want de overbrenging van het vuur naar Wageningen moest wachten 
tot mei van het volgend jaar, totdat daar de bevrijding kon worden gevierd. De bevrijding 
van Nederland boven de Rijn was destijds nog een brug te ver en dus moest ook het 
bevrijdingsvuur in 1947 nog zeven maanden brandend worden gehouden voordat het 
de rivier kon oversteken.

Het overbrengen van de vlam van Nijmegen naar Wageningen is jarenlang door een 
groep Wageningse motorrijders gedaan. In 1963, toen het enthousiasme onder de 
motorrijders voor deze tocht inmiddels fors was afgenomen besloot men een perma
nente “bevrijdingsvlam” in het Gasstation van het toenmalige Gemeentelijke Gas- en 
Waterbedrijf - inmiddels van het energiebedrijf NUON - brandend te houden4. Deze 
oorspronkelijk uit Bayeux afkomstige vlam vormt nog steeds de bron van het bevrij
dingsvuur dat elk jaar in de nacht van vier op vijf mei op het Vijfmeiplein wordt ontstoken.

Noten:

1. Het vuur van Bayeux op historische Wageningse bodem, in: Veluwepost, 8 mei 
1948.

42



2. Bij den engel van Bayeux, in: Eindhovens Dagblad, 17september 1946.
3. Aan deze estafette deden ook lopers mee. Een van hen was de heer G.P.J. 

Abelskamp (toen 15-jaar oud), wiens in april 1998 verstrekte mondelinge medede
lingen een belangrijke bron voor het “Eindhovense” deel van dit verhaal vormen.

4. Mondelinge mededelingen op 19 januari 1995 ontvangen van W. Stellaard (f), 
gepensioneerd administratief ambtenaar bij het Gemeentelijk Gas- en waterbedrijf 
van Wageningen.

VAN GASKOUSJE NAAR ELECTRICITEIT

J.J.van Dodewaard-Rijksen

In 1928 betrok ons gezin ons nieuw gebouwde huis, ergens tussen Wageningen en 
Bennekom. Heerlijk buiten, met een grote tuin en een flink stuk weiland met vruchtbo
men.
Maar... er was geen electriciteit, geen waterleiding en geen gas. Om in waterte kunnen 
voorzien hadden we één ijzeren pomp, in de keuken bij het aanrecht. Die gaf goed 
water, maar wel moest voor ieder straaltje de zwengel door eigen spierkracht op en neer 
worden bewogen. Je kon ook maar één hand tegelijk wassen, de andere moest 
pompen, of je moest je elleboog gebruiken. Wilde je in bad? We hadden een grote 
zinken teil. Eerst emmers water pompen en in de fornuispot gieten. Dat was een hele 
grote ijzeren pot, waaronder een soort kachteltje, dat er één geheel mee vormde. Dan 
een vuurtje stoken. Als het water warm genoeg was moest dit weer met emmers in de 
teil gegoten worden. Voor het koken hadden we een zwart geëmailleerd fornuis, waar 
eierkolen of hout in gestookt werden. De hoge kolenkit stond ernaast. Om bij dte vullen 
werden een paar ringen van de bovenplaat weggehaald, om de kolen erin te storten. 
Verder waren er diverse petroleumstellen. Drie- en vierpitters. Maar het was oppassen 
om de katoenen "pitten" niet te hoog op te draaien, want dan werden de pannen zwart 
beroet. En 's winters, als de kachel in de woonkamer brandde, stond daar altijd een ketel 
water op. Wam-water-voorziening.
Dan de verlichting. Boven de grote tafel, midden in de woonkamer, een heel mooie 
petroleumlamp. Een lampenglas om de brandende "kous", een witte glazen kap met 
daaraan een prachtige kralenrand. Dat was het enige lichtpunt in de kamer. Maar ook 
hier gold: niet te hoog opdraaien, anders zweefden er overal vieze, vettige, zwarte 
roetdeeltjes.
In de keuken en de gang hingen petroleum-wandlampjes. Een veel kleiner lichtje, met 
een metalen "reflector" er achter. In het achterhuis hing aan een haak een stormlan
taarn, die zo nodig ook mee naar buiten genomen kon worden.
Op de slaapkamers geen verlichting: we gingen met een brandende kaars naar boven. 
Gauw het bed in en de kaars weer uitblazen.
Om schoon te maken gebruikten we dagelijks stoffer en blik en voor de keukenvloer 
bezem en dweil. Veel buk-werk dus.
We hadden wel een wasmachine; een houten tobbe op poten, meteen groot wiel eraan. 
Als de was, voorgekookt in de fornuispot, heet in de machine ging, werd het wiel met 
de hand een hele tijd gedraaid, om de was-beweger het goed rond te laten slingeren. 
Zwaar werk! Strijken gebeurde met kleine ijzeren boutjes, die verwarmd werden op het
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fornuis. Eén in gebruik, één opnieuw verwarmen.
En etenswaren koel houden? Nee, natuurlijk hadden we geen koelkast, maar wel een 
kelder, vol inmaakpotten en weckflessen.
En toen, in het begin van de jaren dertig, werden er dicht bij ons nog een paar huizen 
gebouwd en dat had tot gevolg dat ook wij electriciteit kregen. Wat een verandering! 
Overal lampen zonder roet-gevaar! Geen lucifers nodig om ze aan te steken, alleen 
maar een knopje omdraaien! En schemerlampjes in de donkere hoeken. Zelfs op de 
slaapkamers en de W.C.
Electrische verlichting. Een electrisch strijkijzer en o, heerlijkheid: een stofzuiger! Wat 
een gemak voor een huisvrouw. En een straalkacheltje voor de kille dagen als de 
kolenkachel nog niet brandde.
En op de oude wasmachine werd een electro-motor gemonteerd. Die heeft nog jaren 
dienst gedaan: als curieus overblijfsel uit ons primitief bestaan van vóór de electriciteit!

WAGENINGSE ZOUAVEN
A.G. Steenbergen

Zouaven, tegenwoordig ook als zoeaven 
geschreven, waren vrijwilligers in de pau
selijke legers in de jaren 1860-1870. Zij 
hielpen het grondgebied van paus Pius 
IX, de Kerkelijke Staat, verdedigen tegen 
de Italiaanse vrijheidsstrijders die onder 
leiding stonden van Garibaldi. Onder deze 
vrijwilligers waren zo'n 3000 Nederlan
ders, die gehoor hadden gegeven aan de 
oproep de paus te helpen.
Uit Gelderland, vooral uit het katholieke 
Liemers en Bergh, kwamen zeer veel 
zouaven. Enige jaren geleden hebben 
genealogen en oudheidkundige vereni
gingen in deze regio's onderzoek gedaan 
naar de namen van de zouaven en hun 
eventuele nakomelingen. Interessant 
daarbij waren de beroepen waaruit deze 
mensen kwamen, te weten: metselaars, 
een steenkolenhandelaar, schrijnwerkers, 
boeren, schoenmakers, kooplieden, we
vers, klompenmakers, kleermakers en 
landarbeiders. Eén van onze Wagening- 
se zouaven was... ketellapper! Maar over 
hem vertel ik verderop.
De Gelderse verzamelplaats voor deze 
vrijwilligers was Doesburg. Waarom juist 
daar is mij niet duidelijk geworden.. De
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kandidaten ondergingen er een medische keuring en ze werden ingeschreven. Vanuit 
hun woonplaats hadden ze ondermeer een attest van de parochiepastoor meegekre
gen.
Vervolgens gingen ze naar Oudenbosch, waar het Instituut van de Broeders van Saint 
Louis als opvangcentrum voor deze vrijwilligers fungeerde. Vanuit dit dorp ging men via 
Parijs naar Marseille, waar de strijders voor de paus werden ingescheept voor de tocht 
naar Rome. De strijd om de Kerkelijke Staat duurde tot in juni 1870. De Fransen 
weigerden toen nog langer steun aan de paus te geven en, om bloedvergieten tijdens 
de Slag om Rome te voorkomen, capituleerde paus Pius IX. De overlevende pauselijke 
soldaten, de zouaven, werden per trein naar huis gestuurd. Maar velen bleven achter, 
gesneuveld op het slagveld, of gestorven in het Mililtair Hospitaal in Rome.
Toen de zouaven in Nederland terugkwamen, begonnen de moeilijkheden. Zij hadden 
namelijk nooit toestemming gevraagd om bij de paus in dienst te mogen gaan. Ze 
verloren nu hun staatsburgerschap. In Nederland leden velen van hen bittere armoede. 
Dat ze bij allerlei kerkelijke feesten in en rond de parochiekerk of elders in hun zouaven- 
uniform extra luister gaven, deed niets af aan de armoede.

Zouaven uit Wageningen
1. Lambertus Wennekes werd op 24 oktober 1845 alhier geboren als tweede zoon van 
Johannes Wennekes en Grada Valles of Fallis. Zij waren respectievelijk in 1819 en 
1820 ook in Wageningen geboren. Johannes was arbeider. Het gezin bestond verder 
uit de oudste zoon, Josephus (geboren 1843), twee jongere zonen, Johannes (geboren 
1853) en Petrus (geboren 1855) en twee dochters, Catharina (geboren 1848) en 
Geertruida (geboren 1850). Grada, echtgenote en moeder, overleed op 8 maart 1856. 
Zij was 36 jaar geworden. De familie Wennekes woonde in Oud Wageningen, d.w.z. de 
Veerstraat bij Hotel De Wereld.
Lambert werd op 26 december 1866 ingeschreven als pauselijk soldaat voor de tijd van 
twee jaren. Hij was toen 21 jaar en ketellapper van beroep. Hij ondertekende het 
inschrijvingsformulier met een duidelijke handtekening. Zie afb. Daarbij blijkt ook dat hij 
van zijn parochiepastoor Taabe een attest (een bewijs) meegekregen had. Lambert 
overleed op 19 september 1867 in het Militair Hospitaal in Rome. Hij moest nog 22 jaar 
worden. Was hij gestorven aan zijn verwondingen of velde een besmettelijke ziekte, die 
er van tijd tot tijd heerste, hem?
In de Wageningsche courant van 1867 vond ik niets over hem. Berichten over de 
gevechten om de Kerkelijke Staat staan er genoeg in de Wageningsche courant. Het 
wereldnieuws van toen drong echt tot in onze stad door!

2. Een tweede zouaaf, die Wageninger van geboorte was, was Joannes van Eijkelen. 
Hij werd geboren op zondag 3 septebmer 1848 ten huize van zijn vader, Joannes van 
Eijkelen, oud 25 jaar en timmerman van beroep. De moeder van de baby was Johanna 
Catharina Beijer, oud 26 jaar. Het gezin moet kort na de geboorte van Joannes 
Wageningen verlaten hebben. Hij werd op 19-jarige leeftijd pauselijk soldaat. Op 23 
november 1867 tekende hij voor twee jaar dienst. Op 2 december 1869 werd hij 
ontslagen en keerde, onderscheiden met de pauselijke medaille Bene merenti (voor 
goede diensten), terug naar Arnhem, waar de familie woonde. Daar overleed hij op 8 
november 1901.
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Talrijke herinneringen aan de zouaven, die in het verleden door broeder Christofoor 
werden verzameld, zijn te vinden in het Zouavenmuseum in, hoe kan het anders, 
Oudenbosch. De collectie bestaat uit uniformen, vaandels, medailles, portretten, 
bidprentjes, foto's, brieven en andere herinneringen aan dit vrijwilligersleger.

Bronnen:
1. De kopieën van de Inschrijvingsformulieren enz. ontving ik via broeder John Schut, 

van dit museum.
2. Nieuw-archief Wageningen. Inv.nr.2225 Bevolkingsregister 1850.
3. Geboorteacte nr.90 4 september 1848.
4. Serie artikeltjes "Zoeaven" in het Gelders dagblad van juli en augustus 1998. Editie 

Oost-Gelderland.

Een klein zouaafje kunt u vinden op bijgaande foto rechts.
Tot kort na de oorlog werd om de zoveel jaren in onze parochiekerk een optocht 
gehouden van kinderen, die verkleed waren als missiepater of -broeder, zuster, zelfs 
als paus, Chineesje en ook als Zouaaf. Het goede doel was bij ons, kinderen, de liefde 
en aandacht voor de zending in de daarvoor aangewezen landen aan te wakkeren. De 
foto is uit de collectie Katholiek Wageningen. Het origineel is in bezit van mevrouw C.de 
Jong-Tiemessen te Ede.
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EEN SYNAGOGE IN DE RIEMSDIJKSTRAAT
A.G. Steenbergen

Van 1839 tot 1903 gingen de leden van de joodse gemeente Wageningen "naar sjoel" 
in de Riemsdijkstraat. Deze bevond zich op de bovenverdieping van een tabakspak
huis, eigendom van de families Jacobs en Haas. Tot mei 1940 stond dit pakhuis, toen 
eigendom van groentehandelaar Elsenaar, tussen drukkerij Veenman en het winkel
pand (ijzerhandel Hakstegen) hoek Hoogstraat/Riemsdijkstraat. Ook dit gedeelte van 
de stad werd in de meidagen van 1940 door artillerievuur verwoest. Van het exterieur 
(en ook van het interieur) zijn geen foto's of andere afbeeldingen bewaard. Mogelijk 
komt er nog een foto van dit gedeelte van de Riemsdijkstraat te voorschijn waar het 
pand op terug te vinden is. Ik denk bijvoorbeeld aan een foto van een optocht door deze 
straat. Uiteraard ben ik al op zoektocht geweest. Oud-inwoners van deze straat konden 
mij niet helpen.
Van de binnenstad bestaat wèl een fraaie luchtfoto, gemaakt in oktober 1933. Het 
gebied Walstraat - Riemsdijkstraat heb ik laten uitvergroten (afb.1). Aan de hand 
hiervan maakte redaktielid J.Everdij een tekening van dit gebied (afb.2), met in 
vogelvlucht weergegeven de gebouwen en huizen. Zowel het pakhuis in de 
Riemsdijkstraat als de synagoge in de Walstraat zijn in een donkere kleur weergege
ven.
Mijn vraag is: wie kan mij toch helpen aan een foto van dit gedeelte van de Riemsdijkstraat, 
genomen vanuit de Hoogstraat of richting Hoogstraat. Ik ben benieuwd.

DE NUTSKLEUTERSCHOOL
Ad Rietveld

In januari 1937 vond aan de Hendrikweg de officiële opening plaats van de nieuwe 
Nutskleuterschool. Met de opening van deze fröbelschool, zo heette dat toen, werd een 
schoolinstelling geopend, die reeds een aardige geschiedenis achter zich had.
Deze historie begon bij de grote overstroming in Wageningen van 1862. Er werd toen 
geld ingezameld voor de gedupeerden. Niet al het geld werd gebruikt. Het overschot 
besteedde men aan de inrichting van een bewaarschool voor kinderen uit "gegoede 
stand". Er was toen wel sinds 1848 een protestantse Bewaarschool, bestemd voor 
"minder bedeelden". Deze school, de vroegere houtzagerij, stond aan de Stationsstraat 
waar nu de showroom is van Van der Kolk. Van de gemeente Wageningen kreeg men 
in huur een in 1861 gebouwd schoolgebouw aan de Rouwenhofstraat. In dit gebouw 
is vanaf 1945 vele jaren het Leger des Heils gehuisvest geweest. De nieuwe school, 
een particuliere instelling, stond bekend als de Burgerbewaarschool. Het gebouw 
bevatte, behalve een woning, twee lokalen. Het ene lokaal werd ingericht als leslokaal, 
het andere als speellokaal.
In de beginjaren werd het schooltje geleid door mevrouw C.W.F.Bisdom-Zimmerman, 
die geboekt staat als "directrice eener bewaarschool". Zij werd daarbij geassisteerd 
door haar beide dochters, Koosje en Fritsje. Mevrouw Bisdom werd opgevolgd door 
Mej.de Rooij. Let wel, het was toen nog geen Nuts-bewaarschool. Toen Mej.de Rooij 
in 1906 trouwde - zij werd mevrouw H.Weurman-de Rooij - kwam de school op 6
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december van dat jaar in handen van het Nut. Een en ander was het gevolg van een 
besluit van de gemeenteraad Wageningen van 30 november 1906. Er werd een 
schoolbestuur gekozen, die het gebouw van de gemeente huurde tot 1927 met als doel 
de instandhouding van de bewaarschool. De eerste directrice van deze Nutsbewaar- 
school werd Mej.J.Krot uit Lekkerkerk. Pas op 1 maart 1907 werd de Nutsfröbelschool 
officieel geopend met 23 peuters.
Het aantal kinderen dat de school bezocht, varieerde in die jaren tussen de 17 en 60. 
Niet lang na de opening bleek dat het nodig was een speellokaal bij de school aan te 
bouwen. De kinderen werden tijdelijk ondergebracht in de "Barak" aan de Molenstraat. 
In 1913 was de nieuwbouw klaar. Mej.Krot, die bijgestaan werd door een ondewijzeres 
en twee helpsters, leidde ook meisjes op tot kleuteronderwijzeres. Zi deed dit in 
samenwerking met de protestantse Bewaarschool, zodat de kosten gedeeld konden 
worden. In 1930 werd de opleiding gestaakt.
In 1925 werd Mej.E.M.G.Meijers, die toen directrice was, benaderd door mevrouw 
Wieringa-Kruizingadieaan de toenmalige Rijksstraatweg, nu Gen.Foulkesweg, woon
de, met de vraag of het mogelijk was dat kinderen die op de "berg" woonden, bij 
mej.Meijers in de school een klasje konden vormen. Dat kon en op 15 oktober 1925
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ontstond er een klasje van "Bergkinderen" onder leiding van Mej.A.H.van de Smit uit 
Arnhem. In 1928 vertrok dit klasje naar de Belmontelaan (in een particulier huis?). 
Begin 1927 werd het gebouw in de Rouwenhofstraat door het Nut in eigendom 
verkregen en kreeg men voor het eerst gemeente-subsidie. Tevens ontstonden in dat 
jaar plannen voor de bouw van een nieuw schooltje. Voor de bouw daarvan probeerde 
notaris Sluis, voorzitter van het Nut, een stuk grond aan de Junusstraat te kopen. De 
eigenaar weigerde echter zijn medewerking. Ingenieur Briet maakte daarna een plan 
voor een nieuw gebouw op de plaats van het oude aan de Rouwenhofstraat. De 
bouwkosten bleken echter te hoog, zodat dit plan niet doorging. In 1928 werden er 
opnieuw plannen gemaakt, nu door Ing.Hernemen uit Velp. De heer W.van Blitterswijk, 
directeur van gemeentewerken, adviseerde de nieuwe school meer bergwaarts te 
bouwen, daar de uitbreiding van Wageningen ook naar die kant plaats vond. Uiteindelijk 
werd besloten een stuk grond te kopen aan de prins Hendrikweg. De weg naar de bouw 
van de school was echter nog lang. Zolang zelfs, dat het onverantwoord werd om in het 
oude schoolgebouw nog langer les te geven. Het was te bouwvallig geworden. Tijdelijk 
werd nu school gehouden in het gebouw Patrimonium in de Schoolstraat. Eindelijk kon 
in 1936 aannemer Kleinrensink opdracht worden gegeven de nieuwe school te 
bouwen. In januari 1937 was de feestelijke opening. Door notaris Sluis, als voorzitter 
van de afdeling Wageningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, werd bij 
deze gelegenheid een vlag aangeboden. Aannemer Kleinrensink schonk de bijbeho
rende vlaggemast. Namens de ouders van de leerlingen en oud-leerlingen bood 
mevrouw Oort een klok voor de gang aan. Daarna was er thee.
Onze stad was een schoolgebouw rijker geworden.
Ongetwijfeld herinnert u zich nog Nutskleuterschool "Bruintje Beer". Maar dat is 
verleden tijd. Het gebouw staat er nog.

JOODS GEDENKTEKEN WAGENINGEN E.O.

Het overleg met de Gemeente Wageningen door de Stichting over de lokatie aan de 
Walstraat duurt voort, maar wel zeer langzaam...
We hebben pas een begroting voor de sokkel enz. binnen. We gaan deze z.s.m. 
bespreken. Het resultaat gaat naar de Gemeente. Voor dit gedeelte moeten nog 
fondsen gevonden worden, maar we hebben veel vertrouwen dat een en ander lukken 
zal. Het antwoord is aan de Gemeente Wageningen...
Een financiële bijdrage is nog steeds welkom op

Postbanknummer 76.30.368 
of rekeningnummer 39.70.33.184

bij de Rabobank te Wageningen t.n.v. de penningmeester o.v.v. "Gedenkteken".

A.G.Steenbergen, secr. 
tel.: 0317-416675.
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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.L.BAJ.EIders-Vonk ledenbestand 
W.J.P.Steenbergen lid 
Mw.P.M.Lips lid
E.J.Jansen lid
REDACTIE ‘OUD-WAGENINGEN’
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

Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.410156 
Tarthorst 268, 6708 JH, tel.418716 
Diedenweg 165, 6706 CP, tel.416626 
Ericalaan 2A, 6703 EM, tel.413933 
Kievitsweide 17, 6708 BN, tel.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

*STiCHTING HISTORISCH MUSEUM 
‘DE CASTEELSE POORT’
A.C.Zeven contactpersoon
VERENIGING ‘VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM ‘DE CASTEELSE POORT’

Bowlespark 1A, 6701 DN, tel.421436 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.410156 
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 bijeenkomst: 

Maandag 20 september 1999.
Onderwerp: Gelderse kastelen; door J.C.Bierens de Haan.

Copij inleveren: uiterlijk woensdag 18 augustus a.s., Otto van Gelreweg 28.

DRUK: DE GOEDE WAGENjNGEN ISSN: 1384-7678



OUD * 27e jaargang - nr 3 - september 1999

WAGENINGEN MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 20 SEPTEMBER 1999, aanvang 20.00 uur 

in De WERELD, 5 Meiplein 1, Wageningen

Lezing met dia's door de heer J.C.Bierens de Haan uit Arnhem over: 

"GELDERSE KASTELEN"

Kasteel Hemen

ATTENTIE: zaterdag 2 oktober a.s. is de excursie naar onder andere het stadje 
Ravenstein gepland. U kunt zich hiervoor opgeven. Zie informatie pag. 2.



EXCURSIE: ZATERDAG 2 OKTOBER
In het aprilnummer van "Oud-Wageningen" was de vraag aan de orde gesteld of de 
jaarlijkse ledenexcursie nog langer zou moeten doorgaan dan wel of zij beter zou 
kunnen worden beëindigd. Uit de reacties tijdens de ledenvergadering bleek een 
redelijke belangstelling te bestaan voor een bezoek aan het stadje Ravenstein, waar 
op dat tijdstip de fundamenten van twee rondelen waren blootgelegd. Dit was voor het 
bestuur en excursiecommissie aanleiding om na te gaan of een bezoek aan Ravenstein 
zou zijn in te passen in een aantrekkelijk dagprogramma.
Wij geloven daarin geslaagd te zijn. De dag begint met de bezichtiging van het kasteel 
Hernen in het Land van Maas en Waal, waarna de rest van de ochtend wordt 
doorgebracht in het vlak daarbij gelegen miniatuurstadje Batenburg. De koster van het 
enkele jaren geleden geheel gerestaureerde Ned. Herv. kerkje toont ons het inwendige 
van dit monument, dat nog een aantal Rouwborden bezit. Daarna maken we onder 
deskundige leiding een wandeling door het plaatsje met zijn eigen bijzondere sfeer. Na 
de lunch in een restaurant bij Niftrik met uitzicht op de Maas worden we om half drie 
in Ravenstein verwacht, waar we een rondleiding door het stadje krijgen, die onder 
andere langs de gevonden rondelen voert. Eén daarvan is inmiddels weer opgemet
seld en bovengronds zichtbaar gemaakt.
Omstreeks vier uur wordt de dag besloten met de gebruikelijke afscheidsthee, zodat 
we circa 17.15 uur weer in Wageningen terug kunnen zijn.
We vertrekken 's morgens om 9.00 uur van het op zaterdag kosteloos beschikbare

parkeerterrein bij het Hoofd
gebouw van de Landbouw- 
universiteitaandeCosterweg. 
Deelnemers aan de excursie 
worden verzocht zich uiterlijk 
11 september aan te melden 
bij F.Bruinsel, Sleedoorn plant
soen 12,6706 CC, tel. 410628 
of W.J.P.Steenbergen, Kie- 
vitsweide 17, 6708 BN, tel. 
414959 (tussen 18.00 en 
19.00 uur). De kosten bedra
gen ƒ 50,- per persoon en 
dienen te worden overge
maakt op giro 2946125 van 
de Historische Vereniging 
Oud Wageningen. Na in
schrijving ontvangt u nog 

De Maaspoort geeft vanaf de Maasdijk toegang tot enige nadere informatie. 
het stadje Ravenstein. Introductie toegestaan. Het
De poort is een restant van de ommuring van 1522/ minimaal vereiste aantal 
1526,onbruikbaar gemaakt in 1544 en 1674. Vanuit deelnemers bedraagt 30. 
het raam boven de poort werd van 1729 tot 1783 het
winnende lot van de Ravensteinse loterij bekend F.Bruinsel,
gemaakt. excursiecommissie



BESTUURSMEDEDELINGEN

Tijdens de jaarvergadering d.d. 19.04.1999 hebben de leden ingestemd met de 
verhoging van de jaarlijkse contributie.
De contributie zal met ingang van 01.01.2000 worden verhoogd van ƒ 22,50 naar ƒ 25,00.

De leden hebben op de jaarvergadering van 19.04.1999 Dhr. W.J.P. Steenbergen 
gekozen als voorzitter van onze vereniging. Het bestuur heeft Mw. O. Haze en Dhr. A.C. 
Zeven benoemd tot bestuurslid. Mw. L.B.A.J. Elders-Vonk is, onder dankzegging, 
afgetreden als bestuurslid.
D. Peters is conform het huishoudelijk reglement, onder dankzegging, afgetreden als 
lid van de kascommissie.
Dhr. J.P.A. van den Ban is benoemd tot lid van de kascommissie.
Zie voor de nieuwe bestuurssamenstelling de achterzijde van dit blad.

De heren A.A.Hofman en P.Holleman zijn tijdens de jaarvergadering benoemd tot 
‘lid van verdienste’.
Op de jaarvergadering ontving P.Holleman de wisselplaquette.

Het bestuur heeft vernomen dat er voor de inrichting van het info-centrum nog een 
dringende behoefte is aan vrijwilligers.
Leden die enige tijd willen en kunnen vrijmaken om te helpen bij de inrichting van het 
info-centrum kunnen zich melden bij A.G. Steenbergen, telefoon 416675.

Wageningen heeft weer een lokale omroep. Het adres is :
Stichting Lokale Omroep Wageningen Dalux FM, Postbus 90, 6700 AB Wageningen.

Onze vereniging zal dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, weer deelnemen aan de 
Wageningse Molenmarkt op 11 september 1999.

Er is een nieuwe (blauwe) folder van de vereniging gemaakt. Redaktielid Jan Everdij 
zorgde voor de opmaak.

AFSCHEID EN WELKOM

Tijdens de jaarvergadering op 19 
april l.l. nam mw.L.B.A.J.Elders- 
Vonk afscheid van het bestuur.
Zij had aangegeven zich niet 
herkiesbaarte stellen. Vanaf april 
1996 heeft zij de ledenadmini
stratie van de vereniging gevoerd.
In zijn dankwoord prees Wieger 
Steenbergen, die bij afwezigheid 
van voorzitter A.C.Zeven de ver
gadering leidde, het nauwgezet
te werk van mw. Elders. Hij me- Lucy Elders met bloemen
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moreerde ook dat zij, evenals Wieger zelf, eerder deel uitmaakte van het bestuur en 
wel van 1975 -1984. Een bos bloemen onderstreepte deze waardering. Haar taak zal 
worden overgenomen door A.C.Zeven.

Een tweede bestuurswisseling be
trof die van A.C.Zeven. Hij stelde 
zich niet meer voor de functie van 
voorzitter beschikbaar, maar hij 
zal als lid van het bestuur de le
denadministratie voeren. Omdat 
A.C.Zeven in het buitenland ver
toefde, installeerde W.Wildschut, 
secretaris, Wieger Steenbergen tot 
nieuwe voorzitter. Deze bekleed
de tussen 1984-1990 reeds enige 
jaren deze functie.
Veel inspiratie en succes toege
wenst. w. Wildschut spreekt Wieger toe.

Een nieuw bestuurslid
Het bestuur stelde mw.O.H.Haze voor te benoemen tot lid. Er waren geen tegencan- 
didaten, zodat deze verkiezing snel geregeld was. Vanaf april 1999 zal zij dus deel 
uitmaken van het bestuur.
Wij wensen haar een goede en inspirerende periode toe.
Wie zij is, kunt u zien en lezen in "Even voorstellen".

Weer twee leden van verdienste
Tijdens de jaarvergadering werden ook twee Leden van Verdienste benoemd, te 
weten: A.A. (Arie) Hofman en P. (Piet) Holleman.
Arie Hofman was op deze — 
avond verhinderd te ko
men vanweze werkzaam- 
heden ver buiten zijn 
woonplaats Renkum.
Voorzitter Steenbergen 
heeft hem later het be
sluit van de ledenverga
dering medegedeeld. Uit 
de aan A.A.Hofman ge
richte brief van het be
stuur ontlenen we het 
volgende: "Sinds vele ja
ren ben je voor onze ver
eniging actief geweest. Je
hebt in het bestuur geze- Arie en ZIJN KAST
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ten en je hebt jouw technisch talent beschikbaar 
gesteld aan tentoonstellingscommissies en zeer 
recentelijk aan DE KAST in de Jan J.de Goedezaal 
in het museum. Bovenstaande is slechts een sa
menvatting van jouw vele activiteiten. Door jou te 
benoemen tot Lid van Verdienste wil het bestuur 
zijn grote waardering tot uiting brengen voor dit 
alles."

Piet Holleman werd ook tot Lid van Verdienste 
benoemd. Hij en zijn vrouw waren hiervoor naar "De 
Wereld" gekomen. Bovendien ontving hij eveneens 
de Waarderingsplaquette, die voor de tijd van één 
jaar bij hem thuis mag hangen. Op de plaquette is 
zijn naam bij die van zijn voorgangers geplaatst.

Piet Holleman heeft mede de stoot gegeven aan 
de oprichting van Oud-Wageningen. Deze heem
kundige puur sang was zeer actief bij het opzetten en inrichten van exposities. Hij 
verzorgde onder andere het schrijf- en tekenwerk. Hij was mede-organisator van 
enkele excursies en schreef een aantal artikelen voor het blad Oud-Wageningen. 
Negentien jaar stond hij op de jaarlijkse Molenmarkt. Hij tekende vele affiches met de 
aankondigingen voor de lezingen en bracht deze ook nog rond! Tevens maakte hij deel 
uit van het bestuur.
Niemand in de zaal had moeite hem tot Lid van Verdienste te benoemen. Direct na zijn 
benoeming klom hij, thuisgekomen, in de 'tekenpen' en ontwierp enkele oorkonden, uit 
te reiken bij een benoeming tot Lid van Verdienste. Zo helpt hij het bestuur weer mee 
een ritueel te ontwikkelen rond zo'n benoeming.
Arie en Piet, hartelijk gefeliciteerd!

Red.

Even voorstellen...
Een nieuw lid van het bestuur stelt zich voor; Ottolien Haze.

Ik ben geboren te Wageningen in 1947 waar ik nog woon, maar 
begin volgend jaar verhuis ik naar Kesteren wat aan mijn interesse 
voor Wageningen niets af doet (is maar 11 km.).
Van beroep ben ik diëtiste, dit breng ik alleen nog in praktijk door 
voedingsadviezen te geven bij een 'slank' cursus in het zwembad. 
Daarnaast geef ik enkele kookcursussen.
Voor de geschiedenis van Wageningen, waar ik ook mee opge
voed ben toon ik veel interesse, dit breng ik als stadsgids ook in 
praktijk.
Zo hoop ik mij nuttig te maken voor de vereniging Oud Wageningen. 

Ottolien Haze, Ritzemabosweg 23,6706 BB Wageningen, tel.: 412610; per half januari: 
Ganzenweg 5, 4041 AX Kesteren.
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MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Vrijwilligers, medewerkers en bestuur van De Casteelse Poort zijn 
vrijwel voortdurend bezig om het aanzien van het museum verder te 
verbeteren en de bezoekersaantallen te verhogen. En dat lijkt aardig 
te lukken.

Tot begin juni trokken we dit jaar 2132 bezoekers en daarover kunnen we in dit stadium 
heel tevreden zijn.
De inrichting van het museum is continu onderwerp van beschouwing en studie. Wij 
vinden dat het museum een didactische functie heeft. Dat de bezoeker wijzer wordt en 
meer te weten komt over de interessante geschiedenis van onze stad en haar omgeving. 
De eerste resultaten zijn waarneembaar.
De stenen werktuigen zijn logischer opgesteld en beter van commentaar voorzien. Wij 
hebben Ed Zuurdeeg uitBennekom, overeen zeer grote deskundigheid beschikkend ten 
aanzien van de archeologie, bereid gevonden ons hierin bij te staan.
We streven ernaar om in de loop van het volgend jaar een cursus archeologie door Ed 
Zuurdeeg te organiseren voor vrijwilligers van het museum en andere belangstellenden. 
Sinds kort wordt speciaal aandacht geschonken aan de tabak door een aparte expositie 
op de eerste verdieping.
Wij onderzoeken mogelijkheden, om op de zolder boven de zaal waar kunstexposities 
worden gehouden, bij het museum te betrekken. Een trap naar boven lijkt een haalbare kaart. 
Overigens zijn de kunsttentoonstellingen redelijk succesvol. In alle gevallen werd er 
ook in de pers aandacht aan besteed en werden verkopen gerealiseerd.
Om beter inzicht te krijgen in de aard van de bezoekers (herkomst, wijze van bekend 
worden) en hun bevindingen worden enquêteformulieren uitgereikt. Tot dusver zijn de 
reacties voornamelijk positief, maar kritische opmerkingen worden uiteraard met veel 
belangstelling onder ogen gezien.
Er zijn besprekingen gaande met de Gemeente en Oud Wageningen om te komen tot 
splitsing tussen museumeigendom en museumbeheer om de collectie te beschermen 
tegen claims van derden. Een dergelijke splitsing is zinvol, zoals ook het GOC (Gelders 
Oudheidkundig Contact) heeft geadviseerd. De heer Anton Zeven heeft een beschrij
ving van situatie, doel en oplossing gemaakt, die nu in de verschillende gremia wordt 
behandeld.

Het Programma van de Casteelse Poort ziet als volgt uit:

4 sept. - 3 okt. ‘99 Monumentendag

9 okt. - feb. 2000 Villa Vada

medio nov.- april 2000 Jubileumtentoonstelling 100 Jaar Plantenziektekundige Dienst

10 okt. -14  nov.‘99 Art de Cor
Grafiek, Keramiek en Glaskunst uit Slovenië 
Ljubica Ratkajec Kocica, gemengde technieken 
keramiek glaskunst (geblazen en cast)
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20 nov. - 2 jan. 2000 Art de Cor
kunsttentoonstelling

Het museum is geopend van:
1 april - 31 oktober:
dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 13.00 - 17.00 uur.
1 november - 31 maart:
dinsdag t/m zaterdag van 12.00 - 16.00 en zondag van 13.00 - 16.00 uur.

ENGELTJES IN HET MUSEUM
Meintje Peters

Op zoek naar beelden van de Wageningse beeldhouwer August Falise vonden we in 
de gemeentelijke opslag bij Bongers een onbekend schilderij. Omdat niets bekend was 
over de herkomst ervan of de schilder hebben we een oproep gedaan in de Veluwepost 
om dit te achterhalen. Helaas leverde dit niets op, maar gelukkig suggereerde Cees 
Gast dat het wel eens afkomstig zou kunnen zijn uit het gemeentehuis. Hij had nog een 
foto van de burgemeesterskamer, zoals die er uitzag voor de verbouwing in de zestiger 
jaren. Het was duidelijk dat de afbeelding van de betimmering overeenkwam met ons 
teruggevonden schilderij.

De betimmering is aangebracht in 
dezelfde tijd als de glas-in-lood ra
men in de voorgevel van het ge
meentehuis ter ere van de zeer ge
waardeerde burgemeester Hesse- 
link van Suchtelen, die per 1 januari 
1923 om gezondheidsredenen af
scheid nam van Wageningen.
De betimmering en het meubilair 
van de burgemeesterskamer, de 
raadzaal en de vergaderzaal werd 
in 1922 gemaakt door Joh.Viveen, 
sierkunstenaar en meubelfabrikant 
te Utrecht. Aannemer Hendrik Jan 
Mekking uit Wageningen heeft de 
ruimtes verbouwd in opdracht van 
de heer Van Blitterswijk, directeur 
van Gemeentewerken, voor een bedrag van ƒ 40.750,=. Het bedrijf van Joh. Viveen 
mocht voor een bedrag van ƒ 13.150,= de ruimtes aankleden. De ontwerpen zijn nog 
aanwezig in het gemeentearchief.

Onderdeel van de betimmering van de burgemeesterskamer was een aantal schilde
rijen, zoals degene, die nu te bezichtigen is in het museum. Het waren zogenaamde 
‘witjes’, schilderingen, die driedimensionaal lijken te zijn. Een dergelijke schildering
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wordt ook wel trompe-l’oeil genoemd (gezichtsbedrog). (Zie ook de muurschilderingen, 
die gemaakt zijn op de flats in de Riemsdijkstraat!).ln dit geval lijkt het alsof de putti' s 
(engeltjes) stucwerk zijn. De schilderijen zijn aanwezig geweest boven de deuren en 
de schoorsteen van de burgemeesterskamer. Op de foto aanwezig in het gemeente
archief zijn de schilderingen te zien boven de schoorsteen en de deur naar de 
secretariskamer. Het schilderij in het museum is naar alle waarschijnlijkheid degene 
geweest, die boven de deur naar de gang heeft gehangen.

De betimmering van de burgemeesterskamer was van groen geverfd vurenhout, 
gedeeltelijk verguld. Het is niet bekend wie de schilderingen heeft gemaakt, misschien 
Joh. Viveen zelf of zijn personeel, of heeft hij het uitbesteed?
In de raadzaal en de vergaderzaal was een betimmering, een scheidingswand en 
balustrade van Slavonisch eikenhout. Het behang was van damast, evenals dat in de 
burgemeesterskamer en het meubilair was speciaal gemaakt voor alle ruimtes.

Het nu teruggevonden schilderij heeft enige tijd gehangen in het Gemeentelijk 
Historisch Museum aan de Stationsstraat. De rest van de betimmering en het meubilair 
is waarschijnlijk verloren gegaan. Een gedeelte van de glas-in-lood ramen is nog wel 
in depot aanwezig, maar in slechte staat.

De engeltjes uit het gemeentehuis zijn te zien in de Jan J. de Goedezaal (de bibliotheek) 
in het museum de Casteelse Poort. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de Wageningse 
restaurateur Schooneveld, die het schilderij belangeloos voor ons heeft gerestaureerd, 
zodat het nu een goede indruk geeft van een stukje Wagenings verleden.

Bron: Nieuw Archief Wageningen no. 2174. Minuten van verpachting en aanbesteding 
1922-1925.
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Anton C. Zeven

De volgende brief vond ik in het Gemeente-archief. Hij dateert van 28 april 1654. Hij 
geeft aan hoe de wollen stoffen in het ledikant (koets) en de stoelen van mottenvraat 
te lijden hadden. Daarom ging de voorkeur uit naar zijde. Ik denk dat Mevrouw 
Huighens geboren van Ommeren daarmee wel duurder uitkwam.

Mijn heere
VE aengenaeme met het staeltien shook laecken is mijn behandicht twelck mijn niet 
quaelijck bevalt, de couleur, ende fris, maericksie daegelicks ons koets en laeckense 
stoelen datse gans bedorven worden van de motten soo dat ick beeter doe dat ick een 
sijde stofien of eenijge andre stoffen sal neemen tot een leedekandt bedanck VE 
hertelijcke seer voor de mooije ende doe mijn vrientlijcke gebieddenisse aen VE: als 
oock meede aen mijn lieve broeder Ommeren blijve ick

Monsieur
VE geaffectioneerde 
vriendinne MVOmmeren 
huisvrouw van Huighens

in Arnhem den 28 April 1654

Deze brief bevindt zich in het Gemeentearchief* en is vermoedelijk gericht aan Mr 
Tilman Aquilius, secretaris, later burgemeester van Wageningen. VE betekent U 
Edele, waarbij de V voor een U staat. Verder lees ik shook laeken; indien correct, dan 
weet ik niet wat ermee bedoeld wordt. Door zijn vele relaties had Aquilius kennelijk ook 
contacten met een lakenkoopman. Deze had hem een staal laken gegeven, welke 
Aquilius naar Mevrouw Huijghens had doorgezonden.
Motten zullen wel in die tijd (en nu ook nog) veel schade hebben veroorzaakt. Hoe 
werden zij bestreden? En was zijde inderdaad motbestendig?

*Gemeente-Archief Wageningen, Oud-Archief 1399 Stukken, behorende tot het par
ticuliere archief van Mr. Tilman Aquilius (17de eeuw).

MOTTEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN

EEN TWEETAL 18DE EEUWSE MAATREGELEN 
TER ONDERDRUKKING VAN VEEZIEKTEN

Anton C. Zeven

Veeziekten zijn van alle tijden. En heel herkenbaar voor ons zijn de maatregelen die 
men in de 18de eeuw nam om verspreiding tegen te gaan. Zoals nu borden langs de 
weg met de mededeling dat vervoer van varkens in bepaalde besmette gebieden 
verboden is, staan, zo werden in 1750 ‘enige’ exemplaren van een ‘Placaat’ aan de stad 
Wageningen toegezonden om goed zichtbaar opgehangen te worden. De meeste 
voorbijgangers zullen het medegedeelde niet hebben kunnen lezen. Zij zullen ongetwij
feld uit nieuwsgierigheid aan anderen gevraagd hebben wat op het Placaat stond. Die 
zullen hen verteld of voorgelezen hebben:
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Eersamen Voorsightige en bijzonder goede Vrienden
Wij schikken hier neffens eenige exemplaren van ‘t Placaat bij Haar Hoog Mog: de 1e 
deeses gearresteert bij provisie voor den tijt van ses maanden tegen ‘t invoeren van 
paarden uit Engeland van wegens de grasserende siekte aldaar onder dezelve, Ten 
fine van publicatie en affixie nae behoren; waar meede eindigende bevelen wij UEers. 
in Godes bescherminge. Geschreven d ’Arnhem den 4 Decf 1750,

Die Raad des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen.
Ter ordonn. van desselve 
J. van Essen.

Bron: Wageningen. Gemeente-Archief. Oud-Archief 96 Ingekomen stukken.

‘Schikken’ is toezenden, sturen, ‘de 1 e deese’ is 1 december, ‘arresteren’ is vaststellen 
en goedkeuren, en ‘grasseren’ is woeden van een ziekte. Men verbood dus de invoer 
van paarden uit Engeland.

De maatregelen die men in 1757 nam, om een runderziekte de kop in te drukken, waren 
minder rigoureus, dan in de huidige tijd. Geen televisiecamera’s bij het opruimen van 
zieke en gezonde dieren van de veestapel van een veeboer, maar alleen het verbieden 
van het verplaatsen van zieke dieren. Dus dieren, die de ziekte onder de leden hadden, 
maar nog geen ziektesymptomen vertoonden, mochten wel vervoerd worden. Vanuit 
Arnhem werd de Magistraat van Wageningen bevolen om, in verband met een:

‘besmettelijkeziekte onder ‘trund  en ‘dat geen Bullen (=stieren) koomen los te loopen, 
maar ook die order te stellen dat geen zieke beesten uyt besmette stallen of weijdens 
worden vervoert of overgebragt in gesonden districten: maar in tegendeel, dat zulke 
zieke beesten in de geinfecteerd plaatsen ‘tz ij met een touw aan een paal vastgebon
den ‘t zij in een separaat hoek afgetuijnt (=met een hek omgeven) worden.’

w.g. E.G. Brantsen, In Arnhem 13 mei 1757.

Bron: Wageningen, Gemeente-Archief. Oud-Archief 98 Ingekomen stukken.

Evenals nu, zal men bovenstaande maatregelen hebben moeten controleren en 
ongetwijfeld zullen er overtreders geweest zijn. Indien gesnapt zullen zij beboet zijn.

OP ZOEK NAAR SCHETSBOEKEN VAN PIETER DE JONG

A.G.Steenbergen

In de "1940-1945"-kamer in de Casteelse Poort hangen twee olieverfschilderijen van 
de hand van P.de Jong, Wageningen. Eén schilderij geeft een beeld van de verwoes
tingen in mei 1940 van de Hoogstraat ter hoogte van de Nederlandse Hervormde kerk 
en van de kerk zelf. Op het tweede schilderij zien we groepen Wageningers, bepakt en 
bezakt, op weg naar de haven. Vandaar vluchtten zij in schepen over de Rijn en Lek 
richting IJsselmonde. Dat gebeurde op 10 mei 1940.
Een derde schilderij van P.de Jong, voorstellende "Gezicht op de ruïnes van de kerk 
en omringende huizen langs de Hoogstraat", hangt in het Dienstgebouw van de
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Hervormde gemeente op de Markt.
Alvorens verder te gaan over het schilder- en tekenwerk van P.de Jong, geef ik enkele 
bijzonderheden over deze tekenaar.
Pieter de Jong werd op 30 september 1878 geboren in Leeuwarden. Hij kwam in 
augustus 1911 van Harlingen naar Wageningen. Hij was gehuwd en het echtpaar had 
een zoon en een dochter. De familie De Jong woonde op Dijkstraat 9. Hij was leraar 
handtekenen en schilderen. In 1922 was hij directeur van de Ambachtsschool, die in 
de Stationsstraat gevestigd was. In 1930 weer gewoon tekenleraar M.O. Toen was 
Ph.T.Rutten directeur van de school. In 1937 was de school inmiddels aan de Grindweg 
te vinden op de hoek van de Vergersweg en heette toen Nijverheidsschool. Het gebouw 
staat er nog. Wanneer De Jong na 1945 gestorven is en waar zijn familie gebleven is, 
weet ik niet.
Van de hand van Pieter de Jong zijn in het boek "Wageningen in bewogen tijd; een 
reportage": door G.van Waert, 1940, 5 tekeningen afgedrukt en op de omslag 
eveneens een afbeelding van hem. De tekening van de boerderij en het erf van 
veehouder C.A.Brands te Streefkerk op bladzijde 20 plaats ik hierbij.

In het hierna volgend artikel vertel ik er meer van.
Op bladzijde 10 en 11 staat de tekening waarnaar het olieverfschilderij gemaakt werd, 
van de Wageningersop weg naarde haven. In het onderschrift staat onder andere "Een 
origineel schetsboekblad van den tekenaar M.O., de heer P.de Jong".
De vraag van de heer J.Fogtelo, beheerder van de "1940-1945"-kamer en schrijver 
dezes is: wie weet waar de schetsboeken van P.de Jong gebleven zijn? In ieder geval
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niet in het gemeentearchief. Elke tip is welkom. De tekeningen van de meidagen 1940 
hebben bijzondere waarde. Mogelijk kan er een kleine expositie van ingericht worden 
met ander werk van Pieter de Jong. Oud-Wageningen bezit met name een crayonte- 
kening van de Vergersweg omstreeks 1920.

GEËVACUEERD BIJ VEEHOUDER BRANDS
A.G.Steenbergen

De tekening van de boerderij van de familie Brands aan de Lekdijk (pag.63) roept 
herinneringen op. Bij deze familie waren mijn ouders met 5 kinderen (4 jongens en 1 
meisje) en een grootvader ondergebracht. Bovendien de familie Van Eek, die vlak bij 
ons in de Veerstraat woonde. Dit gezin bestond uit de ouders met kinderen, allemaal 
meisjes. We sliepen op de hooizolder. Veel hooi lag er niet meer. Verder verbleven we 
op de deel. In dit gedeelte stonden 's winters de koeien. Hier waren enkele lange tafels 
(planken op schragen) geplaatst.
Ik herinner me dat we meestal brood aten. Het was best gezellig met zo'n stel kinderen 
aan de lange tafels. Buiten vermaakten we ons met kinderspelletjes. In de stal stond 
een geit, die het wel prettig vond kinderbezoek te krijgen. Soms liep je naar de Lekdijk. 
Daar keek je uit over de rivier. Je zag andere Wageningers, die je wel kende. Ik moest 
toen nog acht jaar worden. Het drong eigenlijk niet tot je door wat er aan de hand was. 
Van de tocht met de boot over de rivier herinner ik me weinig. We lagen en zaten vlak 
bij de trap die naar het dek ging. Het was altijd heel spannend wanneer de meer dan 
volle toiletemmer naar boven gebracht werd om leeggegooid te worden in de rivier. 
Tijdens de tocht naar boven vloog er wel eens wat overheen en wee degene die de drek 
over zich kreeg. Vlak bij ons zat een familie, die kennelijk een hele voorraad gekookte 
eieren meegenomen had. Dit gezin at wat af! Wat natuurlijk niet gauw vergeten is, was 
dat in het deel van het schip waar wij zaten, een oude man uit onze straat op sterven 
lag en ook inderdaad stierf. Het was T.van Driel, die in de Veerstraat 40 woonde. 
Donderdag 16 mei keerden we naar Wageningen terug. Hoe vonden we de straat 
terug? Tegenover ons waren twee rijen huizen uitgebrand. Ons huis mankeerde niets.

BOMEN PLANTEN DOOR SCHOOLKINDEREN

Een lid van onze vereniging herinnert zich dat, toen zij op de Openbare school I in de 
toenmalige Parkstraat onderwijs volgde, de scholieren langs de Ritzema Bosweg jonge 
boompjes moesten planten. Als herinnering werd er een koker met een lijst namen en 
een plaquette bij één der bomen in de grond geplaatst. Wie herinnert het zich? En waar 
zou die koker gebleven zijn? Zijn er foto's van deze activiteit, die zich omstreeks 1934 
afspeelde, gemaakt?
Deze vragen werden enige tijd geleden aan de redactie gesteld door mw. A.van Laar- 
Vermeer, geb.1924. Telefoon 0317-423000, Tarthorst 278.

Red.
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A.G.Steenbergen

Van een goede kennis kreeg ik bijgaan de foto met, tussen de vele andere archeolo
gische vondsten in Rhenen, een blauwe fles. De gedeeltelijke tekst luidt: L.Kaup-leph 
423 eningen. Deze blauwe fles is afkomstig van bierbottelaar F.K.L.Kaupe die in de 
Havenstraat 25 gevestigd was. Voor de aardigheid geef ik hierbij een advertentie van 
Kaupe uit het Adresboek Wageningen, 1930.

EEN FLES VAN BIERBOTTELAAR KAUPE

Eerste Wageningsche Electr. iineraalwaterfabriek 
F .  K .  L .  K A U P E
HAVENSTRAAT 2 5  - TE LEF .  4 2 3

H E I N  E K E N ' S  B I E R E N
H I G H  C L A S S  S O D A  W A T E R

17 11 r~- 'T ; 4 — 1 —*— 1 ST
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INGEZONDEN

Wij ontvingen van één van onze leden onderstaand artikeltje, geknipt uit "De Stad 
Nijkerk" van maart 1999.

Restanten van Oude Rijn 'v 5 
worden beschermd gebied

NIJKERK - De gemeente 
streeft ernaar om het archeo
logische monument Oude Rijn 
aan de Fliersteeg beter te be
schermen. In het nieuwe be
stemmingsplan voor het ge
bied moet de archeologische 
bescherming worden verze
kerd. In dat geval zal het ge
meentelijke monument m ak
kelijker te behouden zijn bij 
de aanleg van het toekomstige 
bedrijventerrein De Flier.

Op dit moment valt de Oude 
Rijn al onder de bescherming

van de gemeentelijke monu- 
mentenverordening. D at bete
kent dat er niet zomaar kan 
worden gebouwd. De gemeen
te zal a ltijd  eerst de diverse 
belangen afwegen.

De Oude Rijn omvat de res
tanten van w at in de 16e eeuw 
een omvangrijk w aterstaat
kundig project had moeten 
worden. De toenmalige 
m achthebbers wilden één ver
binding tussen de" Zuiderzee

plan is echter nooit veel ver
der dan de tekentafel geko
men. Slechts in de omgeving 
van de huidige Fliersteeg 
werd een begin gem aakt met 
het kanaal. Elders lagen de 
grondeigenaren dwars zodat 
het project nooit is voltooid. 
Ook niet rond het jaa r 1800, 
toen een nieuwe poging werd 
ondernomen om de verbin
ding alsnog lo t stand te bren
gen.

Het enige overblijfselen die 
vandaag de dag nog het herin
neren aan  het kanaal, bevin
den zich aan weerszijden van 
de Fliersteeg. Hier ligt een 
kleine bosschage met daar 
tussen de w atergang van de 
Oude Rijn. In d it archeologi
sche gebied staa t het toekom
stige bedrijventerrein De Flier 
ingetekend. D aar zal pas van
af omstreeks het ja a r  2010 
mee worden begonnen, omdat 
dan bedrijvencom plex W ater- 
goor geheel is volgebouwd.

A.G. Steenbergen

en de Rijn ter hoogte van Wa- 
geningen. Het .ambitieuze

Over dit kanaalplan vindt u in Bijdragen en Mededelingen 
van de vereniging Gelre, 1954, deel 54, op pag. 281 -290 
een artikel van R.Wartena, getiteld: De "Nyhe Rijn" bij 
Nijkerk; het kanaalplan Wageningen - Zuiderzee van 
hertog Karei van Gelre.
Het verhaal is voorzien van een kaartje.
U kuntdeze bundel inzien en hetartikel eventueel kopiëren 
in de Jan J.de Goedezaal in De Casteelse Poort. Op 
dinsdagmorgen kunt u mij er vinden van 10.00 -12.00 uur.

MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER

Het is de bedoeling dat op deze dag de Joodse begraafplaats tussen de Veerstraat en 
de Gen.Foulkesweg bezocht kan worden. Tenminste als we er toestemming voor 
krijgen.
De mannen worden verzocht een hoofddeksel te dragen.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zal ondergetekende een rondleiding verzorgen.
Hierna volgt een artikel over de historie van deze begraafplaats, die in 1967 terecht op 
de Rijkslijst van Monumentenzorg geplaatst werd.

A.G.Steenbergen
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DE JOODSE BEGRAAFPLAATS IN DE VEERSTRAAT

A.G. Steenbergen

In de laagte tussen de Gen.Foulkesweg en de Veerstraat en gescheiden door een 
voetpad van de nieuwe woonwijk De Bleijk ligt de oudste joodse begraafplaats van 
Wageningen. Zij dankt haar ontstaan aan de verpachting in 1668 van de Stedelijke 
Bank van Lening aan een zekere Isaac Adolphs de Jode.
In de 17e eeuw ging een aantal steden in ons land er toe over zelf de exploitatie van 
zo'n Bank ter hand te nemen. Er waren hiervoor twee redenen. De gemaakte winst 
kwam via de pachter de stad ten goede èn het stadsbestuur kon zijn greep houden op 
het winstpercentage. Degenen, die goederen als onderpand gaven voor een geldle
ning, behoefden niet meer bevreesd te zijn voor woekerrenten, die particuliere 
exploitanten soms vroegen.
Isaac Adolphs stelde wel enkele voorwaarden. Onder andere of hij, zijn gezin en andere 
geloofsgenoten te zijner tijd hier begraven mochten worden. De Wageningers zèlf 
vonden hun laatste rustplaats in en rond de Grote kerk op de Markt. Van tijd tot tijd 
werden deze graven geruimd en dat juist was èn is in strijd met de joodse wet inzake 
de eerbied en zorg voor de doden. Vandaar dat de joden eigen begraafplaatsen 
hebben, die niet geruimd worden.
Het stadsbestuur stelde voor dit doel een stuk grond beschikbaar in een zandafgraving 
aan de oostzijde van de stad. De begrafenissen mochten er plaatsvinden volgens 
joodse gebruiken, zonder dat iemand hen daarin lastig mocht vallen. Maar niets voor 
niets. Voor het begaven van een volwassen dode betaalde men twee Rixsdaelers, voor 
een kind één Rixsdaeler. In het begin van de 18e eeuw bedroeg dit voor joden in onze 
stad 2 gulden en 10 stuivers, voor die van buiten de stad en het schependom 5 gulden. 
Voor het plaatsen van een steen was men 12 gulden verschuldigd, voor een plank (een 
houten zerk met opschrift) de helft. De opbrengst was voor de stad! Niet alleen het 
stadsbestuur, maar ook het bestuur van de joodse gemeente moest voor een 
begrafenis toestemming geven. Isaac Adolphs, overleden ca. 1690, werd er als eerste 
begraven. Behalve uit Wageningen vonden joden uit Arnhem (tot 1755), Bemmel, Ede, 
Veenendaal (tot 1900), Rhenen, Wijk bij Duurstede, Opheusden, Lienden, Tiel en 
Asperen hier een laatste rustplaats.
De begraafplaats lag op een gedeelte van de Stadsbleek, gewoonlijk de Bleek in oud 
Wageningen genoemd. De oudere Wageningers spreken nog altijd van de "Jodebleik", 
een benaming die een sprekende herinnering is aan de vroegere situatie. Bij het 
zoeken van een naam voor de nieuwbouwwijk is teruggegrepen naar het verleden en 
is de oude schrijfwijze De Bleijk aangehouden.
Daar de begraafplaats niet omheind was, hadden mens en vee vrij toegang. Protesten 
bleven niet uit, beloften evenmin. In 1759 verzocht het bestuur van de joodse gemeente 
aan de Magistraat de grond van de begraafplaats in erfpacht te mogen ontvangen. 22 
augustus 1760 werd dit verzoek ingewilligd, voor ƒ 12 's jaars, later, toen de 
begraafplaats uitgebreid werd, voor ƒ 13. De gelden voor begraven mocht het bestuur 
nu zelf innen. De grond moest wel omheind worden. De huidige omheining dateert van 
1874. Met het bestuur van de joodse gemeente Veenendaal werd in 1761 een 
overeenkomst aangegaan betreffende het gebruik door haar van de Wageningse 
begraafplaats. De erfpacht werd in 1906 afgekocht. Voor ƒ 325 werd de joodse
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gemeente Wageningen eigenares. In 1929 werd deze eeuwenoude rustplaats, daar de 
ruimte vol was, voor gesloten verklaard. Het reinigingshuisje werd later afgebroken. 
Inmiddels is het bezit van deze begraafplaats, zoals in vele plaatsen waar een joodse 
gemeente was, na 1945 overgegaan naar het Nederlands Israëlitisch kerkgenoot
schap. Deze heeft een ambtenaar in dienst, belast met toezicht op de verspreid 
liggende begraafplaatsen. Als gevolg van de Holocaust in 1940-1945, waarbij vele 
joodse gemeenten nagenoeg bijna of geheel verdwenen, moest men tot deze maatre
gel overgaan. Het onderhoud werd uitbesteed aan de burgerlijke gemeente Wagenin
gen. Vandaar dat de gemeente Wageningen, met steun van het Rijk, deze begraaf
plaats dit jaar restaureerde.
Voor de geschiedenis van de joden in Wageningen en omgeving en voor de joodse 
families die er gewoond en gewerkt hebben, is deze begraafplaats van veel waarde. 
Bovendien is het de oudste op het platteland, die in zijn geheel intact is gebleven. 
Terecht is deze dan ook in 1967 op de lijst van beschermde monumenten voor de 
gemeente Wageningen geplaatst. Hier liggen mensen begraven die voor de Wage- 
ningse samenleving veel betekend hebben. We noemen o.a. landeigenaar Jacob 
Marcus Rosenik ( |  1853), die veel voor de ontwikkeling van de Nude deed; Henri Haas 
( t 1882) vanaf 1850 gemeentesecretaris; Johannes Wertheim ( f  1875), lid van de 
Raad, die in 1857 als eerste jood gekozen werd tot lid van de Provinciale Staten. We 
noemen ook Mozes A.Cozijn ( f  1912), voorganger van de joodse gemeente, regent 
van het Algemeen Ziekenhuis en lid van het Oranje-comité.
Wanneer u naar de grafstenen met de Hebreeuwse opschriften kijkt, zult u een steen 
zien met een ramshoorn (afb.1) of stenen met twee handen (afb.2). een ramshoorn of 
sjofar betekent dat er iemand begraven werd die op Grote Verzoendag en op Joods 
Nieuwjaar in de synagoge op de sjofar blies. De twee handen verwijzen naar de 
Kohaniem (Cohens), afstammelingen uit een priestergeslacht, die in de synagoge de 
zegen mochten uitspreken. En wordt u ook getroffen door de tekst op één der stenen

afb. 1
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afb.2

binnen het ijzeren hek van de rustplaats van Van Minden en Wertheim?
"Een roos heeft zij geleefd, 
zoo lang als rozen leven, 
een morgenstond."

Hier ligt een te vroeg gestorven kind begraven.
Tot slot, u woont tegenover of in de omgeving van deze joodse begraafplaats. 
Respecteer deze laatste rustplaats van zovele voor u onbekende mensen. Laat hen 
ongestoord rusten. Hun nakomelingen hebben in 1940-1945 geen graf en geen 
grafsteen gekregen. Zij werden in concentratiekampen vernietigd. Voorgoed.

A.G.Steenbergen

TENTOONSTELLINGEN BUITEN WAGENINGEN

1. Steenfabrieken in Renkum
Door het Genealogisch en Historisch Genootschap "Redichem" is in de Openbare 
bibliotheek Renkum aan het Europaplein te Renkum een expositie ingericht over de 
historie van "De steenfabrieken in Renkum". Van maandag 6 september tot en met 
vrijdag 1 oktober is deze tentoonstelling tijdens de openingstijden van de bibliotheek 
te bezichtigen. Van harte aanbevolen!

2. Historisch museum Ede, Museumplein 7
Van 6 oktober t/m 2 januari 2000 expositie "Ede in beweging". Deze tentoonstelling 
geeft de ontwikkeling van Ede in de afgelopen 100 jaar weer.

3. Veluws museum te Harderwijk
Tot 16 oktober is nog te zien een tentoonstelling over Meesterschilder Cornelis 
Koppenol (1865-1946), zijn werk, zijn schilderende vrouw en kinderen.
Koppenol is in zijn tijd vooral bekend geworden als schilder van ganzentafereeltjes.
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CURSUSSEN OVER GELDERSE GESCHIEDENIS

Het Gelders Oudheidkundig contact presenteert zijn najaarsprogramma 1999 met 
crusussen over Gelderse geschiedenis en geschiedbeoefening. Nieuw in het program
ma zijn cursussen over volkscultuur en over archiefbeheer. De cursussen maken deel 
uit van de dienstverlening van het Gelders Oudheidkundig Contact, consulentschap 
voor musea en geschiedbeoefening in Gelderland.
De cursus over volkscultuur gaat voer de boeiende achtergronden van het dagelijks 
leven, over gewoonten en gebruiken die soms op een lange traditie kunnen bogen en die 
onze identiteit mede bepalen. Twee thema's krijgen bijzondere aandacht: kleding en 
kleedgedrag en geloof en bijgeloof. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met 
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in het kader van het Jaar van de Volkscultuur. 
Nieuwe ontwikkelingen in het archiefwezen, zoals centralisatie en digitalisatie, hebben 
gevolgen voor de onderzoeker. De cursus "Hoe werkt een archief?" Laat u in kort 
bestek zien hoe de Nederlandse archieven zijn georganiseerd en wat zich achter de 
studiezaal allemaal afspeelt om de bezoeker van dienst te kunnen zijn.
Naast deze nieuwe cursussen omvat het najaarsprogramma een introductiecursus over 
lokale en regionale geschiedenis en cursussen over genealogie, oud schrift en gemeen
telijke monumentenzorg. De cursussen vinden verspreid over Gelderland plaats op 
doordeweekse avonden of op zaterdagochtend in de maanden september t/m december. 
Meer informatie over deze cursussen en over andere diensten van het Gelders 
Oudheidkundig Contact vindt u in de brochure Cursussen Publicaties Activiteiten. U 
kunt deze gratis brochure aanvragen bij het Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 
4040,7200 BAZutphen, telefoon 0575-511826, fax 0575-543223, e-mail stggoc@wxs.nl.

Toren en kerk van de Ned.Herv. Gemeente Herstel kerk in 1942/43. de fraaie romaanse 
in mei 1940! (collectie A.G.Steenbergen) toren is al klaar, (collectie A.G.Steenbergen)
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BEZEGELD EN VERZEGELD IN HET 
GEMEENTE-ARCHIEF VAN WAGEN1NGEN

Anton C. Zeven

Sinds een jaar fotografeer ik de zegels aanwezig in het Gemeente-archief van 
Wageningen. Tijdens mijn speurtocht naar de bewoners van de binnenstad van 
Wageningen, heb ik zo’n 100 zegels genoteerd, en dacht dat met een ander honderdtal 
ik alle zegels wel te pakken had. Dit was een forse misrekening, want inmiddels heb 
ik zo’n 700 zegels gefotografeerd. Als bladvulling vroeg de hoofdredakteur mij om foto’s 
van vier zegels te publiceren. Daar wil ik graag op ingaan, wetende dat dit zonder 
verdere inleiding en uitleg gebeurt. Dit kan ik een later gebeuren.
Tot slot: wanneer iemand een wapen vindt, dat op zijn familienaam betrekking heeft, 
dan dient men eerst aan te tonen, dat de wapenvoerder tot dezelfde familie behoort.

Afb. 1.
Joh. die Ruther, verwalter des Richterampts Wageningen. Wage
ningen, 12 januari 1591 . Een zegel tonende een schild waarin twee 
dwarsbalken, terwijl als helmteken een ossenkop met hals dient. 
Het omschrift luidt: FREDERICK.DE.RVITER. Dit betekent dat 
Johan het zegelstempel van Frederickgebruikte.
Oud-Archief inv. 1412.

Afb. 2.
Frederick van Stralen, schepen van Wageningen. Wageningen,
2 januari 1598. Een zegel tonende een schild waarin een 
ankerkruis. Omschrift: FREDERICK.VAN.STR-. Oud-Archief 
inv. 1412.

Afb. 3.
Lubbert Adolf Torck. Hage (‘s-Gravenhage), 28 februari 1744. 
Een achthoekig zegel. Het schild toont duidelijk zeven ruiten, en 
een effen schild hoofd. Ditzelfde beeld vinden wij terug op de 
beide vleugels, die samen het helmteken, een vlucht, uitma
ken.
Oud-Archief inv. 1210.

Afb.4.
J. van Schuijlenborgh. Wageningen, 9 juli 1756. Een achthoekig 
zegel waarin een gekroond ruitvormig schild met een klim
mende bok. Rechterlijk Archief inv. 299.
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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD WAGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 15 NOVEMBER 1999, aanvang 20.00 uur 

in De WERELD, 5 Meiplein 1, Wageningen

Lezing met dia's door Wieger Steenbergen over: 

"TRAMS IN WAGENINGEN"



W.J.P.Steenbergen

Op 24 september 1839 werd de allereerste railverbinding in Nederland geopend: de 
spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem. Laterwerddeze lijn nog verlengt. In 1843 werd de 
lijn Amsterdam-Utrecht geopend. In 1845 werd de verlenging naar Arnhem voltooid. Deze 
lijn werd op ongeveer 7 km afstand van Wageningen aangelegd met een halte in Ede.
In 1878 werd de Landbouwhogeschool in Wageningen geopend. Pas in 1882 werd een 
railverbinding geopend met station Ede. Dit was een tramlijn, later bekend als "Bello". 
Deze lijn, met de gebouwen etc., was eigendom van de gemeente Wageningen (wie 
weet dat nu nog?). De exploitatie was in handen van een spoorwegmaatschappij. In 
1893 werd het eigendom van de lijn overgenomen door de spoorwegen. 
Personenvervoer was er tot 1937. Het goederenvervoer ging nog door tot 1968.

Een andere tramlijn, die door Wageningen kwam, was de Ooster Stoomtram Maatschap
pij. Deze lijn werd in etappes aangelegd. In 1885 werd Wageningen bereikt vanaf 
Oosterbeek (-Arnhem), in 1887 vanuit Rhenen. Deze tramlijn werd in 1937 opgebroken.

Van "Bello", de OSM, de WEBO en de NBM zult u iets te zien krijgen. Het merendeel 
van deze lezing met dia's gaat over "Bello".

TRAMS IN WAGENINGEN

BESTUURSMEDEDELINGEN

Op zaterdag 2 oktober j.l. heeft de jaarlijkse excursie plaatsgevonden. De bestemming 
van de excursie was Kasteel Hernen en de steden Batenburg en Ravenstein.
Uit reacties van enkele deelnemers bleek dat deze dag, ondanks het 'drukke' program
ma, als bijzonder interessant en verzorgd is ervaren. Wij willen de heren F. Bruinsel en 
K. de Koning hierbij danken voor de voorbereiding en de goede verzorging van deze 
excursie.
U heeft in de vooraankondiging van deze excursie in onze uitgave september 1999 
kunnen vernemen dat de bestemming van deze excursie is voortgekomen uit reacties 
van de leden tijdens de ledenvergadering van april 1999. Waarschijnlijk heeft dit 
bijgedragen aan het aantal deelnemers (36) van deze excursie.
Het bestuur nodigt u hierbij uit om ideeën voor een excursie aan te geven tijdens een 
van onze bijeenkomsten. Voorlopig gaan wij ervan uit dat die voor het jaar 2000, gezien 
de voorbereidingstijd, in het najaar zal plaatsvinden,

De folder van onze vereniging is geactualiseerd en opnieuw opgemaakt.
Wij danken de heren J.J.M. Everdij en A.G. Steenbergen voor hun inzet.

Een aantal leden heeft tot op heden de contributie van onze vereniging over het jaar 
1999 nog niet voldaan.
Wij verzoeken deze leden, om extra kosten te voorkomen, de contributie per omgaande 
over te maken door storting op (postbank)rekening 29.46.125 t.n.v. Historische Vereni
ging Oud Wageningen. De contributie voor het jaar 1999 bedraagt f. 22,50.
(Wij verzoeken u niet de contributie voor het jaar 2000 over te maken. U ontvangt 
hiervoor te zijner tijd een acceptgirokaart.)
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w aarriaar door het Qerf^eï 
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worden aanbesteed:

Het daarstellen van eenige Gebouwen 
op het Stations-eniplacement te W ageniu- 
gen en Abri te Bennekom.
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» Voorschriften voor de uitvoering. •
» Toornaarden van algemeenen aard.

EERSTE AFDEELING. 
B e s c h r i j v i n g .

Artikel 1.
.. Het werk bestaat in :

H et maken van een Stationsgebouw met Perrons.
Het maken, van eeno rijtuigenrernise.
Het maken eener locomotieven remise met werk- /

plaats, brandstoffen bergplaats, magazijn en wa- 
terinrichting. » 

i). Het maken van eene goederen-bergplaats.
• e .% Het maken van een verhoogde ladingplaats. 

f. Het maken van een Abri te Bennekom.
Yoor het maken van al deze werken en toebehooren 

.worden door den aannemer geleverd alle benoodigde 
bouwstoffen en voorwerpen.



Op initiatief van Dhr. A. Zeven vonden de laatste tijd gesprekken plaats met als doel tot 
een andere juridische structuur van het Museum "De Casteelse Poort" te komen. De 
gesprekspartners zijn : Dhr.P.Woldendorp (museum), Dhr.M.Rétei (gemeente), Dhr.
B.van Straalen (Gelders Oudheidkundig Contact) en Dhr.A.Zeven (Oud Wageningen). 
In het kort weergegeven is het de bedoeling dat het Museum gesplitst wordt in 2 
stichtingen t.w.:
- Stichting beheer (belast met de exploitatie van het museum).
- Stichting eigenaar (hierin kunnen de eigendommen van b.v. de Gemeente, Museum, 

Oud Wageningen etc. ondergebracht worden door een bruikleenovereenkomst op te 
stellen.) (Bovengenoemde namen zijn op dit moment nog werknamen.)
Het voordeel van deze structuur is d a t :

- de bezittingen eigendom blijven van de bruikleengevers (Gemeente, Museum, Oud 
Wageningen etc.)

- bij het niet nakomen van de verplichtingen van de stichting beheer (deze stichting 
verricht alle zakelijke verrichtingen met derden) er geen beslag gelegd kan worden 
op de eigendommen van de bruikleengevers.

W. Wildschut

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden vanaf 1 september 1999:
Wij heten de volgende nieuwe leden welkom:
- Mw.D.Prooij-Mekking, 't Weerom 11, 2991 ER Barendrecht
- P.I.Haartsen, Aug.Faliseweg 35, 6703 AR Wageningen
- Redactie NieuwsTV, Odijkerweg 26, 3709 JJ Zeist
- J.van der Burg, Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
- W.KIeijne, Hollandseweg 86, 6706 KS Wageningen
- P.H.Lamers, Joh.Buziaustraat 3, 6708 NP Wageningen
- Mw.C.van Asselt-van den Anker, Ceresstraat 19, 6706 AL Wageningen 
Adreswijzigingen vanaf 1 september 1999:
- Fam.C.J.van Dam-Vos, van Uvenweg 290, 6707 BP Wageningen
- L.A.Hollestelle-de Haan, Stichting de Ooiman, afd. Forsythia K1025, Groot Hagen 6, 

7009 AM Doetinchem
- Fam.A.P.W.de Wit-Sauer, Bassecour 82, 6701 EB Wageningen
- Mw.C.Janssen, Thorbeckestraat 1, Verzorgingshuis De Nudehof, kamer 3.07, 6702 

BR Wageningen
- Mw.L.M.Koster, Roghorst 305, 6708 KW Wageningen
- Vereniging Oud-Bennekom, Emmalaan 33, 6721 ET Bennekom
- J.Hoogendoorn, Landjonker 19, 3834 CL Leusden
- Erno Ruchtie, van Uvenweg 50, 6707 BC Wageningen
- J.C.A.van Zelm, was Hendrikweg 1, wordt Thorbeckestraat 418, 6702 CH Wagenin

gen
- Henk Timmer, Rooseveltweg 455, 6707 GR Wageningen
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W. Steenbergen

Op 28 augustus was de twee-jaarlijkse "Wageningen-dag". Samen met het museum, 
't Gilde en de Stadswandelingen werden er twee kramen ingericht op het Raadhuisplein 
bij bakker Van der Linden.
Het weer was fantastisch en dat was het publiek ook. In grote massa's werd er de hele dag 
over het Salverdaplein, Vijzelstraat en het Raadhuisplein langs de diverse kramen gelopen. 
Voor "onze" twee kramen was weer veel interesse. Heel wat boeken en prenten konden 
verkocht worden. Het leverde zelfs twee nieuwe leden op. Ook voor het onderlinge contact 
over en weer met de mensen van het museum was dit goed en gezellig.
Twee weken later, op 11 september, was de jaarlijkse Molenmarkt. Zoals van ouds was 
ook "Oud Wageningen" weer present. Jammer, dat wij er vorig jaar niet bij waren (toen 
waren wij in het museum vertegenwoordigd). Ook tijdens de Molenmarkt was het 
prachtig weer en ook hier kwamen veel mensen. Het is plezierig zoveel mensen, die 
de kraam van onze vereniging bezoeken en een praatje maken. Ook de oude foto's (dit 
keer diverse foto's van de evacuatie in 1940 en de capitulatie in 1945, met zorg door 
Ad Rietveld samengesteld), brachten weer heel wat herinneringen naar boven.
Wij kregen weer wat zaken ten geschenke en enkele mensen vertelden, dat zij thuis 
een boek of foto hadden, waar de vereniging mogelijk wel interesse voor zou hebben. 
Ook is het plezierig dat niet alleen bestuursleden graag achter de kraam staan, maar 
ook leden zijn hier enthousiast over.
Als het u was lijkt bij de volgende Molenmarkt (in 2000 alweer) een uurtje (of meer) 
achter een kraam te staan, geef u dan daarvoor op bij één van de bestuursleden. U staat 
altijd met tenminste een bestuurslid of "oud-gediende", die vaker gestaan heeft. En als 
u in Wageningen woont, kunt u er ook altijd wel iets over vertellen! Wie durft het aan?

OPEN MONUMENTENDAG
W.Steenbergen

Op 11 september (altijd op de tweede zaterdag in september) was de Open Monumen
tendag. Het onderwerp was dit jaar: "Groen, Natuurlijk!".
De plaats van "opening" was bij de bekende theekoepel aan het Wallenpad. Zoals u weet, 
is de theekoepel in gebruik bij de Archeologische Werkgroep van onze vereniging. Maar 
voor deze gelegenheid was de koepel omgetoverd tot een echt theehuis (koffie en cake 
waren ertrouwens ook!). Bovendien was de theekoepel zowel binnen als buiten, alsmede 
de trap naar boven, prachtig versierd doordejubileurende Bloemsierclub "Ridderspoor". 
De opening van deze dag werd gedaan door de voorzitter van de Commissie Open 
Monumenten Dag, Monique ter Horst en burgemeester J.Sala. Hetter gelegenheid van 
deze dag uitgegeven boekje "Groen, Natuurlijk", is nog bij het museum verkrijgbaar. 
"Ridderspoor" is ook bij onze vereniging goed bekend; bij de diverse tentoonstellingen 
die Oud Wageningen in "De Wereld" gehouden heeft, hebben wij altijd graag een 
beroep op "Ridderspoor" gedaan.
Mevrouw Bouwman en medewerksters: van harte gefeliciteerd met uw jubileum en 
onze vereniging hoopt nog vaak een beroep op "Ridderspoor" te mogen doen! 
Overigens was de theekoepel nog enkele dagen te bezoeken, terwijl er voor of na het 
bewonderen van de bloemversiering, thee gedronken kon worden.

WAGENINGEN-DAG EN MOLENMARKT

77



HET MUSEUM OVER ZICHZELF

%
ï

P. Woldendorp

"Het museum over zichzelf" is de titel van een kort stukje in "de 
—■ 7 Veluwepost" van vrijdag 1 oktober 1999 over de tentoonstelling "Van 

Drostenhuis tot Museum". Kan dat? Een tentoonstelling van het 
museum over het museum zelf? Ja en nee. Het museum toont zich altijd als zichzelf. 
Enige uitbreiding daarvan in de vorm van een aparte expositie moet dus goed mogelijk 
zijn. Ja dus. Maar men kan ook een 
andere benadering kiezen.
Als ik mij van het museum "De Cas- 
teelse Poort" een voorstelling tracht te 
vormen moet ik vaak aan de bijl den
ken die in de eerste zaal is opgesteld, 
waar aspecten van de geschiedenis 
van Wageningen zijn weergegeven.
Die bijl werd in vroegere tijden gebruikt 
bij de uitvoering van executies. Hij ziet 
er nog steeds dreigend uit. Maar hij 
heeft zijn functie verloren. Daarom staat 
hij in het museum. Voorwerpen die hun 
functie verloren hebben kunnen in een 
museum terechtkomen. Niet alle din
gen die niet meer voor hun doel ge
schikt zijn komen in een dergelijke 
positie. Maar in principe zijn wel alle 
objecten, die in het museum een plaats 
krijgen, hun oorspronkelijke functie 
kwijtgeraakt. Dat geldt voor de bijl, dat 
geldt voor de pen die bij de onderteke
ning van de capitulatie in 1945 werd 
gebruikt, dat geldt voor de tegeltjes in 
de gang die door de familie Van der 
Heijden zijn aangebracht om de herin
nering aan Noord Holland levendig te 
houden, dat geldt zelfs voor het schil
derij van het schip "Waageningen". Dit schilderij heeft wellicht in een der vele kamers 
van een der behuizingen van Lubbert Adolf Torck gehangen om zijn relatie met de 
scheepvaart (hij was lid van de Admiraliteit van Amsterdam) te symboliseren.
Ook zaken die zich buiten het museum bevinden kunnen museaal zijn.
Neem "Vrouwe Justitia" ofwel "De Geregtigheijt". Dit beeld prijkt op het stadhuis om aan 
te geven dat hier recht gesproken werd. Dat was inderdaad het geval toen bovenver
melde Lubbert Adolf Torck het beeld daar in 1724 liet plaatsen. Maar in het stadhuis 
wordt allang geen recht meer gesproken. Toen wij op de Wageningendag in broeder
lijke of zusterlijke gezamenlijkheid als Museum, Oud Wageningen, Stadswandelingen 
en het Gilde onze PR stonden uit te oefenen, probeerde ik iemand uit te duiden waar 
het museum was (die dag gratis te bezoeken), "Voorbij het gebouw van het kantonge-

G.L.OIinga, die de tentoonstelling opende, en 
P. Woldendorp. In het midden het schilderstuk 
van Villa Vada, in 1989 geschilderd door 
J.van der Heijden, Drachten en geschonken 
aan het museum.
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recht", legde ik uit. "Ik dacht dat dat het kantongerecht was", sprak de dame en wees 
naar het stadhuis. "Daar staat Vrouwe Justitia op". Zo zie je maar hoe een beeld dat 
zijn functie heeft verloren en op zijn plaats is blijven staan tot misverstanden kan leiden. 
Ik wil daarmee natuurlijk niet beweren dat het beeld daar niet had mogen blijven. Ik wil 
wel beweren dat het beeld een museumstuk geworden is. Dat wil niet zeggen dat het 
ook daadwerkelijk in het museum geplaatst moet worden. Het staat uitstekend op het 
stadhuis en kan de aandacht voor de geschiedenis van Wageningen stimuleren. Maar 
we moeten ons realiseren dat het een museaal stuk is.
Anders is het gegaan met het beeld "De Zaaier" van August Falise. Het stond voor het 
hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit en is meeverhuisd naar het nieuwe 
bestuurscentrum van wat nu Wageningen Universiteit heet. Het symbool van zaaien 
en oogsten, van uitzaaien van wetenschap over de wereld en het uitzaaien van 
onderzoek naar de praktijk, heeft haar functie voor de universiteit behouden ook al past 
het qua stijl niet bij het moderne gebouw. Dat is dus geen museumstuk geworden. 
Terug naar het museum zelf. Het museum functioneert als nooit tevoren. Het museum 
kan dus als we deze redenering volgen niet zelf een museumstuk zijn. Kan niet als 
zodanig tentoongesteld worden.
Maar de tentoonstelling "Van Drostenhuis tot Museum" gaat daar ook niet over. In de 
eerste regel onder de titel van bovengenoemd stuk in "de Veluwepost" staat: "Aanslui
tend op de tentoonstelling over het kasteel van Wageningen laat het museum zien wat 
er in de loop van vijf eeuwen met dit gebouw is gebeurd, dat nu het Wagenings Museum 
De Casteelse Poort herbergt". Dus niet over het museum van vandaag gaat de 
tentoonstelling. Over de geschiedenis, hoe het zo gekomen is. Het geeft ons inzicht in 
de achtergronden. En het toont hoe bepaalde onderdelen van het huidige museum in 
de context van de geschiedenis verlevendigd worden. Het is dan ook niet toevallig dat 
naast het "hoofd tentoonstellingen" Meintje Peters, de historicus Ton Steenbergen 
gezorgd heeft voor het tot stand komen van deze expositie. En dat het geslaagd is dat 
moet u zelf maar waarnemen.

AGENDA:

21 mei - 7 november 
9 okt. - 5 april 2000

19 nov. -16 april 2000

21 nov. - 3 jan. 2000

Streekproducten, gastronomisch Erfgoed
Van Drostenhuis tot Museum
500 jaar geschiedenis van een huis
100 Jaar Gewasbescherming
i.s.m. de Plantenziektekundige Dienst
Art de Cor, Coby Muller, pastels
Richard Price, glasobjecten

Medio april t/m aug. 2000 Herdenkingstentoonstelling 1940-1945

Het museum is geopend van:
1 april - 31 oktober: 

dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 13.00 * 17.00 uur

1 november-31 maart: 
dinsdag t/m zaterdag van 12.00 - 16.00 en zondag van 13.00 - 16.00 uur
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GEZOCHT: WAGENINGSE WIELTJES

Voor de tentoonstelling over villa Vada: "Van Drostenhuis tot Museum", die deze winter 
te zien is in het Museum de Casteelse Poort hebben we onder andere foto's bekeken 
van het gebouw in de tijd dat de politie er gehuisvest was. Bij de opening spraken we 
ook met leden van de familie Van der Heijden, die er gewoond hebben van 1926 tot 
1946. Het viel ons op dat er vóór de raampjes in de voordeuren koperen sierroosters 
met het Wageningse wiel hebben gezeten, in opdracht van de heer Van der Heijden



gemaakt. In de oorlog zijn ze 'ondergedoken', maar later zijn ze weer teruggebracht op 
de oude plaats. Ook in de tijd van de politie van 1950 tot 1966 hebben ze de deuren 
van het politiebureau gesierd. Na de grondige restauratie in 1966, waarbij de serre en 
de koekoek zijn verdwenen (helaas!), waren ook de koperen roosters verwijderd 
evenals het glas-in-lood raam boven de voordeur.

Wij vragen nu uw medewerking om ons te helpen met de zoektocht naar de roosters 
en eventueel het glas-in-lood, waar waarschijnlijk ook het Wageningse wapen in was 
verwerkt. Wie kan zich iets herinneren; wie weet waar ze zijn gebleven?

Meintje Peters

LEZING BIJ DE BUREN...

Oud-Rhenen, Hof van Rhenen, Elizabethplantsoen te Rhenen.
Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 23 november a.s.
De heer T.van Rooyen. Archeologische vondsten uit ondermeer Rhenen en omgeving. 
Introducés en toekomstige leden hartelijk welkom, doch van hen zal een bijdragen van 
ƒ 2,50 worden gevraagd.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTE-ARCHIEF DEEL 8

Anton C. Zeven
Droevige stadsfinanciën
In 1797 waren de financiën van de stad in een ‘droevige’ staat. Dit zal vooral 
veroorzaakt zijn geweest door de aanwezigheid van Franse troepen en bestuurders. 
En ook hier geldt, dat bezuinigen van alle tijden is. De Magistraat stelde een commissie 
in die moest nagaan welke ambtenaren konden vertrekken. Deze commissie werd 
voorgezeten door Hubert van den Bosch, die ook over zijn eigen positie moest 
beslissen. Het aantal ambtenaren, dat ontslagen werd, valt mee. Maar een afvloeiings
regeling zal niet bestaan hebben. Degenen, die ontslagen werden of mochten 
aanblijven vindt U in de volgende notitie:

17-2-1797 [-] daar Stads Finantien in eenen zo droevige toestand verkeerden, meede 
tot een middell van verbeetering, dadelijk alle Stads Amptenaaren, zo als in ‘t 
gementioneerde Hoofdeel bepaald is, los te verklaaren en na rijp beraad met ‘t collegie 
dergezwoore gemeente, die posten zodanig tot bezuin[ig]ing der Finantien te vervullen 
of vernietigen [-] wikken en wegen [-] ontslagen 
Aart van Renes als stadsbode 
Gysbert van de Peppel als stads meeter 
Gerrit van Veen als omroeper en marktmeester
Johannes Daniels en Gerrit van Sonnenberg als voerlied[en] op Arnhem en vice versa 
de vacante post van Lantaarn Aensteeker (Mathijs van Baak had al eerder zijn ontslag 
ingediend)

Aangesteld werden:
Tot Stads Medic. Docter Hubert van den Bosch
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Tot Stads Chirurgyn Dirk Hendrik van Eek
Tot Stads Vroevrouw Sijtje Broun geb. Boeijink
Tot Commis der Posterijen Jacobs Gerhardus van Schuilenburg
Tot Rector der Latijnsche Schooien Dr. A.J. Leijdeckers
Tot Waagmeester Willem van Baak
Tot Stads Eikmeester Jacobus van Baak
Tpt Bierdragers Derk Suurmond en Hendrik Koning
Tot nagtwakers Gradus Iprenburg en Barthold Roest
Tot tabakspakkers Egbert van Grootveld en Jan van den Heuvel
Tot Portier van de Nudepoort Marthinus van Roeijen
Tot voerman der Postwagen op Utregt Evert van Laar
Tot groefbidder Jan Ferdinand
Tot doodgravers Claas Elsewaerd en Derk van Duiken 
Tot Stadsafdekker Jan Wesland.

w.g. H. van den Bosch vt
op last van Deselves C. Erpenbeek, secret.

N.B. van Roeijen = van Rooijen, vt = vidit= gezien

Ik denk dat, net als in de huidige tijd, enkele van de door hun verrichte diensten door 
particulieren konden worden verricht. Maar ook daarvoor zal de Magistraat hebben 
moeten betalen.
De bezorging van brieven van de Magistraat door de Stadsbode Aart van Renes zal 
vooral binnen de stad geweest zijn. Het vervoer van post naar buiten de stad zal door 
postmeester Jacob5 Gerhardus van Schuilenburg verzorgd zijn. Blijkbaar kon men ook 
zonder stads meeter. Hij was een landmeter. De afwezigheid van een marktmeester 
zal wel lastig geweest zijn.
Het vervoer vice versa van Utrecht kon waarschijnlijk door de "voerman der Postwagen 
op Utregt", Evert van Laar, worden overgenomen. Maar wie stak de lantaarns aan? 
Verder zorgde het Stadsbestuur dat de volksgezondheid zo veel mogelijk werd gehand
haafd. Men stelde een arts, chirurgijn, een vroedvrouw en begrafenispersoneel aan. Ook 
werden dode dieren opgeruimd. Dat was de taak van afdekker of vilder Jan Westland. 
De Nudepoort diende bemand te worden en niet de Bergpoort. De reden zal zijn dat hier 
de invoer vanuit Utrecht plaats vond, en dat op de Utrechtse produkten invoerbelasting 
geheven werd. Anders kan ik het niet verklaren. Daarom was daar in latere jaren een 
barrière (een afsluitbaar hek). Meer achtergrondgegevens hierover heb ik niet.

Bron: Gemeente-archief Wageningen, Oud-Archief inv. 157. Minuut-publicatiën van 
den magistraat 1687-1807.

Vakantieregeling
Regeren is vooruitzien en dat houdt ondermeer in dat betrokkenen vroegtijdig over een 
goede regeling kunnen beschikken. Daarom werden voor 1798 op 4 oktober 1797 de 
volgende 18 vakantiedagen ingesteld:

Den eersten Regtsdag 2den Woensdag in januari
De laatste Regtsdag voor Paschen woensdag voor Palm Zondag
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Mocht Paschen en Pixter anders lopen, dan een week eerder.
De eerste Regtsdag na Paschen de 2e woensdag daarna 
De laatsten Regtsdag voor Pinxteren woensdag voor Hemelvaartsdag 
De 1 en Regtsdag daarna op 2e woensdag na Pinxteren
De Groote of Bourvacantie 25en juli en den eersten Regtsdag 2den woensdag in 
September
De Beestenmarktenvacantie de vier eerste woensdagen na 10 October en zal dus den 
1en Regtsdag op 5en woensdag nadien 
Kerstcacantie 21 December
Het sogenoemd Klein Gerigt ter behandeling van kleine zaken op de tussenliggende
woensdagen
w.g. Peel Beek vidit
op last van het selve
Cornelis Erpenbeek

Geafficheerd op de gewone plaatsen den 13den October 1797 
w.g. L.H. Streng

Daarnaast zal men ook vrij hebben gehad op feestdagen, zoals 1e Kerstdag. Beston
den toen al Goede Vrijdag, Paasmaandag, Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag en 
Tweede Kerstdag als vrije dagen?

Bron: Gemeente-archief Wageningen, Oud-Archief inv. 157.

MINUUT-PUBLICATIËN VAN DEN MAGISTRAAT 1687-1807 

Vuile straten
De inhoud van de volgende missive spreekt voor zichzelf. Rommelmakers zijn van alle 
tijden.

Oock wordt een ijder gewaarschouwt sijn straeten te maecken in de Stadt waer over 
de schouwt sal gevoert als morghen over veertien daghen, bij poene als van oudst 
daertoe staet.
Geen datum, handschrift eind 17de eeuws.

Poene = boete.

Bron: Gemeente-archief Wageningen, Oud-Archief inv. 157. Minuut-publicatiën van 
den magistraat 1687-1807.

Vis vangen
Ook het vissen was, zoals nu, aan regelen (nu een visakte) gebonden:

13-2-1797 [-] geen netten of fuiken in de buiten of binnen haven ofte deser Stads 
grachten te vissen nog ook visch met visch te vangen.

De laatste regel duidt op het vissen met een kleine vis om een grote vis aan de haak 
te slaan. Dat mocht dus ook niet.
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De buitenhaven is de huidige haven en de binnenhaven werd gedempt en het gebied 
wordt nu gebruikt voor de Nieuweweg, Costerweg en parkeerterreinen.

Bron: Gemeente-archief Wageningen, Oud-Archief inv. 157. Minuut-publicatiën van 
den magistraat 1687-1807.

Rooster van afvaren van beurtschepen
Vanwege de ligging van Wageningen aan de Rijn speelde de stad een rol bij de regeling 
van de afvaarten van beurtschippers. Daarvan woonden enkele in de stad. Uiteraard 
waren er soms moeilijkheden, omdat iemand meende dat zijn spullen hoog nodig 
verscheept dienden te worden, terwijl de beurtschipper argumenteerde dat er nog 
teveel ijsgang was.
Door het brekende ijs kon zijn schip beschadigd worden, en bij plotseling invallende 
vorst kon hij op een voor hem ongelegen plek komen vast te zitten. Maar in het voorjaar 
kon men varen en daartoe werd voor maart 1805 de volgende regeling opgesteld:

Rooster van het Afvaaren der Beurscheepen

route
van Duisbergh na Wageningen 
van Duisbergh na Arnhem 
van Duisbergh na Wageningen 
van Duisbergh na Arnhem 
van Amsterdam na Arnhem 
van Amsterdam na Wageningen 
van Amsterdam na Arnhem 
van Amsterdam na Wageningen
* door mij toegevoegd

De schippers Castanien, Daamen, Cornelis van Staveren, Claas de Veer en Gerrit van 
Loghem woonden in Wageningen. Misschien vrouw Gerritse ook. Waren Wilheber em 
Raumfelder duitse schippers of kwamen zij uit Amsterdam?
Hoewel in het jaar 1805 de ‘Franse datering’ (geteld vanaf de Revolutie) officieel was, 
werd deze datering, waarschijnlijk voor het gemak van de schippers en de passagiers, 
niet gebruikt. Men had dan moeten weten dat met 25 Ventöse L’an XIV 16 maart 1805 
bedoeld werd.

Bron: Gemeente-archief Wageningen, Oud-Archief inv. 157. Minuut-publicatiën van 
den magistraat 1687-1807.

beurtschipper vertrekdatum weekdag*
Castanien den 16 Maart zaterdag
Wilheber den 23 do zaterdag
Daamen den 31 do zondag
Raumfelder den 6 April zaterdag
Claas de Veer den 21 Maart donderdag
Corns van Staveren den 23 do zaterdag
vrouw Gerritse den 28 do donderdag
Gert van Loghem den 6 April zaterdag
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EEN HUURDER UIT DE WEST
A.G. Steenbergen

In het museum De Casteelse Poort kunt u zien en lezen over de verschillende 
bewoners van het Drostenhuis, het Kasteel en Villa Vada in de loop der jaren. George 
Adriaan Willem Ruijsch van Coeverden was één van hen.
Hij huurde het Kasteel van 1819 tot 1825 van douarière Torck-van Neukirchen, 
genaamt Nyvenheim, Vrouwe van de Heerlijkheid Roosendaal voor ƒ 500,- 's jaars. Het 
door beide ondertekende huurcontract volgt hieronder.

Over George A.W.Ruijsch van Coeverden en zijn gezin heb ik wat gegevens verza
meld. George werd omstreeks 1759 geboren in de voormalige Nederlandse kolonie 
Demerary, die haar naam ontleende aan de gelijknamige rivier. Sedert 1814 maakt 
Demerary deel uit van Brits-Guyana. Hij was een zoon van George Ruijsch, die in 
Embden (Duitsland) op de wereld kwam. Diens vrouw, de moeder dus van onze 
George, heette Esther de Swijck, afkomstig uit Vlissingen. Dit laatste is interessant. 
Op het einde van de 16de eeuw hadden Nederlanders, voornamelijk Zeeuwse kooplie
den, zich hier gevestigd. In 1621 volgde dan ook de oprichting van de West-lndische 
compagnie. In de 18de eeuw ontstonden in Demarary honderden suikerplantages. 
George A.W.Ruijsch van Coeverden was gehuwd met de 15 jaar jongere Antoinette 
Marie Remy. Het echtpaar, dat officieel Achterstraat A 231 woonde, had zeven 
kinderen en behoorde tot de Hervormde kerk. George stond als rentenier geboekt. Er 
waren drie inwonende personeelsleden. George overleed op 29 juni 1822. Hij was 63 
jaar oud geworden. In hetzelfde jaar, op 21 december, overleed een ongehuwde zoon, 
Anthony William Sommersall. Hij woonde in Arnhem. Nog geen vijf maanden later, op 
7 april 1823, overleed weer een zoon, George Fredrik. Hij was kapitein bij het vierde 
Bataljon veldartillerie. Hij lag in garnizoen te Arnhem, waar hij ook stierf.

Op 23 juni 1824 vond, op verzoek van de weduwe, de inventarisatie en beschrijving plaats van 
de inboedel, aanwezig in het Kasteel, nog door haar en vier minderjarige kinderen, te weten twee 
dochters en twee zoons, en een meerderjarige dochter, bewoond. De taxateur heeft zijn ogen 
goed de kost gegeven. Hij noteerde alles wat hij vond in de kamers, beginnende "Op den solder". 
Ook keek hij uit de ramen, voor zover een kamer een of meer ramen had, en zag in de Engelse 
tuin de kronkelende paadjes, de heesters en de bomen. Ook keek hij in de tuin van de heer 
Rosenik, die in het grote huis aan de Wal aan het einde van de Achter(=Heren)straat woonde. 
Ook interessant is, dat er een 'boekenkamer', een huisbibliotheek was. De gecatalogiseerde 
boeken hadden een waarde van niet minder dan ƒ 1000,-1
Toen de taxateur uitgeschreven was, kon hij plaatsnemen in de tuin op één van dezes banken...

Wanneer de weduwe A.M.Ruijs van Coeverden-Remy met haar kinderen Wageningen 
verliet, heb ik niet gevonden.

Bronnen
1. NAW Inv. no.2205. Register der in- en opgezetenen. Wijk A. 1821
2. Notarieel Archief Wageningen. Inv.nr. 1569. Notaris van Daalen. Acte 157.
3. Rijksarchief Gelderland. Archief Huis Keppel. Inv.nr. 1633.

Literatuur
1. Geschiedkundige Atlas van Nederland; West-lndië. 's-Gravenhage, 1933. p.8-13.
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Huurcedule van 't Casteel te Wageningen ingaande 1 may 1819 en eindigende 
may 1825.

Op conditiën en voorwaarden hierna beschreven heeft L.OIdeman in qualitijt als 
Rentmeester en gevolmagtigde van de HWG Vrouwe G.G.Douairiere en Tuchtenares- 
se en Voogdesse van desselfs minderjarige kinderen van wijlen den HWG Heer 
J.R.C.Baron Torck, geboren Baronesse van Neukirchen, genaamt Nyvenheim, Vrou
we van de Heerlijkheid Roosendaal
Verhuurt, gelijk doet kragt dezes, aan den WelEdele Heer Ruisch van Koeverde 
welke ook bij onderteekening dezes in Huur bekent genoomen te hebben 
Een Huis (genaamt het Casteel) gelegen binnen de Stad Wageningen met derzelve 
verdere getimmertens op het erf staande alsmede met derzelve tuijn, visschery daarbij 
behoorende uitgaang van agteren na de Bleek, nevens twee Banken in de Gerefor
meerde Kerk te Wageningen.
Edog in den Tuijn nogthans zijn in deze Huur niet begreepen eenige BroeijKasten welke 
verhuurder, in zijn qualiteit voor 't ingaan der Huur, zal laten afbreeken.

Art. 1
Deze Huur geschied voor den tijd van zes agter eenvolgende vaste Jaaren, zullende 
aanvang nemen met den eersten der Maand Maij achttien hondert negentien en 
eindigen met den eersten der maand Maij achttien hondert vijfentwintig.

2e
Den WelEdele Heer Ruis Van Koeverden als Huurder belooft en neemt aan voor 
Jaarlijks en alle Jaaren gedurende deze huurtijd, voor huurspenningen aanhouden 
Voornoemde HWG vrouwe of desselfs tijdigen Rentmeester op den Verschijndag van 
ieder Jaar te zullen betaalen eene Somma van vijfhondert guldens Hollands Courant.

3e
Daaren tegen verbind zig de HWG Vrouwe als Verhuurdster de volgende verbeterin
gen en reparatiën aan 't Huis te laten maken als volgt
Twee Schoor Steenen in twee kamers beneden te laatenn afbreeken, de eerste 
schoorsteen in de eetzaal te doen verplaatsen met een Porte Brisé, de anderen 
schoorsteen in de kamer agter de eetzaal doen vervangen door een Nis, alsmeede in 
de eetzaal ook een Nis te laaten maken. Bijde kamers opnieuw behangen, opschilde
ren alsmeede twee bovenkamers, boven de eerstgenoemde opnieuw behangen en 
opschilderen en witten. Het zijkamertje aan de Voordeur, Floer en lambrisering laten 
vernieuwen en goed laten repareren, een Kamer in de vleugel opnieuw laten /p.2/ 
Behangen, repareren en bijverven, zullende het Huis goed glasdigt gelevert worden 
hetwelke de WelEd. Heer Ruisch als Huurder vervolgens voor zijnen reekening ook 
goed glasdigt zal moeten onderhouden, en bij verlaten of 't eindigen der Huurjaare,. 
insgelijks ook goed glasdigt zal meoten overleeveren.

4e
De Verponding als mede Deuren en Venstergeld blijft voor reekening van de HWG 
Vrouwe als Verhuurster. Edog alle andere Perooneele Bruikerslasten zijn en blijven ten 
lasten van de WelEdele Heere Ruisch als Huurder.
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5e
De WelEdele Heere Ruisch zal van dit zijn gehuurde niets aan anderen mogen 
overdoen, of verhuuren, nog voor 't geheel, nog ook niet voor een gedeelte, zonder 
consent van de HWG Vrouwe Verhuurster of stellende Borge voor de huurpenningen 
van den anderen huurder.

6e
Den WelEdele Heere Ruisch als Huurder zal verpligt zijn den Hoff Jaarlijks goed te 
bemesten, en alle vrugtboomen en Plantsoenen, die er thans instaan, of geduurende 
deze HuurJaaren van wegens de HWEG mogten uitgepoot worden bij vertrek te moeten 
laaten staan; ook niet dezelve geduurende de HuurJaaren mogen verminderen.

Tot nakoming dezes, verbinden Contractanten hunne Persoonen en goederen met 
submissie enz. enz.

Gedaan te roosendaal den 8 Februari 1819
L.OIdeman, Rentmeester en Gevolmagtigde G.A.W.Ruijsch van Coeverden.

VINDEN WAT JE NIET ZOEKT
Bob Zuidema

Bij het zoeken naar gegevens over de Wageningse binnenhaven in het archief van het 
stadhuis en elders, duiken er wel eens onverwachte bijzonderheden op. Soms zijn die 
niet of maar zijdelings met de haven in verband te brengen, zoals de bemoeienisen van 
het Stadsbestuur in het begin van de 18de eeuw, met de benoeming van een Franse 
juffrouw aan de Latijnse school. Het blijkt dan dat zij een deel van haar traktement 
uitbetaald krijgt in turf.
Mogelijk was dat turf uit Veenendaal, die per “grift-aak” door de pas gegraven “Nieuwe 
Vaert” werd aangevoerd en dus gelost in de binnenhaven.
Misschien waren het diezelfde turfjes waarover problemen ontstonden bij het lossen. 
Er moest namelijk “haevegelt” worden betaald over alle vracht die werd verladen in de 
Wageningse havens, met een uitzondering waarover straks. Overigens moesten de 
schippers, voorzover die niet in Wageningen woonden en tot het schippersgilde 
behoorden ook voor hun schepen liggeld betalen.
Wat de turf betreft, al spoedig na de opening van de Nieuwe Vaert voor de scheepvaart 
naar Veenendaal langs wat nu Costerweg, Koortenoord Allee en Nieuwe Kanaal heet, 
ontstond onenigheid over het meten van de turf. Het havengeld werd namelijk per mand 
turf berekend. Er kwamen klachten bij het stadsbestuur over de ongelijke grootte van 
de manden, waarmee het meten geschiedde. De pachter van het havengeld zou op 
deze manier de schippers benadelen en te veel havengeld berekenen... Bovendien 
werd er geklaagd over het lange wachten als er meer schepen tegelijk in de binnenha
ven op het lossen moeten wachten.
Het stadsbestuur roept “den meter” tot de orde, laat manden van gelijke grootte maken, 
even groot als de grootste mand en laat in de nieuwe manden het stadswapen branden. 
De uitzondering, waarover hiervoor werd gesproken, betrof alle goederen die verband 
hielden met de olieproduktie in de oliemolen aan de buitenhaven, leder jaar opnieuw 
wordt die uitzondering beschreven bij de verpachting van het havengeld en als
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molenaar ga je je dan natuurlijk afvragen wat dat voor molen was, een rosmolen of een 
windmolen, en hoe die er dan heeft uitgezien en wat daar werd geproduceerd.
De eerder genoemde griftaak, waarmee het transport van mensen en goederen 
plaatsvond, is een verdwenen scheepstype. Het enige exemplaar dat bewaard 
gebleven is, ligt in het museum van Veenendaal en vandaar bracht een doorverwijzing 
het gesprek op gang met de zoon van de laatste bouwer van deze scheepjes. In de 
twintiger jaren moet de laatste grift-aak gebouwd zijn en in die tijd werd Veenendaal nog 
doorsneden met veel waterwegen.
Er werd zeer behendig met deze scheepjes gevaren en om dat te illustreren vertelt mijn 
zegsman hoe hij als jongetje op een bruggetje stond te kijken naar een boer die met 
een aak vol biggen naar het slachthuis voer. Nu was die boer verminkt aan een hand 
en niemand in Veenendaal had de kans gekregen te zien hoe die verminkte hand eruit 
zag, want die werd steeds in mouw of broekzak verborgen. Plotseling springt een van 
de biggen, misschien vermoedend wat hem te wachten staat, overboord. Nu zou 
eindelijk de verminkte hand tevoorschijn moeten komen! De boer neemt een sprong, 
na nog een duw met de vaarboom, klemt hij deze met een snel gebaar onder zijn 
onbruikbare arm en tilt met de normale hand de big aan zijn oren weer in de aak en vaart 
gewoon door. En ook nu bleef het geheim van de verminkte hand het geheim van de 
verminkte hand....

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON
Ad Rietveld

In de plaatselijke kranten komen de laatste tijd regelmatig berichten voor over het 
project "Ruimte voor de Rivier". Dat project is gericht op het deels afgraven van de 
Lexkesveerdam tot maaiveldhoogte. Consequentie daarvan is dat, door hoog water, 
het veer vaker per jaar uit de vaart moet worden genomen. Als alternatief denkt men 
over een brug op poten waarbij bij een hoge rivierstand het water er vrijelijk onderdoor 
kan stromen.
Wie denkt dat zo'n plan nog niet eerder ter sprake is geweest komt bedrogen uit. Begin 
jaren dertig speelde een soortgelijk plan. Dat was echter niet gebaseerd op ruimte voor 
de rivier maar op ruimte voor de weg. Er was toen een plan om de Diedenweg via een 
vergraven Holleweg via een overkoepelde Veerweg te verbinden met het 'verplaatste' 
Lexkesveer. (Zie Veluwepost 11 en 27 sept. 1996). Hoe de plaatselijke pers zich dat 
plan voorstelde las ik in de Nieuwe Wageningsche Courant van zaterdag 31 maart 
1934. Om het u niet te onthouden heb ik het in zijn geheel voor u overgenomen.

Wageningen vooruit
Een grootsch opgezet plan, dat in de toekomst ongedachte aspecten kan openen. De 
Wageningsche natuur dienstbaar aan het algemeen belang?

Kort geleden heeft het bericht de rondte gedaan, dat bij het ijverige en voortvarende 
departement van publieke werken te Wageningen plannen bestonden tot afgraving van 
een der bermen van de Hollen Weg en het bouwen van een verbindingsviaduct met den 
dijk van het Lexkensveer. Zooals het echte zeer vaak gaat met berichten, die niet uit 
officieële bron geschept zijn, schijnt ook hier het oude spreekwoord van de klok en de
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klepel maar al te toepasselijk. We zijn zelfs geneigd aan een kleine list, een soort 
proefballon van publieke werken te denken, in ons blad van zaterdag j.l. heeft onze 
geachte stadgenoot de heer Hartogh Heys daar op hoogst wetenschappelijke wijze 
reeds een appeltje over opgegooid. Ook zijn betoog echter berust voornamelijk op 
veronderstellingen en raadgevingen, waavoor ze zonder twijfel erkentelijk moeten zijn, 
maar die tenslotte het feit, waartegen de oppositie gaat, niet wegnemen.
Wij zijn daarom nogmaals op onderzoek uitgegaan en bij informatie is ons gebleken dat 
er wel een plan bestaat, waarin zijdelings een overbrugging van den Hollen weg 
tusschen de twee bermen betrokken is, maar tevens, dat dit een onderdeel uitmaakt 
van een plan veel grooter en grootscher van opzet. Het is zelfs een van de grootste en 
tevens een van de meest sympatieke projecten, verrassend en verblijdend in gelijke 
mate, die in deze aan grootsche plannen zoo vruchtbare omgeving nog ooit gevormd 
zijn.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen en dus den grondslag, waarop deze 
plannen berusten meteen vast te stellen.... men overweegt den aankoop van het 
landgoed Belmonte door de gemeente, en niet voor villabouw, maar met een bedoeling 
van veel wijder en idealer strekking. Gelijk men weet ligt dit landgoed op het hoogste 
gedeelte van de Berg, in het bijzonder het huis, dat reeds vele jaren nagenoeg nie 
bewoond wordt, zoodat het heerlijk uitzicht en schoone ligging nagenoegd aan 
niemand ten goede komen.
Dat zijn de nuchtere gegevens, die het zaad zijn geworden voor een gedachten- 
bloesem vol van vruchtdragende schoonheid.
Van het hoge plateau af, waarop het witte huis ligt, wil men namelijk een directe 
verbinding maken met den Rijn en dit zou dan geschieden door het bouwen van een 
soort wandelpier, die over de uiterwaarden, met vermijding van de vaargeul ongeveer 
in het midden van de rivier zal uitkomen. In de uiterwaarden zelf, zal dan een 
halvemaanvormig betonnen bekken worden gevormd van meer dan een halve kiliome- 
ter breedte, dat op de meest moderne wijze als zwembassin zal worden ingericht, met 
een betonnen muur van vier meter hoog aan de landzijde omgeven en aan de rivierzijde 
met een dam en een vernuftig bedacht sluiswerk, dat het mogelijk zal maken den 
waterstand naar believen te regelen, zelfs in geval van overstroming der uiterwaarden. 
Aan het uiteinde van de pier, midden in het water, zal slechts een bescheiden platform 
met een klein maar sierlijk paviljoen komen, des zomers vol met bloemen en planten, 
dat als een Robison-eilandje midden in onze schoone rivier zal prijken. Van daaruit 
zullen trappen leiden naar de platvormen en kleedkamers van het zwembassin, het 
groote paviljoen van dit ideale natuurbad met heerlijk stroomend en altijd zuiver water, 
zal evenwel de witte villa Belmonte worden aan het andere hooggelegen uiteinde van 
de wandelpier. Aan een architect, wiens naam het ons niet vergund is hier te noemen, 
maar die tot onze allerbeste bouwmeesters gerekend wordt, is reeds advies gevraagd 
over de verbouwing van de villa in moderne trant en met inachtneming van het doel, 
maar met behoud van de grondslagen en de muren. De opgave luidt, dat dit huis uit een 
oudere periode van bouwkunst aan alle eisschen van een fraai modern badpaleis zal 
moeten beantwoorden. Het zal op terrassen en veranda's gelegenheid moeten bieden 
voor de meest ideale zonnebaden. Reeds verluidt, dat voor het huis op de helling van 
den Berg een vooruitschuivend terras is geprojecteerd, dat op witte zuilen zal rusten. 
Een zeer groote aantrekkelijkheid voor deze fraaie badgelegenheid zal bovendien het
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prachtige park zijn met zijn gazons en schoone beukenlanen, dat gelegenheid biedt 
voor recreatie van velerlei aard ook door den aanleg van tennisbanen en andere 
sportgelegenheden.
De overbrugging van den Hollen weg, waarvan hier voor sprake was, sluit zich bij dit 
plan aan, omdat hier de weg over de Bergrand als verbinding van het schoone 
badpaviljoen met de stad Wageningen op de meest logische wijze wordt voortgezet 
door een stemmingsvolle rustieke omgeving.
Het spreekt vanzelf, dat het consortium dat het heerlijk gelegen hotel "De Wagening- 
sche Berg" exploiteert, zich in hooge mate voor deze plannen interesseert en zich 
reeds spits op de talrijke badgasten uit binnen- en buitenland die in dit befaamde verblijf 
voor vacantie-gangers onderkomen zullen zoeken. Plannen voor nauwe samenwer
king zijn reeds in vergevorderden staat van voorbereiding.
De bouwprojecten zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Men heeft aanvankelijk 
de mogelijkheid overwogen, om zoowel het badbassin als de pier van een overkapping 
te voorzien die langs electrisch mechanischen weg kan worden aangebracht en weder 
weggenomen. De bedoeling die hierbij voorzat, was de geschikmaking van het basin 
ook als verwarmd winterbad. Men heeft echter dit plan weder laten varen in de 
overweging, dat hierdoor 1e de kosten van aanleg op onevenredige wijze zouden 
worden verzwaard; 2e de Wageningsche omgeving voornamelijk als zomerverblijf de 
grootste aantrekkelijkheid biedt.
Bovendien heeet men daarbij rekening mede gehouden dat het bassin des winters ook 
groote attractie kan hebben als ijsbaan, een zeer veilige ijsbaan bovendien, waaraan 
men zonder bezwaar zijn kinderen kan toevertrouwen, en die reeds bij matige vorst een 
goed ijsvlak kan vormen, aangezien men het water binnen de betonnen muren op elk 
gewenscht niveau zal kunnen brengen door de praktische sluiswerken.
Nog een ander plan, dat met het groote project annex is en dat in hooge mate 
toejuiching verdient, begint inmiddels reeds vaste vormen aan te nemen, men weet, dat 
op de plek waar weleer de oudste Wageningsche kerk stond (het graf van Belmonte), 
volgens een oude overlevering een romeinsche vuurtoren verrees, als baak voor de 
schepen op den rijn. Men is nu op den kostelijken inval gekomen, dezen vuurtoren, zij 
het ook op andere, nog hooger gelegen plaats te reconstrueeren. De torenbouw zal tot 
een hoogte van vijftig meter verrijzen boven zijn hooge standplaats en dus zich 
nagenoeg honderd meter verheffen boven de vallei aan haar voet, en met een machtig 
zoeklicht de geheele Betuwe overschijnen zelfs tot ver over de Duitsche grenzen. Ze 
zal daardoor een schitterende reclame worden voor de inrichting, die van den 
Wageningschen durf en ondernemingsgeest op vele uren afstands getuigt en tot een 
bezoek uitlokt. Bovendien zal dit zoeklicht zoodanig worden ingericht dat het met zijn 
schitterend wit natrium-schijnsel het geheele bassin van de badinrichting zal kunnen 
overstorten met een glan van heerlijk maanlicht, dat eventueel in verschillende andere 
kleuren, door middel van voorgeschoven glazen, kan worden gewijzigd.
Welke mogelijkheden opent dit geniale bedenksel niet? Afgezien nog van de aantrek
kelijkheid van baden bij kunstlicht in de fraaie zomeravonden, zal hier de gelegenheid 
worden geboden om fantastische waterballetten te organiseren. Wij kunnen ons zelfs 
voorstellen, dat in dit watertheater de ondernemende Wageningsche studenten bij een 
volgend lustrum wellicht een brilliant waterspel zullen opvoeren, dat geheel kusntzinnig 
Nederland naar onze universiteitsstad zal lokken. Men denke zich overigens de
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opvoering van Richard Wagner's muziekdrama "Rheingold" op dit phantastische 
watertooneel.
Over definantieele zijde van dit plan hebben wij nog geen afdoende inlichtingen kunnen 
erlangen; wij hebben echter wel de indruk gekregen, dat er een getal van zeven cijfers 
mee gemoeid zal zijn. Men acht dit echter geen bezwaar, want indien het zich realiseert, 
zal daardoor Wageningen in het brandpunt der algemeene belangstelling komen en 
een eervolle plaats gaan innemen onder de beroemde badplaatsen. Het zal alle andere 
natuurbaden ver in de schaduw stellen en een hoofdcentrum van natuurlijk sportgenot 
worden. Men opperde zelfs de groote waarschijnlijkheid dat de revenuen van het 
vreemdelingenverkeer in zoo ruime mate zouden vloeien dat Wageningen tengevolge 
daarvan op ideale belastingtoestanden zou kunnen rekenen. De belangstelling voor 
het plan, die thans reeds van de haute finance wordt ondervonden, doet verwachten 
dat het verwerven van de benoodigde fondsen geen moeilijkheden zal opleveren.

N.B. Een zeer welgeslaagde maquette van dit unieke plan zal morgen van 10 -12  en 
van 2 - 4 uur opgesteld zijn in de Oudheidkamer ten stadhuize, alwaar namens 
Gemeentewerken een deskundige aanwezig zal zijn voor het geven van inlichtingen. 
Toegang tegen 10 ets voor liefdadig doel

Of het die zondag 1 april een drukte is geweest in die Oudheidkamer vermeldt de 
historie niet.

Zicht vanaf de Berg op de Veerdam naar het Lexkesveer. 
(Collectie A.G.Steenbergen)
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