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Bijeenkomst
MAANDAG 14 FEBRUARI 2000, aanvang 20.00 uur
in De WERELD, 5 Meiplein 1, Wageningen
Lezing met dia's door Wim Sombroek,
archeologische werkgroep van Oud Wageningen.
Onderwerp:
"DE W AGENINGSE STADSARCHEOLOGIE,
Resultaten, teleurstellingen en plannen".
Zie op bladzijde 2 en 3 een verslag van een recent onderzoek.

Heerenstraat richting Molenstraat vóór de doorsteek in 1975

KORT VERSLAG OPGRAVINGEN MOLENSTRAAT 29-30 OKTOBER 1999
Wim Sombroek
De vragen waren:
- had het Beckaf-bastion, één van de vijf bastions van de stad, aan zijn noordzijde een
stutmuur danwel een beschoeiïng?
- zijn er nog ondiepe resten van de stadsmuurfundering tussen het zuidelijke deel van
het Molenstraat-parkeerterreintje en het terras van de bioscoop?
Door de Fa.A.de Leeuw werden zes proefsleuven gegraven, op aanwijzing van
ondergetekende en in overleg met de Gemeente (hr.Bik) en de afd. Gemeentewerken
(hr.Breedveld en hr.Wormgoor), na kredietverlening door B&W.
De binnenproefsleuf door de huidige wal van de veronderstelde rand van het Beckafbastion gaf geen aanwijzing omtrent enig stutwerk van het bastion. Wel werd een
kleinsteensvloertje gevonden, rustend direct op de grijze en compacte klei van de
vroegere binnenste gracht.
De buitenproefsleuf, tot aan de rand van subrecente muur tegen de veronderstelde
bastionrand, gaf evenmin een duidelijke aanwijziging. Wel werd een rechtopstaande
bielsachtige paal gevonden, die stevig in de grijze klei van de vroegere buitenste gracht stond.
Voorlopige conclusie:
Als hier inderdaad de noordelijke rand van het Beckaf heeft gelegen (zoals af te leiden
uit oude kadastrale kaarten), dan heeft het generlei voetondersteuning gehad t.o.v. de
gecombineerde dubbele gracht ter plaatse - tenzij de ene paal onderdeel zou uitmaken
van een rij stutpalen (dit laatste slechts te verifieeren via aanvullende proefsleuven).
De twee proefsleuven op het parkeerterreintje van de Molenstraat leverden alleen geel
zand op, tot het niveau van het grondwater (nu op ongeveer twee meter). Eenzelfde
situatie werd gevonden in de proefsleuf direct ten noorden van de fietsstalling.
Volgens de kaart van Berlaymont zou ter plekke (parkeerterreintje) ook een rechthoekig
uitbouwsel van de stadsmuur hebben gestaan; hiervan is tot nu toe niets teruggevonden.
De proefsleuf direct langs het terras van de bioscoop had wél resultaat: onder een
huisfundering van hergebruikte moppen werd het fundament gevonden van de
stadsmuur, ongeveer 130 cm breed en op 40 cm diepte, precies op de lijn van de
stadsmuurresten tussen het einde van de Verlengde Molenstraat en die in de bioscoop,
(zie kadastrale tekeningen en de opgraving van 1984).
Voorlopige conclusie:
Bij het doortrekken van de Heerenstraat richting het Spijk in 1975 zijn blijkbaar niet
alléén de daar aanwezige huizen afgebroken maar zijn ook alle stadsmuurfundamenten tot op grote diepte weggehaald (en is het ontstane gat vervolgens opgevuld met
geel zand van elders) met uitzondering van het stukje stadsmuurfundament direct
langs het bioscoopterras.
Suggesties:
- Bij realisatie van het Heerenbrugplan kan de rand van het Beckaf-bastion beschermd
en geaccentueerd worden zoals men wil, bijvoorbeeld door een hoge muur van
moderne dikke bakstenen (zoals ook gedaan is bij de andere bastions).
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Bij nieuwbouw op het bioscoopterras kan de loop van de stadsmuur tot ver boven het
maaiveld worden gereconstrueerd, direct tegen de nieuwbouwmuur, daarbij gebruik
makend van de beschikbare losse stadsmuurmoppen.
Aan de andere zijde van de Heerenstraat en met name op het betegelde gedeelte
rond de huidige fietsenstalling kan de stadsmuurlijn aangeduid worden tot op
zithoogte, met moderne handgemaakte grote moppen (wellicht te voorzien van het
wapen van Wageningen tijdens het bakken)
In het eigenlijke wegdek van de Heerenstraat waar die de stadsmuur kruist kunnen
ter markering twee stalen banden aangebracht worden, zoals eerder begroot, dan
wel soortgelijke moderne (harde) moppen in de bestrating. Het is zinvol om direct
buiten de muur het niveau van de straat duidelijk lager te laten zijn.

'Beckaf bastion {+ravelijn - tentatief): 17e eeuw
Poort met rondeel en stadsmuur: 16e eeuw
(volgens kaart van Berlaymont)
Wallencompiex: 16e eeuw
Water
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BESTUURSMEDEDELINGEN
In 2000 bestaat de Vereniging “Veluwse Geslachten” 25 jaar.
Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan is er door het bestuur van de Vereniging
“Veluwse Geslachten” besloten dat er op zaterdag 1 april 2000 een grote Genealogi
sche Markt te houden, waarbij ook familiewapens aan de orde komen.
De lokatie is de Veluwehal te Barneveld.
Tevens zullen diverse historische en genealogische verenigingen, musea, overkoepe
lende organisaties, antiquariaten, uitgevers, makers van computerprogrammatuur en
nog vele anderen acte de présence geven.
Onze vereniging heeft voor deze dag ook een stand gehuurd.
Wij zijn nog op zoek naar leden die voor bezetting van deze stand willen zorgen.
De verwachting is dat er op 9 september 2000 weer een Molenmarkt georganiseerd wordt.
Ook hiervoor zijn wij nog op zoek naar leden die voor de bezetting van deze stand willen
zorgen.
Gezien het succes van de excursie van 2 oktober 1999 roepen wij de leden op om ideeën
kenbaar te maken met betrekking tot het excursie-doel voor het najaar van dit jaar.
Gaarne vernemen wij van u onderwerpen die voor onze leden interessant kunnen zijn
om hierover een lezing te organiseren.
Indien u namen kent van personen die voor onze leden een lezing kunnen geven over
een interessant onderwerp zouden wij die van u willen vernemen.
Voor de afronding van de kastenwand ten behoeve van onze verzameling boeken etc.
in de Jan J. de Goedezaal van het Museum ‘De Casteelse Poort” zijn wij nog op zoek
naar iemand die het resterende schilderwerk wil doen.
Om de bibliotheek, documentatie, foto- en prentenkabinet op termijn toegankelijker te
maken zijn wij van plan om een nieuwe PC en software aan te schaffen.
Wij zijn nog op zoek naar personen die ons (kosteloos) van advies kunnen dienen over
de aan te schaffen hardware en software.
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die deze PC met software kunnen beheren en/
of de gegevens in deze PC kunnen invoeren.
Reacties op bovenstaande onderwerpen kunt u indienen bij de secretaris telefoon
0317 - 418716 (liefst ‘s avonds na 19.00 uur).
W. W ildschut
LEDENMUTATIES
Tot haar leedwezen maakt het bestuur bekend dat de volgende leden in 1999 zijn
overleden:
- Ir. J.C. Leinweber, Prins Mauritslaan 2, 5263 AX Vught
- Mr. A. Rutgers, Hollandseweg 386, 6705 BE Wageningen
- Mevrouw A.E. en Mevrouw E.N. Looijen, Otto van Gelreweg 7,6703 AC W ageningen
- Mw M. Jansen, Otto van Gelreweg 34, 6703 AD Wageningen
- Mw. C. van de Kolk-Jansen, Schaepmanstraat 8c
- P. Richter, Renkum
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Nieuwe leden 1-1-2000:
- Mw. N.A. Rutgers-Malsch, Hollandseweg 386, 6705 BE W ageningen
- G.J.C.W. Westland, Alteveerselaan 25, 6881 AT Velp
- J. van Oeveren, Harnjesweg 62, 6706 AT Wageningen
- D. & H. Straatman, Corry Vonkstraat 4, 6708 ND Wageningen
Adreswijzigingen:
- E.J. Waayer, Dorpsstraat 38, 3927 BD Renkum > Dorpsstraat 34, 3927 BD Renkum
- J. Kosman, Joh. Bosboomstraat 22, 6717 HJ Ede > Den Brink, 6713 DK Ede
- J. van Raalten, Gasthuisstraat 14, 6981 CS Doesburg > W em mersweerd 25, 6983
HB Doesburg
- J. Slingerland, Schiphorsterweg 40d, 7957 NV De Wijk
Correctie:
- L.A. Hollestelle-de Haan, Stichting den Ooiman, K1024, Groot Hagen 6, 7009 AM
Doetinchem
Bedankt 31 december 1999:
- E.G. van de Peppel, Wageningen
- H.R. Elders-Coes, Wageningen

BERICHT UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL
Gedurende het afgelopen jaar hebben ondergetekenden regelmatig gewerkt aan de
verdere inrichting van de bibliotheek en het foto- en prentenkabinet. W e konden er,
voorlopig, één morgen aan besteden. Aanvankelijk was er voor de bibliotheek
gewaardeerde hulp in de persoon van Gerard van der Schouw, maar door huiselijke
omstandigheden moest hij er voorlopig mee stoppen.
Momenteel is het zo dat de catalogus van de W ageningen-boeken, tijdschriftenartikelen, rapporten, enz. alfabetisch gerangschikt is en klaar om in een com puter verwerkt
te worden. We hebben het bestuur hierover benaderd. In de Bestuursmededelingen in
dit nummer kunt u er meer over lezen. Ook dat we een goede schilder zoeken die het
verdere schilderwerk zou kunnen afmaken.
Ad werkt regelmatig aan het systematisch opbergen van de foto's op straatnaam en/
of onderwerp. Er zit 'leuk spul' tussen!
Van de bibliotheek is in 1999 al geregeld gebruik gemaakt. Ook medewerkers van het
museum hebben we aan materiaal kunnen helpen. 15 Personen leenden 27 boeken
enz. De leeskoffer deed eveneens weer zijn ronde.
De bibliotheek bevindt zich in het museum "De Casteelse Poort". Mocht u tijd en zin
hebben om te komen helpen (behalve schilderwerk en computer), kom dan op de
dinsdagmorgen eens kijken en praten.
Ad Rietveld
Ton Steenbergen
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HEILWENSCH VAN DEN STADS-OMROEPER
De "Heilwensch van den Stads-omroeper" is afkomstig uit de Handschriftencollectie
van het Gemeente-archief Wageningen.
J.KIaassen is Jan Klaassen, geboren te W ageningen op 15 februari 1843. Hij werd op
26 mei 1879 benoemd tot omroeper. De bezoldiging bedroeg ƒ 1 1 , - per jaar. Op 6
december 1887 volgde zijn benoeming tot geldontvanger van de vismarkt, die schuin
tegenover het stadhuis stond. Hiervoor ontving hij een salaris van ƒ 75,-. Hij heeft tot
11 april 1910 beide functies uitgeoefend. In 1890 woonde Jan Klaassen in de
St.Annastraat, die tot mei 1940 langs het stadhuis naar de Boterstraat liep. De huidige
St.Annastraat ligt in het verlengde ervan.
Stadsomroeper Jan Klaassen komt niet voorin het boek "Driehonderd jaar Claassen's
en Klaassen's samengesteld door A.M.Klaassen. Eén van de medewerkers, onze
penningmeester Arnold Claassen, vertelde mij dat, toen het boek klaar was, bij de
samensteller alle zin ontbrak verder te gaan. En Arnold zelf begon net met een eigen
zaak.

STADS-OMROEPER
te W ageningen.
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OVER HET MUSEUM
P. Woldendorp
De opening van de tentoonstelling “Van Drostenhuis tot Museum” op
zaterdag 9 oktober 1999 werd een genoeglijk samenzijn. Dat was niet
in de laatste plaats te danken aan de aanwezigheid van een aantal
leden van de familie van der Heijden, die van 1926 tot 1946 het pand heeft bewoond.
En zij voelden zich er overduidelijk nog thuis. Geen wonder als een kleinzoon in de
kamer staat waar hij in 1945 werd geboren. Geen wonder als een der zonen voor het
schilderij staat dat hij zelf heeft gemaakt. Geen wonder als je een andere zoon door de
ruimtes ziet gaan om de oude sfeer weer op te roepen en hem later oude padvindersherinneringen ziet ophalen met Jan van der Ban, die hem destijds in zijn groep had. Miel
dé padvinder van de familie volgens de anderen.
De politie was ook een beetje gastheer met een mooi openingspraatje van de heer
Olinga. Hij gaf aardige anekdotes ten beste over de tijd dat de politie het pand
“bewoonde” en was het wel een beetje eens met de stelling dat er in die tijd veel
“verbouwd” is. Hij vertelde over het paard dat opgebracht werd en in de Jan J. de
Goede- zaal zijn kleine en grote behoefte deed. Of de scheuren in de tegels van de hal
door het paard veroorzaakt zijn kon hij niet bevestigen. Dat blijft dus een mooi verhaal.
Ik moet nog even terug komen (zie Oud Wageningen november 1999) op de bijl die zijn
functie heeft verloren en niet meer als bijl gebruikt zal worden. In de expositie is te zien
dat deze nog eenmaal werd gebruikt om er mee te hakken en wel bij de opening van
het museum in 1988. Burgemeester Van Ketwich Verschuur sloeg met een ferm e slag
een lint door onder het gejuich van de omstanders. Wel iets anders dan het oorspron
kelijke doel, waar overigens ook veel toeschouwers van plachten te genieten. Anton
Zeven vertelt tijdens een door hem begeleide rondgang door het museum dat de
omstanders goed werk van de beul eisten en dat het hoofd er in één slag afgeslagen
moest worden. En dan kwam het wel eens voor dat de beul te dronken was om zijn
plichten te vervullen. Dan stuurde hij zijn zoon of desnoods kleinzoon. Die was niet altijd
sterk en bekwaam genoeg om het klusje tot tevredenheid te klaren. Om te voorkomen
dat het volk hem zou straffen deed hij er goed aan het hazenpad te kiezen en dan was
het een uitkomst als hij de kerk in kon. Daarom, aldus Anton Zeven, staat een dergelijke
executieplaats altijd dicht bij de kerk. Het is maar dat u het weet.
Bovenstaande slaat op gebeurtenissen die al weer even geleden zijn. Dat past ook in
een blad van Oud Wageningen. Maar er is meer.
Het museum heeft een wisseling in de personele bezetting meegemaakt. Per 1
december heeft Jan van den Dries afscheid genomen en op dezelfde datum is Inge
Hoogerbrug met veel enthousiasme als medewerkster begonnen.
Dank zij de inzet van Willem Groenewegen heeft het museum een lesbrief en heeft het
eerste experiment met een schoolklas plaatsgevonden. De Veluwe Post heeft er ruime
aandacht aan besteed Scholen zullen worden benaderd voor de verdere uitwerking
van dit project.
Het bestuur heeft bij het GOC (Gelders Oudheidkundig Contact) een aanvraag
ingediend om als museum geregistreerd te worden. Sinds kort is een actie begonnen
om musea die daarvoor in aanmerking komen een soort kwaliteitsmerk te verlenen. In
de landelijke aanpak zijn Noord- en Zuid Holland reeds voorgegaan en zal Gelderland
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in 2000 hier mee starten.
Er bestaan vergevorderde plannen om in de zaal van het museum waar de kunstten
toonstellingen worden gehouden een trap aan te brengen waardoor de zaal er boven
kan worden ontsloten en ook als expositieruimte kan worden benut.
DE VOLGENDE TENTOONSTELLINGEN ZIJN ER IN HET JAAR 2000:
8 okt. t/m 2 april 2000

Van Drostenhuis tot Museum
500 jaar geschiedenis van een huis

nov. t/m 16 april 2000

100 Jaar Gewasbescherming
i.s.m. de Plantenziektekundige Dienst

9 jan. t/m 13 feb. 2000

Nadia Davids, glaskulpturen
Lelia Zuaf, wandkunst

20 feb. t/m 2 april 2000

Lubomir Ferko, glaskunst
Lioubov Kostenko, schilderijen

8 april t/m 14 mei 2000

Eliot Allsop, tekeningen
Jurriën Schiff, zilveren sieraden en objecten

eind april - aug./sept. 2000

Herdenkingstentoonstellingen W 0 2
Voeding in oorlogstijd t/m augustus
De Grebbeberg t/m september

9 sept. t/m 1 okt. 2000

Tentoonstelling t.g.v. Open Monumentendag

6 okt. t/m 3 dec. 2000

Jubileum tentoonstelling KNNV

O PRO EP...O PR O EP...O PRO EP...O PR O EP
Voor de tentoonstelling ‘De Slag rond de Grebbeberg mei 1940’, vanaf einde april te
zien in ons museum, ontvingen wij van veel kanten interessant materiaal. Maar
mogelijk is er nog iemand of zijn er nog mensen die een boeiend verhaal, brieven,
voorwerpen enz. uit deze periode bezitten. Mogelijk mogen wij er gebruik van maken.
Wij horen dit graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met het museum (tel.
421436) of ondergetekende, J.A. Fogteloo, tel. 413844.

BOEKBESPREKING
Eind 1999 verscheen deel vijf van “Wie woonden waar in de binnenstad?”;
samengesteld doorA.C. Zeven. Hij beschrijft hierin de 1832-kadasternummers I 362
tot en met 1487. De delen twee, drie, vier en vijf zijn nu klaar. Aan deel één: “Algemene
inleiding” wordt thans gewerkt. In dit deel zal ondermeer het ontstaan van de stad, het
middeleeuwse stratenpatroon, de tinsplichtigheid enz. beschreven worden. Ook in
deel vijf worden zo volledig mogelijk perceelsbeschrijvingen gegeven in de periode
1600 -1 8 6 0 en dikwijls tot heden. Eveneens vindt men er de vele bewoners terug, die
hun domicilie hadden in de Achter/Heerenstraat, Kloosterstegen, stukje Kapelstraat,
8

Nieuwstraat en Hoogstraat zuidzijde met de Molenstraat. Aan de hand van de
alfabetische namenindex achterin kunt u uw voorouders opzoeken. De namen zijn wel
per kadasternummer geordend. Om een naam terug te vonden moet men bij het
opgegeven kadasternummer soms enkele bladzijden dóórlezen. Maar al doende leert
men. Van sommige families geeft Zeven soms uitgebreide genealogische gegevens.
Enkele r.k. families, die mij bijzonder interesseren en over wie ik wat meer kan vertellen,
heb ik er al uitgehaald voor een apart verhaal in dit nummer. W anneer u dit deel
doorbladert en leest, zult u, evenals ondergetekende, bewondering krijgen voor geduld
en vasthoudendheid van Anton Zeven (en ook voor Nineke zijn vrouw!). U kunt ook dit
deel weer aanschaffen. Kostprijs is ƒ 50,00, wanneer u het afhaalt op Dassenboslaan
6 (tel. / fax. 410156) of ƒ 50,00 + ƒ 5,00 verzendkosten overmaakt op girorekening
908529 van de auteur. U kunt de boeken ook raadplegen in de bibliotheek van OudWageningen. Wij zijn er elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur v.m.
Cor Janse. Blik omhoog, 1940 - 1945. Wolfheze en de Zuid Veluwezoom in de
oorlogstijd. Band III en Supplement, 1999.
Band III, 416 bladzijden, bevat de periode na de Slag om Arnhem (september 1944).
Dit deel behandelt onder andere uitgebreid de evacuatie van de bevolking, de
Rotterdammers (schanswerkers), de bevrijding enz. Het geheel is voorzien van vele
onbekende foto’s. De naam W ageningen is in de tekst zo vaak te vinden dat deze niet
in de index opgenomen is! Band III kost ƒ 45,00.
In september vorig jaar verscheen het laatste deel. Band IV of S van Supplement, 144
bladzijden dik. Naast registers geeft deel S aanvullingen en inlichtingen op de delen
I - III, en tevens aparte hoofdstukken met nieuwe feiten over de razzia op de
Buunderkamp (Renkum) en ook een vervolg op het hoofdstuk ‘Joodse lotgevallen’.
Ook in dit deel komt Wageningen voor (10 x). Met het verschijnen van deel S zette de
samensteller Cor Janse, oud-inwoner van Wolfheze, een dikke punt achter het
jarenlange speurwerk naar het feitenmateriaal enz. over W olfheze en de Zuid Veluwe
zoom in 1940 - 1945. In Oud-Wageningen van september 1998 schreef ik over de
delen I en II, dat niet iedereen deze vorm, waarin de oorlogsgeschiedenis van deze
streek gegoten is, aanvaardt. Het moge niet wetenschappelijk zijn, maar boeiend is zij
wel. Ik heb zeer grote bewondering voor het doorzettingsvermogen van de auteur, Cor
Janse. De bevrijdingsstad W ageningen zou willen dat haar lotgevallen in 1940 - 1 9 4 5
zo uitgebreid te boek gesteld was! Het Supplement kost ƒ 25,00. De meest nabije
boekhandel waar men deze boeken kan kopen, is Bruna Renkum, Dorpsstraat 35. Alle
delen zijn ook te vinden in onze bibliotheek.
St.
HET GEMEENTEARCHIEF W AGENINGEN
Rita Meijerink
‘Gemeentearchief’ klinkt gewichtig en officieel. En dat is het ook. Twee
kilometer lange en zwaarbeladen boekenplanken vol officiële docu
menten staan in ons depot te wachten op inzage. Te wachten tot u langs komt in onze
studiezaal, in de kelder van het gemeentehuis aan de Markt. W anneer u een briefje
invult met het nummer van het gewenste document, halen wij het voor u uit de kluis.
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Misschien moet u er het stof afblazen, soms moet een lias doorgeknipt worden, voordat
u de oude stukken kunt doorbladeren.
Ons oudste document dateert uit 1335: een oorkonde van de aartsbisschop van Mainz.
Dat is een van de charters (oorkonden) die apart bewaard worden in dozen, met
speciale dopjes rond de breekbare lakzegels, zodat het gewicht van de charters
erbovenop ze niet beschadigen.
Maar zover terug hoeft u niette gaan om interessante zaken naar boven te halen. Eerst
kunt u onze boekencollectie (2000 stuks), onze fotocollectie (4000 stuks), ansichtkaarten
of knipseldocumentatie inzien. De boeken en foto’s zijn ontsloten via kaartenbakken, die
u vrij kunt inzien. Een gedeelte van onze boeken staat ter inzage in de studiezaal. De
laatste tijdschriften staan uitgestald in een tijdschriftenkast. En verder vindt u er
allerhande naslagwerken. Van onze boeken en tijdschriften maken wij maandelijks een
aanwinstenlijst, die ook ter inzage ligt in de Openbare Bibliotheek (bij de Wageningencoilectie) en in de bibliotheek van Oud-Wageningen in het museum ‘De Casteelse Poort’.
In onze studiezaal is ruimte voor circa tien mensen. Velen komen genealogisch
onderzoek doen en kunnen zelfstandig de microfiches raadplegen. Op deze m icrofi
ches (kleine negatieven of positieven op briefkaartformaat) staan onze bevolkingsre
gisters vanaf 1815 tot 1940, en de aktes van geboorte, huwelijk en overlijden. Via
leesapparaten kunt u de microfiches lezen vanaf een scherm. Ook op microfiche staan
kranten als de W ageningsche Courant (vanaf 1855) en zijn opvolger de Veluwepost
(vanaf 1947).

Archiefmedewerkers Rita Meijerink (links), Kees Gast en Mies Suijker
bestuderen een document uit 1436 (Foto: Rob Leenarts)
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Bezoekers die bij ons komen, doen onderzoek naar de evacuatie, de Tweede Wereldoor
log, sigarenfabrieken, steenfabrieken, bierbrouwerijen, de Fransche kostschool, gebou
wen, restauratie van winkelpanden, de voormalige loop van de Dijkgraaf, enz.
Anton Zeven maakt hier zijn foto’s van Wageningse lakzegels, Ton Steenbergen vult zijn
documentatie over joodse Wageningers aan, Ad Rietveld pluist bij ons de kranten na.
Er komen ook mensen met vragen over hun huis, straat of wijk. In ons archief zijn
dossiers per huis met bouwtekeningen voor verbouw of aanbouw, waar goedkeuring
van de gemeente voor nodig was.
Wij helpen iedereen op weg en geven advies, waar ze kunnen zoeken en hoe ze
moeten zoeken. Maar u zult zelf aan de slag moeten. Hoe vaker u komt, hoe meer u
thuis raakt in onze diverse archieven. Het grootste is van de gemeente zelf, verdeeld
in een oud-archief (tot 1815) en een nieuw-archief (1815-1940). Dan hebben we ons
rechterlijk archief en notarieel archief. We bewaren diverse archieven van bijv. de
kerken, Ceres, De Vier Gilden, de Dijkstoel. En daarnaast nog allerlei kleine archieven
van verenigingen en stichtingen.
Ons personeel bestaat uit Kees Gast (archivaris), Rita Meijerink (archiefassistent), en
onze vrijwilligers Mies Suijker (maandag en woensdag), Nelleke Roelofs (vrijdag) en
Anneke Elzinga (dinsdag). Onze openingstijden zijn maandag t/m woensdag van 9-12
en 13-16 uur. U bent van harte welkom.

WAGENINGEN: GENEALOGISCHE BRONNEN 1
Anton C. Zeven
Inleiding
Stamboom-onderzoek is sinds een 30-40 jaren een wijdverbreid geliefkoosd tijdverdrijf
van jong en vooral oud, en van arm en rijk. Men is nieuwsgierig geworden naar zijn
voorouders, hun plaatsen en data van geboorte, huwelijk en overlijden. Bij verder
onderzoek wil men meer weten: hoe zij leefden, wat deden zij, waar woonden zij? Ons
oordeel over een voorouder die niet een voorbeeld voor de maatschappij is geweest,
is mild en een dergelijke voorouder wordt niet meer verdonkerenmaand. Gegevens
over onze voorouders en hun verwanten kunnen in een archief, zoals het GemeenteArchief van Wageningen, gevonden worden.
Daarentegen is het veel moeilijker en vaak onmogelijk te weten te komen hoe onze
voorouders dachten en of zij liefhebberijen hadden. Vooral voor het laatste zal weinig
tijd en geen geld geweest zijn. Alleen heel zelden vinden wij voor een wat rijkere
voorvader een inventarislijst van zijn boeken of van zijn verzameling. Ook dan geldt:
was de eigenaar werkelijk in zijn verzameling geïnteresseerd of had hij die omdat het
zo hoorde? En wat dachten onze voormoeders? Als er gelegenheid voor was, zullen
zij vooral naald en draad ter hand hebben genomen. De rijkeren om prachtige
borduursels te maken, de armeren uit bittere noodzaak.
Een middel om stamboomonderzoek van W ageningse families te bevorderen is namen
van mensen, die in Wageningen in vorige eeuwen leefden, te publiceren. Wellicht dat
een lezer nieuwsgierig wordt en wil weten of iemand met dezelfde achternaam een
voorouder was. Daartoe dient een stamboom opgesteld te worden. En degene die dat
doet wordt dan een amateur-genealoog of -genealoge.
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Vrouwen als genealogen
Ik wil hier genealoge benadrukken, omdat door de eeuwen heen, vooral vrouwen
geïnteresseerd waren en zijn in de familie. Zij zaten meer thuis, kwamen meer bij elkaar
op bezoek en spraken meer over familieleden, dan dat mannen dat deden. Nu nog
steeds zal het aantal nichtendagen vele malen groter zijn, dan het aantal nevendagen.
Kortom zij kenden en kennen de familierelaties, en dit is dan ook de hoofdoorzaak dat,
in het algemeen, familieverhalen en belangrijke familie-erfstukken via de dochters
vererven. Zo kenden heel, heel verre familieleden van mijn vrouw nog een verhaal, dat
zij afstamden van een jongetje dat na een storm in Zeeland in een wieg aan een dijk
was aangespoeld. Daar hij, ingeschreven en gedoopt moest worden, moest hij, en dit
geldt voor vondelingen in het algemeen, een voor- en een achternaam krijgen. Als
voornaam koos men meestal de voornaam van de persoon, die het kind had gevonden,
inschreef of ging dopen. Als ‘achternaam’ koos men een naam, die herinnerde aan de
vondst van het kind. Vondelingen die op het kerkhof waren ontdekt, konden dan de
naam Van den Kerkhoff krijgen. Het aangespoelde jongetje, de voorvader van mijn
vrouw, kreeg niet de de naam Van Dijk, maar Clapmuts. Immers hij lag met een
dergelijke muts in zijn wiegje. Terugzoekend kwamen wij bij hem terecht: hij spoelde
aan na de St. Katharijnenvloed in 1570. Meer dan vier eeuwen was dit verhaal
doorverteld!
Bron
Als bron van namen koos ik een lijst van namen, die ik vond in het Gemeente-Archief
van Wageningen, Oud-Archief inv. 1212: Stukken betreffende het beheer van het
Lexkesveer door Nymegen en W ageningen 1744-1802. Uit dit stuk blijkt dat arbeiders
betaald werden voor het werk aan de Veerstraat (inclusief vermoedelijk de huidige
Veerweg). Deze straat zal verbeterd zijn om de verbinding de stad W ageningen - het
Lexkesveer, en dus naar Nijmgen te verbeteren.
1744 den 22 Juenye heeft oet tuenesse en Huybert van Herderwyk weer begenen te
werke voer oerder van de Heere met dese navolgende Aerbyders in de veerstraet
Met deze niet al te duidelijke zin wordt aangegeven dat op maandag 22 juni 1744 zowel
Ot Teunissen, Huijbert van Harderwijk en de door hun gecontracteerde arbeiders, weer
zijn gaan werken aan de Veerstraat, en dat dit gebeurde op ‘voer oerder van Heere, d.i.
voor rekening van de Magistraat van Wageningen. Na deze aanhef volgt een lijst van
41 namen van de gecontracteerde ‘Aerbyders’. Achter elke naam staat voor een
ochtend werk een <, voor een middag werk een >, en dus voor een hele dag <> (zie
fig. 1). Uit deze lijst volgt dat men per dag 12 stuivers verdiende, en dus per halve dag
zes. De meeste arbeiders werkten of hele dagen of hele en halve dagen, behalve Jan
Lishoet en Dres Gossens die een 3/4 dagdeel werkte. Verder verdiende Ot Teunissen
voor zes hele dagen een bedrag van f 3-10-:, terwijl, dit eigenlijk f 3-12-: had moeten
zijn. Immers hij werkte zes dagen en zou dus 6 x 1 2 stuivers = 72 stuivers (dat is f 312-:) hebben moeten ontvangen. Waarom hij 2 stuivers minder kreeg weet ik niet.
Misschien omdat hij zes dagen gewerkt had, dus ook op zaterdag, en was hij de
zaterdagmiddag ‘2 stuivers’ eerder naar huis gegaan.
Degene die de lijst opstelde spelde veelal de namen niet correct. Dit zal door zijn gebrek
12
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De naam Claes Maes werd gecorrigeerd in NijClaes Maes.

aan taalkundige kennis geweest zijn, en ook doordat de naamdragers zelf hun naam
niet altijd duidelijk zullen hebben uitgesproken. Zo zal Arnt Troost zijn achternaam wel
als Trost hebben uitgesproken. En Loerens van de Smagt zal zijn voornaam Laurens
ook wel niet correct uit zijn mond hebben laten komen. Andere voorbeelden: Peter
Boemester = Bouwmeester, Flep van den Berg = Flip. Daarnaast speelt de spellings
wijze uit die tijd een rol. Immers om van een a in het woord hak een aa in het woord haak
te maken schreef men geen dubbele aa, maar een ae. Dus namen als Maes en Haen
werden uitgesproken als Maas en Haan. Hetzelfde geldt voor de o en oo. Pereboem
werd uitgesproken als Pereboom. In plaats van een e gebruikte men ook een i (bijv.
Huissen, uitspraak huussen) en y/ij met als W agenings voorbeeld de straatnaam Bleijk.
Deze naam dient eigenlijk als bleek uitgesproken te worden, hetgeen niet begrepen is
toen men de straatnaam Bleijk bedacht. Verder zal een naam als Teunis als Tuunis
uitgesproken zijn.
De meeste namen beginnen met een kleine letter, maar om enige uniformiteit te krijgen
heb ik alle namen met een hoofdletter laten beginnen.
13

Naam

Aantal dagen*
of dagdelen

Ot Teunissen
Tuenes Janse
Peter Cornelense
Jacop Herremse
Peter Boemester
Jan den Boer
Coebus van Berden
Corneeles Trost
Arnt Janse
Jan Laemer
Corneles Berte
Tijs Jacopse
Gert Paes
Loerens van de Smagt
Crystejaen Kort
Caspert Cijver
Jan Lishoet
Jacop Janse
Bernt Pereboem
Hendrijck Eechum
Toemes Haen
Oet Janse

6
2
41/2
2
3
3

1/4

2

3 1/2
5

2 1/2
5

2 1/2
3
3
5
2%
3
2
3
2
2

Loon**

Naam

(ƒ)
3-10-:
1-4-:
2-14-:
1-4-:
1-16-:
1-16-:
.-3-:
1-4-:
2-2-:
3-.-:
1-10-:
3-.-:
1-10-:
1-16-:
1-16-:
3-.-:
1-1-:
1-16-:
1-4-:
1-16-:
1-4-:
1-4-:

Aantal dagen*
of dagdelen

Seger Roelefse
Steven Wieijens
Fransis Hertelas
Peter Gurse
Herreme Ophors
Lamert van Aeckere
Hendrijck Poulelus
Fiep van den Berg
Bernt Caspers
Wellem Rost
Gert Hendrijckse
Semst Rettere
Arnt Hoenders
Steven van den Berg
Gurt Troest
NijClaes Maes
Jacop Haen
Maes Derckse
Dres Gossens

Totaal

11/2
3
3
4
3
2
3
4
3
4
41/2
4
2
3
3
2
1
1
1%

Loon**
(ƒ)
.-18-:
1-16-:
1-16-:
2-8-:
1-16-:
1-4-:
1-16-:
2-8-:
1-16-:
2-8-:
2-14-:
2-8-:
1-4-:
1-161-161-4-:
.-12-:
.-12-:
1-1-:

69-7-

* De ruitjes of delen daarvan heb ik vervangen door getallen.
** Als voorbeeld: het bedrag ƒ 3-10-: betekent ƒ 3-10-0, dwz. 3 guldens, 10 stuivers en
nul penningen.
Hoewel niet aangegeven werden door 31 mannen in totaal 119% mandagen aan de
Veerstraat gewerkt.
Ot Teunissen en NijClaes Maes
Op fig. 1 is te zien dat de naam Ot Teunissen ertussen is geschreven. Het is mij niet
duidelijk waarom de naam van Huybert van Herderwijk in de lijst niet terug te vinden
is. Misschien was hij of op een nadere plaats met een ploeg arbeiders bezig, of was hij
als vervoerder bij de werkzaamheden betrokken. NijClaes Maes stond eerst geboekt
als Claes Maes, maar dit werd gecorrigeerd door Nij toe te voegen (Fig.2). De uitspraak
zal Niklaas geweest zijn.
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WIE WAREN ZIJ?
A. G. Steenbergen
In het verleden nam men het niet zo nauw met de spelling van de voor- en achternamen,
waardoor er in één familie verschillende schrijfwijzen van de achternaam konden
voorkomen. Vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1810 kwamen deze
spellingsfouten voor in de kerkelijke registers en na 1811 ook wel in de bevolkingsre
gisters. Zie ook de bijdrage van Anton Zeven in dit nummer. In zijn 5de deel van ‘Wie
woonden waar in de binnenstad van W ageningen?’ geeft Zeven als voorbeeld de
achternaam Wesendonk, die ook geschreven werd als W esendonck (met ck), als
Wezendon(c)k (met een z), als W eesendonck (met 2x e en ck) en W eesendonk.
Blijkbaar wisten de leden van deze familie het ook niet precies meer, getuigen de
onderschriften op de bij dit artikel geplaatste bidprentjes van de pastoors Taabe en
Hoefsloot! 1.)
J. Wesendonk (Zeven, p.341) verhuisde in 1858 van Oud-W ageningen naar M olen
straat A 189. In enkele advertenties in de W ageningsche Courant van 1858 wordt
vermeld dat hij een ‘handel in tuinzaden’ had ‘door zijne voorouders sedert onheuge
lijke tijden’ gedreven. Omstreeks 1863 woonde hij in de Achterstraat/Heerenstraat.
Wie waren zij?
Johannes W esendonk werd geboren op 25 januari 1825 te Wageningen. Zijn ouders
waren Bernardus W. en Johanna Wentholt. Zij woonden Oud-W ageningen B no. 8.
Bernardus zag het levenslicht in Praast bij Emmerik op 13 augustus 1788. Hij stamde
uit een katholieke familie. Zijn beroep was winkelier. Alleen hij wist, waarom hij zich in
Wageningen vestigde! Bernardus W esendonk trouwde in ieder geval op 24 april 1824
met Johanna Wentholt, geboren te Wageningen op 15 mei 1795 2.) als dochter van
smid Johannes Wentholt en Hermina Cremer, die uit Silvolde kwam. Het echtpaar
stond vanaf 4 december 1829 ingeschreven in het bevolkingsregister. Uit dit huwelijk
werden vijf kinderen geboren, waarvan Johannes de oudste was. Hij werd in 1849
koster van de r.k. kerk in de Law. Allee en vanaf 1853 kosterde hij in de kerk in de
Heerenstraat. In september 1889 vierde hij op grootse wijze zijn 40-jarig kosterschap.
De koster trouwde, 40 jaar oud, op 22 augustus 1865 met de 30 jaar oude Johanna van
Dieken, geboren op 8 januari 1835 in Megen (N.Br.). Zij werkte sedert januari 1861 als
dienstmeisje op de pastorie bij pastoor Taabe en diens zuster Cathrien, die beide ook
uit Megen kwamen. In zijn beste pastoorslatijn schreef Taabe het huwelijk van de koster
met ‘ancilla nostra’ d.i. ons dienstmeisje in het kerkelijk trouwboek. Zo ontmoet je als
koster nog eens iemand. Behalve koster was W esendonk bijna 29 jaren in dienst van
de gemeente Wageningen havenmeester. Als gevolg van zijn langdurige ziekte en ‘de
moeilijke werkzaamheden aan het havenmeesterschap verbonden’ bedankte hij voor
deze betrekking. Hij overleed op 23 november 1889 op bijna 65-jarige leeftijd. De
parochie verloor in hem niet alleen een goede koster, maar vooral een ‘vurige strijder
voor de katholieke belangen’. Zijn vrouw bleef met drie kinderen achter: een dochter
en twee zonen (een tweeling). Om in haar onderhoud te voorzien, dreef zij een winkel
in religieuze artikelen: rozenkransen, gebedenboeken, kruisbeelden, kruisjes, medail
les, wijwatervaatjes enz. enz. De advertentie eindigt: “tegen concurrereende prijzen en
beveelt zich beleefd in de gunst harer stad- en landgenooten. Getekend: de
wed.J.Wesendonck, Heerenstraat, W ageningen” . Eén van de tweelingzonen, Bernar15

dus Nicolaus, die kleermaker was, werd onder dezelfde condities als zijn vader in
januari 1890 tot koster benoemt. Hij bleef dit tot oktober 1907, toen hij, op eigen
verzoek, eervol ontslag kreeg. Mogelijk is toen kort daarna de familie vertrokken naar
Amsterdam. Hij werd opgevold door J.P. W eijers 3.). Bernardus Nicolaus, geboren 15
december 1869, was gehuwd met Johanna Maria Zeegers. Eén van hun zoons,
Johannes Antonius, geboren op 30 juni 1903, gedoopt 1 juli, is later priester geworden
en is als pastoor vele jaren werkzaam geweest in Frankrijk. Hij overleed op 15 maart
1982 in Amsterdam. Een Nicolaus Bernardus, vermoedelijk een zoon van Nicolaus
Bernardus e n ....., was getrouwd met Elisabeth Pas. Tussen 1905 -1 9 0 8 werden drie
kinderen geboren, vanwie een zoon en een dochter, ongehuwd, woonden aan de
Dijkgraafseweg. Zij overleden omstreeks 1960. De Wageningse W esendonks waren
hiermede uitgestorven. 4.)
Noten:
1. Collectie Archief Katholiek Wageningen.
2. NAW Inv.nr. 2214 Nominatieve staat der in- en opgezeten, Wijk B, 1830. De
stamreeks ‘De 18 eeuwse W entholts in W ageningen’ geeft 16-05-1796.
3. Oud-Wageningen 1998, nr.4, november, p.66 - 67. A.G. Steenbergen. Het kostershuis.
4. De (nog onvolledige) gegevens over de familie W esendonk en andere katholieke
families zijn door mij in de loop der jaren verzameld uit de kerkelijk registers en de
bevolkingsregisters. Ik bewaar deze gegevens onder ‘R.K.families W ageningen’.
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den Zeer Eerwaarden Zeergeleerde» lieer

JOANNES ANTONIUS TAABE,
ouü President en Frofatsur r<t# VJlKKAKKttEllG en adert
1337 Pastoor U W agenixgjex , in den ouderdom mn
ruitn fiy jixrefi , m meermalen voorzien te sijti tan de
H.IL Sacramente« <3er starren den te WagièJIINgkw
oterieden den Zdftt Jan uari 1875 en den 7dén da&rüpvolgende heyravcn oj> het R. C, Kerkhof aldaar.

Gij weet, dat wij mot een ieder van U
gewandeld bebben, gelijk een vader met
zijne kinderen doet: ÏJ aan wak kerende, U
vertroostende en U vermanende dat gij een
leven zoudet leiden, dat Gode waardig is,
die U tot stijn rijk en zijne glorie geroe
pen heeft,
1 Th ESS. XI : 11, 1'2.
Voor al hetgene ik U gedaan heb, vraag
ik geen andere dankbaarheid, dan deze,
onderhoudt, wat ik u gezegd licb en wees
mij in uwe gebeden gedachtig.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Bij J. WESENDONCK — Wageningen.
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Den Priesters in de ii. Misoffers en den
Qeioo^iflen in de Qebeden
WOKDT AANBEVOLEN
de Z iel van Z a lig e r
Den Zeereerw aarden ile er

J0AHHE8 GERARBUS HOEFSLOOT,

Pastoor van Wageningen sedert 187$.
Geboren te Nieuwer-Amsteï 12 A ugustus 1&34,
na vooralen te zijn van de HO,.Sacram en
ten der stervenden te W ageningen over
leden den \ A ugustus 1904, en den 4en
daaraanvolgende begraven c*p bet B. K,
K erkhof aïdaar,

W eest uwe voorgangers g-edaehtig, die tot
U hei woord Gods gesproken hebben ; bescHouwi het einde van hunnen wandel en
volgt hu« geloof na.
ad Hebx*. XIIT, 7.
HejJige V ader! bewaar m uwen naatn hen,
die gij mij gegeven hebt. Toen ik bij ben
was* bewaarde ik hen in Uwen Naam. Nn
kom ik tot ü en bid, dat gij hen van den
trooze bew aart.
Joes, XVIï, iI, ia.

Mijn Jezus barmhMighdd,

B. N, W eesendonk. — W ageningen.

PERSBERICHT
JOODS GEDENKTEKEN WAGENINGEN E.O.
Momenteel wordt er hard gewerkt het Gedenkteken ter nagedachtenis aan de Joodse
slachtoffers 1940/1945 vóór mei 2000 klaar te hebben. In december j.l. mochten de
leden van de Stichting in het atelier van de kunstenares Yetty Elzas in Arnhem het
ontwerp op ware grootte - 2 meter - en staande op een plateau (sokkel) van 2 x 2 meter
werkelijk bewonderen. Begin januari 2000 zijn 10 gedemonteerde delen van het
ontwerp naar de bronsgieter in Geldermalsen gebracht. Daar zal het gietproces
plaatsvinden en alles wat ermee samenhangt. Een tweede fase is het geschikt maken
van de locatie op het Staelenstorenbolwerk aan de Walstraat, hetgeen geschiedt na
aanbesteding van de gemeente. De kosten van deze herinrichting van het terrein wordt
deels gesponsord door SSHW en aannemersbedrijf Ab de Leeuw. Deze laatste is actief
betrokken bij de werkzaamheden. Aannemersbedrijf van Rooijen BV vervaardigt de
betonnen sokkel waarop het Gedenkteken - een bronzen poort met een groep mensen
- geplaatst zal worden. Op de rand van de sokkel zal door steenhouwer Van der Pol
een hebreeuwse tekst ge
plaatst worden. Nauw betrok
ken bij dit alles is architect Roza
uit Wageningen.
In onderling overleg zal het
Gedenkteken met de voorkant
(de gezichten van de perso
nen) naar de W alstraat ge
plaatst worden, waar in het
verleden de synagoge stond.
Vanuit de W alstraat en het
Plantsoen heeft men meteen
een duidelijk zicht op het Ge
denkteken. Momenteel verza
melt de Stichting ideeën voor
het programma rond de ont
hulling. Zij heeft hiervoor de
leden van het Aanbevelingscomité benaderd. Eveneens is
de Coördinatiegroep Viering 4
en 5 mei 2000 op de hoogte
gebracht. Wij, leden van de
Stichting, en vele meelevenden met ons hopen dat op 4
mei a.s. de onthulling inder
daad kan plaats vinden.
A.G. Steenbergen
Tel. 03 1 7 -4 1 6 6 7 5
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Lezingen archeologische w erkgem eenschap voor Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en
Oost-Gelderland: Plaats: Cultureel Centrum De Coehoorn, Coehoornstraat 17 te Arnhem,
tegenover het station. Aanvang 19.45 uur. Toegang ƒ 2,50.
woensdag 9 februari: prof.dr.J.Haalebos (KUM) over Limitanea; aspecten van de Romeinse
grensverdediging aan de hand van de archeologische projecten in Nederland en Roemenië,
woensdag 8 maart: Mw.drs.M.Kok (AAC Amsterdam). Recent onderzoek in de Broekpolder
(Heemskerk) naar bewoning in de ijzertijd.
Oud-Rhenen: Plaats: Hof van Rhenen, Elisabethplantsoen, hoek Grutterstraat, 20.00 uur.
Entree ƒ 2,50.
donderdag 2 4 februari a.s.: de heer M.J.van Gent, Onderwerp: "Bisschop van Bourgondië". Waar
mogelijk zal de inleider relatie met Rhenen leggen. Spreker is historicus.

JAARVERSLAG 1999 “STADSW ANDELINGEN W AG ENINGEN”
“Stadswandelingen Wageningen” begint naam te maken. “Stadswandelingen Wageningen” is een begrip geworden. Anders is de spectaculaire groei van het aantal
deelnemers moeilijk te verklaren. Lag in voorgaande jaren het aantal wandelaars zo
rond de 500 en werd in 1998 een recordaantal van 637 geboekt, in het jaar 1999
mochten we meer dan 1000 deelnemers tellen.
Zoals ieder jaar was er elke vrijdag en zaterdag vanaf begin juli tot half september
gelegenheid een begeleide stadswandeling te maken. Op vrijdag waren er in 1999 12
rondleidingen met totaal 53 deelnemers, op zaterdag 10 wandelingen met 54 deelne
mers (inclusief museumweekend en wandeling georganiseerd door VVV en De
Gelderlander); totaal dus 22 wandelingen met 107 deelnemers.
Groepswandelingen werden gedurende het gehele jaar op aanvraag gehouden. Er
werden 53 groepen rondgeleid met in totaal 979 wandelaars. Daarvan waren er 2
Engels en 1 Duits sprekende groep(en) met resp. 37 en 22 deelnemers.
Mede door de intensieve samenwerking met het museum “De Casteelse Poort” waren er
dit jaar 9 groepen met 181 deelnemers die voor een combinatie van stadswandeling en
museumbezoek kozen. Daarenboven waren er 2 groepen met samen 39 deelnemers die
een begeleid bezoek aan de protestantse kerk in hun programma hadden opgenomen.
In juni werd weer het Leeffestival gehouden waarbij door “Stadswandelingen W agenin
gen“ andermaal een bijdrage werd geleverd in de vorm van begeleide avondwandelin
gen langs het verlichte Wallenpad naar de Grebbedijk, waar een verteller van de
Gaasbeekstichting een verhaal over de veerpont vertelde.
Voor het eerst was in het programma een fietstocht langs beelden in Wageningen
opgenomen. Eén groep van 9 personen maakte van deze gelegenheid gebruik. In het
geval van een andere groep kon de geplande fietstocht wegens slechte weersomstan
digheden (nog) geen doorgang vinden.
Op verzoek van het V(rouwen) A(dvies) G(roep) werd een gemengde wandeling/
fietstocht langs aansprekende architectuur in de binnenstad en daarbuiten gehouden;
hieraan namen 16 personen deel.
We mochten de volgende nieuwe gidsen verwelkomen: L.A.A. J.Eppink, M.VerstegenSpiertz, M.Verstegen, M.Wittendorp-van Aggelen en P.Zijlstra.
In 1999 traden als gids op: de dames O.Haze, H.S.Dittrich-Blok, G.A.Valk, M.VerstegenSpiertz, M. Wittendorp-van Aggelen en P.Zijlstra en de heren J.P.A.van den Ban,
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L.A.A.J.Eppink.K.J.Hoeksema, E.J.Jansen,T.Kouwenhoven,W.de Leeuw, J.H.W.Lijfering,
R.van der Poel, M.Verstegen, 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 W ageningen) en de
heer E.J.Jansen (penningmeester).
Door samenwerking tussen de VVV en “Stadswandelingen W ageningen” kwam een
routebeschrijving tot stand voor niet-begeleide stadswandelingen, die door de VVV en
het museum “De Casteelse Poort” te koop wordt aangeboden.
Ten aanzien van het reeds eerder gedane voorstel aan de gemeente om nieuwe
inwoners van Wageningen een combinatie van een stadswandeling en een museumbezoek aan te bieden werd in 1999 geen reactie ontvangen.
P.Woldendorp.
Overzicht stadswandelingen over de afgelopen jaren:
Jaar
a
b
c
1990
3
3
78
1991
1
1
60
1992
24
9
206
1993
41
457
23
1994
17
35
531
1995
33
22
357
1996
24
474
40
1997
44
24
579
1998
49
28
637
1999
75
53
1086
a= totaal aantal wandelingen
b= aantal wandelingen in groepen
c= totaal aantal deelnemers wandelingen

d
78
60
146
394
480
321
409
512
496
979

d= aantal deelnemers wandelingen in groepen
e= aantal fiets-en fiets/wandeltochten
f = aantal deelnemers fiets-en fiets/wandeltochten

De r.k.kerk van de H. Johannes de Doper in de Bergstraat bestaat dit jaar 75 jaar.
Uit de collectie van Oud Wageningen komt deze fraaie opname (vanuit het zuidoosten)
van de kerk mét de toren, die in april 1945 opgeblazen werd. Foto zal uit ca 1926/27 zijn.
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Bijeenkomst
MAANDAG 17 APRIL 2000, aanvang 20.00 uur
in De WERELD, 5 Meiplein 1, Wageningen
Lezing door J.A.Fogteloo of Cornielje,
Onderwerp:
"DE SLAG BIJ DE GREBBELINIE"

Militairen tijdens de mobilisatie in Wageningen.

INLEIDING OP DE LEZING
J. Fogtelo
Hoewel de gevechten aan de Grebbeberg voor een groot deel plaats hadden in de
gemeente Rhenen, is over de betrokkenheid van W ageningen bij de strijd geen enkele
twijfel.
Het begon al met de mobilisatie van 1939 warbij veel militairen in W ageningen
ingekwartierd waren en hun gezelligheid zochten bij de W ageningse burgers. Veel
langdurige vriendschappen zijn hieruit ontstaan.
De evacuatie op 10 mei 1940 van alle burgers maakte van W ageningen een lege stad.
Al spoedig trokken de Duitsers de stad binnen, na eerst hevige gevechten te hebben
geleverd met het 5de eskadron van het 4de regiment Huzaren bij Oosterbeek, Heelsum
en Renkum.
Aanvankelijk lag het Nederlandse artillerievuur zeer nauwkeurig. Een goed gericht
schot vernielde de toren van de hervormde kerk. Nadat de verbindingen in het
voorterrein het lieten afweten, was het gedaan met de nauwkeurigheid.
11 Mei werden de voorposten tussen Wageningen en de Grebbeberg, na moedige
tegenstand soms, systematisch veroverd.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING "OUD W AGENINGEN"
VAN 17 APRIL 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Dhr. W.J.P. Steenbergen: Terugblik en vooruitzicht
Notulen jaarvergadering 19.04.1999 (los bijgevoegd)
Jaarverslag secretariaat over het jaar 1999
Jaarverslag penningmeester over het jaar 1999 (los bijgevoegd)
Verslag kascontrole commissie
Begroting 2000 (zie jaarverslag penningmeester)
Bestuursverkiezing / kascommissie (zie bestuursmededelingen)
Wisselplaquette en voordracht ‘lid van verdienste’
Excursie 2000
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Stuiting zakelijk gedeelte

BESTUURSMEDEDELINGEN
Dhr. E.J. Jansen is na een periode van 6 jaar niet meer herkiesbaar als lid van het
bestuur.
Het bestuur stelt voor om Dhr. G.L. Olinga te benoemen tot lid van het bestuur.
Dhr. W. Wildschut (secretaris) stelt zich herkiesbaar voor de functie van secretaris.
Tegenkandidaten kunnen, conform het huishoudelijk reglement, tot 10 april 2000
worden gesteld.
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Van het bestuur van het Museum ‘De Casteelse Poort’ vernamen wij dat Mw. Els de
Jong per 1 april 2000 haar werkzaamheden bij het museum neerlegt.
Wij danken Els voor de prettige samenwerking die wij met haar hebben gehad en
wensen haar veel succes toe.
Herhaalde oproep:
In ons mededelingenblad van februari 2000 hebben wij een oproep geplaatst voor
vrijwilligers voor o.a. de volgende activiteiten :
- kraambezetting Molenmarkt 09.09.2000
- beheer PC
- invoeren gegevens PC
Vrijwilligers kunnen zich melden bij W. Wildschut, telefoon 0317-418716 (liefst’s
avonds na 19.00 uur)
Overige informatie Redactie:
Adres Mw.O.Haze per 01.02.2000: Ganzenweg 5,4041 AX Kesteren, tel. 0488- 482118
Adres W.J.P.Steenbergen per25.03.2000: Tarthorst22,6708 JA Wageningen, tel. 414959
Lezing 17.04.2000 :
Dhr. J.A. Fogteloo of Dhr. Cornielje
De Slag bij de Grebbelinie
Lezing 18.09.2000 :
afhankelijk van onderwerp excursie.

LEDENMUTATIES
Adreswijziging:
Oudheidk.Kring Rheden-Rozendaal, De Genestetlaan 33, 6891 CR Rozendaal
Mevrouw O.Haze, Ganzenweg 5, 4041 AX Kesteren
J.G.van Leersum, Het Beekdal, Utrechtseweg 60-C09, 6866 CM Heelsum
C.J.Heij, Framboos 16, 3903 EG Veenendaal
J.Ph.L.Petri, Gen.Foulkesweg 309, 6703 DM W ageningen
Mw.L.C.Otten-Rasch, Gen.Foulkesweg 267, 6703 DK W ageningen
Nieuwe leden vanaf 1-1-2000:
C.L.AIons, Weteringschans 84/B, 1017 XR Amsterdam
Fam.J.J.Hardon, Hartenseweg 18, 6705 BJ Wageningen
Bedankt per 1-1-2000:
J.H.Koeman/N.G.Wevers, Thijsselaan 5, 6705 AK Wageningen
Fam.J.D.Onderstal, Haverlanden 129, 6708 GH W ageningen
Fam.J.L.van Bennekom-Eikhoudt, Kievitsweide 11, 6708 W ageningen
Fam.F.de Punder, Hindelaan 12, 6705 CW Wageningen
G.van Santen, Huszarlaan 8, 6708 MS Wageningen
R.Westeneng, van de W aalstraat 36, 6706 JR Wageningen
Verloren geraakte adressen:
Mw.H.M.Landweer-Looijen, eerder Pomonalaan 23, 2564 XY 's-Gravenhage.
Wat is haar huidige adres?
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Bericht uit de Jan J. de Goedezaal
1. Aanwinsten bibliotheek Wij ontvingen van mw. Els de Jong en de heer Slettenaar
boeken over Wageningen en de Veluwe (1999); van mw M. Bosman, W ageningen,
boeken over Wageningen, krantenartikelen en prentbriefkaarten van W ageningen.
Hartelijk dank.
2. Er is nog geen schilder met verfpot en kwast op komen dagen. U bent welkom!
3. Over de aanschaf van een pc, software en alles wat er meer samenhangt zijn
gesprekken gevoerd m eten adviezen ingewonnen bij de heer W. Ruijsch. Inmiddels
is door hem contact gelegd met de penningmeester. Deze heeft de knip van OudWageningen in beheer!
4. We hebben een naam en adres van een lid doorgekregen die ons wellicht komt
assisteren.
A d Rietveld
Ton Steenbergen
Joods Gedenkteken Wageningen e.o.
In de week van 1 3 - 1 7 maart is, in opdracht van de gemeente Wageningen, begonnen
met de herinrichting van de locatie op het Straelenstorenbolwerk aan de W alstraat voor
de plaatsing van het Gedenkteken. Aannemersbedrijf Van Rooijen b.v. zal de betonnen
sokkel gereed maken en er plaatsen. Op de rand van deze sokkel komen zowel een
Hebreeuwse als een Nederlandse tekst te staan, die luidt:” ...zo zal de naam van de
gestorvene niet uitgeroeid worden uit de poort van zijn woonplaats. Ruth4, vers 102de
helft” . De bronsgieter ligt op schema. Gepland is, dat half april de 2 ton wegende
bronzen poort met figuren geplaatst kan worden. Intussen zijn de leden bezig met het
opstellen van een programma; het controleren van de namen van de omgekomenen
die, op lijsten geplaatst, in een koker in de sokkel een plaats krijgen, enz. enz. Zeker
is dat in de middag van 4 mei a.s. het Gedenkteken onthuld zal worden. Uitvoerige
berichten volgen in de pers.
A.G. Steenbergen, Secretaris van de Stichting
Lezingen
Alle lezingen worden gehouden op de tweede woensdag in de maand en wel in het
Cultureel Centrum De Coehoorn, Coehoornstraat 17 te Arnhem (t.o. het Station). De
lezingen zijn niet alleen bestemd voor leden van de AWN, maar voor allen die
belangstelling hebben voor archeologie en de te behandelen onderwerpen. Toegang:
ƒ 2,50; aanvang: 19.45 uur. Bereikbaarheid: In verband met de werkzaamheden rond
het station in Arnhem raden wij u aan met het openbaar vervoer te komen.

Woensdag 10 mei 2000
Drs. M. Groothedde (Gemeente Zutphen) over Zutphen, de ontwikkeling van een
vroegmiddeleeuws bestuurlijk centrum. Mede op grond van resultaten van recent
onderzoek is gebleken, dat de vroegste historie van Zutphen een heel bijzondere is, die
slechts begrepen kan worden in het licht van de Europese geschiedenis rond de eerste
millenniumwende. Frankische koningen, graven van Hameland, Rooms-Duitse kei
zers, bisschoppen van Utrecht en Zutphens-Gelderse graven passeren de revue.
24

HERINNERINGEN 1939-’40
De evacuatie in de Meidagen was voor mij, een jongetje van zes, een boeiende
belevenis. De ernstige gezichten van vader en moeder bij het vernemen van het
evacuatiebevel. Het groepsgewijs op stellen, ieder met wat spulletjes. De geordende
gaan naar de boot. Eerst de stad in via de Bergpoort, die al ondermijnd was. Dan het
wachten in de Nudestraat. Allen verplicht met de mond op om de luchtdruk van de klap,
waarmee de brug tot springen werd gebracht, op te vangen, zonder dat de trom m el
vliezen zouden springen. Het langzaam doorschuifelen naar de rijnaak. Mijn broertje
van drie weken oud, die onder de arm van een burgerwacht de loopplank overgesjouwd
werd. Het trapje af, het donkere ruim in. Al die mensen! Meest bekende buurtgenoten,
maar nu toch anders. Het stro, de waterton, de plee-emmers. Het varen onder de
halfingezakte Rhenense brug door. Het grote Rode Kruis op het dek. Het Duitse
verkenningsvliegtuig dat kwam kijken en vuur trok vanuit de Betuwe en er weer vlug
vandoor ging. Op het dek komen was verboden voor mij. Maar toch was ik er veel.
Prachtige oevers, die langzaam aan je voorbij gleden. En het was er frisser dan
benedendeks. Bovendien waren we er niet alleen. Nog meer rijnaken spoedden zich
naar het Westen. In Tienhoven aan de Lek werden we gedébarkeerd. Ik herinner me
de rivierdijk met die mooie boerderijen aan de linkerkant. In één van die boerderijen
werden we ondergebracht. Op de hooizolder, de hilt en de deel. Mijn broertje van drie
weken oud kreeg een bokkenwagen als wiegje. De boer en de boerin waren vriendelijk
en goedlachs. Mijn moeder hing de luierwas op in de boomgaard aan een touw tussen
twee bomen gespannen. Er liepen ook koeien, die aan de luiers begonnen te kauwen.
M’n moeder had het niet meer, maar de boerin joeg de koeien met veel bombarie weg
en zei dat mijn moeder een stadsjuffie was. Wij, kinderen, speelden veel met elkaar.
Leuk was je met vieren omklemmen en dan het gras van de Lekdijk afrollen. Toch
merkten we ook wel dat de oorlog vlakbij was. Het luchtgevecht, ook nog zeer sterk in
mijn geheugen gegrift. De Nederlandse jager viel dwarrelend als een herfstblad naar
beneden. De Duitse piloot dacht dat hij hem een voltreffer had gegeven. Maar niets was
minder waar. A.h.w. tussen de bomen door herkreeg de jager zijn horizontale stand
terug; nam hoogte, zat nu achter de Duitser en schoot hem een rookpluim uit z’n
machine. En toen, beangstigend, zeer beangstigend voor een kind van zes waren de
donkere rookwolken, die vanuit het Westen de lucht vaal rood kleurden. Rotterdam
brandt, Rotterdam brandt! Dat moest toch iets ergs zijn, aan de bezorgde gezichten
van de grote mensen te zien. Hoe erg dat was konden wij als kind niet bevatten. En dan:
Terug naar huis. Terug naar Wageningen! Uitladen in de haven. We mochten met een
open vrachtwagentje, door de stad, naar de Willem Hovystraat. De eerste keer van m’n
leven dat ik puinhopen zag. Mijn God, wat een puin! Alles kapot! Ik was bang dat ons
huis ook stuk zou zijn, maar niets daarvan! We stonden voor ons huis, onze kat kwam
aanlopen en kroelde rond onze benen ter begroeting. Onze buurman had zijn konijn
losgelaten alvorens hij ging evacueren, maar die was bij het graven van een hol gestikt.
Alleen zijn achterpoten en zijn staartje kwamen nog boven de grond uit. Alleen, m’n
vader kon niet aan het werk omdat drukkerij “Vada” “ausradiert” was. Met hem hebben
we toen heel veel bosbessen geplukt. Emmers vol!
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ZOEKACTIE VERMISTE MILITAIREN
Van Geert Maassen van het gemeentearchief Renkum ontving de redactie een kopie
van een uitvoerige brief, gedateerd 14 januari j.l., gericht aan het gemeentearchief
Wageningen. Het betreft de “Zoekactie vermiste militairen. Slag om Arnhem septem 
ber 1944”. “Het is ons gemeentelijk beleid” , zo schrijft hij, “om coördinerend op te treden
met betrekking tot het bovengenoemd historisch speurwerk, dat mede met behulp van
vrijwilligers wordt uitgevoerd” . Onderzocht worden nu de lotgevallen van militairen die
tijdens de geallieerde terugtocht uit Oosterbeek in de nacht van 25 op 26 september
1944, in de Rijn zijn verdronken. Over het algemeen bestaat de kans dat zij na verloop
van tijd stroomafwaarts bij of op de oever van de rivier zijn gevonden. Dit kan ook het
geval geweest zijn in de gemeente Wageningen. Geert Maassen vraagt onze en jullie
hulp bij het zoeken en vinden van aanvullende gegevens, die betrekking hebben op de
volgende drie zaken:
1. Volgens onze gegevens waren in de tuin voor de woning van de directeur van de
steenfabriek ‘De Blauwe Kamer’ (bij het Opheusdense Veer) twee veldgraven. In
één ervan lag T/Sgt. Carl A. Scott (U.S. Army); in het andere was een onbekende
Britse/Canadese soldaat ter aarde besteld.
2. Aan de Grebbedijk, bij de woning van Tuinier (dit is het terrein van de steenfabriek
De Plasserwaard) lagen de Amerikanen 1/Lt. Fred R. Rau en S/Stg. Gilbert M. Chinn
(101 st Airborne Division). Zij kwamen om het leven bij een patrouille op 2 november
1944. Op de genoemde plek was ook begraven de Brit Spr. G.E. Edwards (204 Field
Company, Royal Engineers; 43rd W essex Division), die op 24 september 1944
sneuvelde. Hij werd later naar de militaire begraafplaats Jonkerbosch te Nijmegen
overgebracht. Bij hem lagen oorspronkelijk twee onbekende Britse soldaten.
3. In de Manuswaard, aan de overzijde van de Rijn, bevond zich rechts van het
voetveer een massagraf met een kruis, waarop stond ‘5 American Soldiers’, terwijl
links van het voetveer een enkel graf was. Het bleek dat het massagraf vier Britse
soldaten en een Duitser bevatte, terwijl in het enkele een Amerikaan werd gevon
den. Het is aannemelijk dat de vier Britten later naar Jonkerbosch werden gebracht.
In de brief aan het gemeentearchief W ageningen staan allerlei tips en mogelijke
bronnen vermeld, maar wellicht heeft ook iemand van u (of hebben meerdere van u)
kennis aan bovengenoemde zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer G.
Maassen, tel. 026 - 3348303.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Redactie
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DE CASTEELSE POORT
P. Woldendorp
De Casteelse Poort is een dynamisch bedrijf geworden. De uitbrei
ding en verfraaiing van het museum hebben voor een geweldige
stimulans gezorgd. De werkers, die deze metamorfose hebben
gerealiseerd, zullen niet bevroed hebben welke aansporing van hun prestatie is
uitgegaan. Ruim een jaar geleden is het vernieuwde museum geopend. Het gebouw
is klaar het museum is af zou men geneigd zijn te denken. Maar niets is minder waar.
De zolder boven de galerie is nog onbenut. Daar wordt aan gewerkt. In mei zal de trap
geplaatst worden en vóór oktober zal de eerste verdieping tentoonstellingsgereed zijn.
De historiezaal dient nog zijn definitieve vorm te krijgen. Ook daar wordt aan gewerkt.
Onder leiding en begeleiding van Evert van der Molen, ontwerper van tentoonstellingen
in musea, goed bekend met de jongste geschiedenis van het museum, wordt de
herinrichting gerealiseerd. De eerste tekenen zijn reeds waar te nemen. De put is
verdwenen. Het kanon, een zeldzaam pronkstuk, is verplaatst. Het schilderij van de
“Waageningen” is verhangen. De maquette die voor drie kwart omringd zal worden
door vitrines heeft wieltjes gekregen, zodat hij naar voren getrokken kan worden om bij
een rondleiding beter door een groepje bekeken te kunnen worden. Verder is de
maquette “gekuist” (Belgisch voor gereinigd, dat wil zeggen van enig balast ontdaan).
En de balie? Daar wordt over nagedacht. Aan de suppoosten, de balie medewerk(st)ers,
worden mogelijkheden voorgelegd om samen met hen tot een oplossing te komen. Hoe
krijgen we de ingang publieksvriendelijk. Dat is de kwestie.
Aan het documentatiecentrum van Oud Wageningen wordt gewerkt. Elke dinsdagm or
gen kan men daar de heren Ad Rietveld en Ton Steenbergen aantreffen. Dat heeft tot
voordeel dat men daar terecht kan met vragen over het oude W ageningen. Zij staan
u gaarne te woord. Ik heb het zelf mogen ondervinden.
De Casteelse Poort moet een cultureel centrum vormen. Er wordt aan gewerkt. Zo zijn
er vertelmiddagen versierd met muziek. Door Eva Luna. Eens per twee maanden. Op
de eerste zondag in april is het weer zover.
In samenwerking met het Kunsthistorisch Centrum in Amsterdam zullen cursussen op
het gebied van kunstgeschiedenis worden georganiseerd. Meer informatie en inschrij
vingsformulieren zijn in het museum te verkrijgen.
Dan is er de personele verandering. Na 1 april zal men Els de Jong niet meer op haar
vertrouwde plekje in haar vertrouwde museum aantreffen. Zij neemt afscheid. We
zullen het nog merken. Maar na zovele jaren dat ze op haar fantastische wijze het
museum als het ware belichaamd heeft verdient ze het om van meer vrije tijd te
genieten en de wereld verder te onderzoeken.
Inge Hoogerbrug is al een paar maanden op enthousiaste wijze bezig zich in te werken
en de eerste resultaten daarvan worden reeds duidelijk. Meer planning dat is wat we
nodig hebben in deze hectische periode.
We moeten meer bezoekers trekken. Meer mensen moeten weten en ervaren wat een
interessant museum De Casteelse Poort wel is.
Daartoe wordt onder andere gewerkt aan een huisstijl. De kwaliteiten van het museum
moeten uitgedragen worden. De creatieve inbreng van Marjan Koudijs, studente aan
de Kunstacademie in Arnhem, waar Evert van der Molen docent is, heeft alleraardigste
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pr-middelen opgeleverd. De Vrienden van het Museum hebben hier staaltjes van
mogen bewonderen tijdens hun jaarvergadering op 6 maart.
De Vrienden van het Museum zijn tot grote steun.
Op de genoemde jaarvergadering was de betrokkenheid voelbaar. En bovenstaande
acties zijn niet mogelijk zonder hun financiële bijdragen.
Het was voor mij en voor het museum een mooi moment toen Jerry de Hoogh twee
prenten aanbood en Denise van Reede ze van toelichting voorzag. Ze zullen een mooie
plaats in het museum krijgen, zodat bezoekers, ook al zijn ze kort geleden nog geweest,
zullen merken dat ons museum De Casteelse Poort steeds weer andere mooie
objecten te zien geeft.
agenda De Casteelse Poort:
8 okt. t/m 16 april 2000

Van Drostenhuis tot Museum (2)
500 jaar geschiedenis van een huis

nov. t/m 9 april 2000

100 Jaar Gewasbescherming (6)
i.s.m. de Plantenziektenkundige Dienst

20 feb. t/m 2 april 2000

Lubomir Ferko, glaskunst
Lioubov Kostenko, schilderijen
110 bezoekers bij opening

7 april t/m 14 mei 2000

Eliot Allsop,
grafiet en tempera op papier
Jurriën Schiff, edelsmid

29 april t/m 1 okt. 2000

“Slag om de Grebbeberg mei 1940”

15 april t/m 24 sept. 2000

Voeding in oorlogstijd

20 mei t/m 2 juli 2000

Greet van Dijk, beeldhouwer
Geja Kuiper, schilderijen

7 juli t/m 20 aug. 2000

Frans Beelen, sieraden
Renk Ruiter, fotografie

9 september t/m 1 okt. 2000

Camera Club, Kunstenaars Kont. Wag.,
Monumenten thema

6 okt. t/m 3 dec. 2000

Jubileumtentoonstelling Koninklijke Neder
landse Natuurhistorische Vereniging
“Creatieve Uitingen” KNNV leden

8 okt. t/m voorjaar 2001

W ageningen Fine Art

13 okt. t/m dec. 2000

75 jaar Johannes de Doperkerk,
Bergstraatkerk

2 april

Eva Luna, vertelmiddag, 14.30 uur
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REIZEN VAN AMSTERDAM NAAR NIJMEGEN IN 1998
Anton C. Zeven
Reizen
Sommigen vinden reizen heerlijk, anderen hebben er een broertje dood aan. Zij vinden
een treinreis van bijvoorbeeld acht uur al heel erg lang. Ook voor hen wordt de reisduur
voortdurend verkort door de aanleg van Hoge-Snelheidslijnen, de bouw van nog sneller
vliegtuigen of boten. En tevens wordt het reisgerief steeds verbeterd. Zat men vroeger
acht uur lang op een hotsende kar, nu moppert men al als er éen kuil in de weg zit.
Kostte een reis over een korte afstand vele uren of dagen, nu klaagt men al als de trein
een 10 minuten vertraging heeft, of als men in een file terecht komt. Mocht dat dan toch
het geval zijn denk dan aan Uw 17de eeuwse voorouder die van Amsterdam via
Wageningen naar Nijmegen reisde. Hij was vier dagen onderweg!
Vier dagen
In De Gelderlander van 27 juni 1998 werd het boek ‘De ontdekking van het reizen.
Europa in de vroeg moderne tijd (door A. Mazcak, 1998. Utrecht, Spectrum, f 49,90)
besproken. Speciale aandacht werd besteed aan een reis van Amsterdam naar
Nijmegen. Wij laten de tekst uit De Gelderlander volgen:
Een Engelsman reisde in maart 1669 van Amsterdam naar Nijmegen: 'O p Woensdag
20 maart kwam ik uit Amsterdam. Ik arriveerde die m iddag in Utrecht, na een reis van
ruim zeven uur in een trekschuit. De eenentwintigste bleef ik in Utrecht. De volgende
dag was een vrijdag. Ik gebruikte het m iddagm aal in Vianen, wat twee uur reizen per
schuit is. Vandaar werd ik per boot stroomopwaarts naar Culemborg gesleept. Ik was
vijf of zes uur onderweg; als de wind gunstig was geweest, had ik er zeilend in de helft
van de tijd kunnen zijn. Van Culemborg [dat moet dus zaterdag zijn, ACZ] reisde ik per
wagen naar Wageningen, wat me acht gulden kostte; ik was acht uur onderweg. Ik heb
driemaal gegeten en kwam langs Wijk, Amerongen en Rhenen. [Overnachting zater
dag op zondag in W ageningen, ACZ], Van Wageningen reisde ik p e r wagen in drie uur
naar Arnhem, wat me drieenhalve gulden kostte. Daar gebruikte ik het middagmaal.
Die middag reisde ik per trekschuit in ruim drie uur naar Nijmegen.’ [Om er op
zondagavond de 24ste maart aan te komen, ACZ.]
Wanneer wij dit reisverslag samenvatten, dan krijgen wij het benedenstaand overzicht.
Hierbij teken ik aan dat de reisdagen 23 en 24 maart niet als zodanig worden vermeld.
Maar deze moeten wel toegevoegd worden, gezien de tijdsduur die het nam om van
Culemborg naar Wageningen te reizen.
Overzicht
reisdag
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart?
24 maart?

afstand
Amsterdam-Utrecht
Utrecht
Utrecht-Vianen
Vianen-Culemborg
Culemborg-Wageningen
Wageningen-Arnhem
Arnhem-Nijmegen

vervoer
trekschuit

duur
7 uur

schuit
schuit
wagen
wagen
trekschuit

2 uur
5-6 uur
8 uur
3 uur
3 uur
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UIT HET W AGENINGS GEMEENTE-ARCHIEF DEEL 9
Anton C. Zeven
Bevroren rivieren in 1751
‘Mejuffrouw Harderwijck’ was geërgerd, want zij had spullen die naar Spanje vervoerd
moesten worden. Maar op 11 februari 1751 schrijft de Wageningse beurtschipper
Boucke van Staveren dat hij niet kan varen. Hij schrijft aan m ejuffrouw de weduwe
Hardewijck ‘de scheepen zitten vast in het ijs’. Buism an1 schrijft over het weer in die
periode: ‘Koude winter’ en dat over de periode 31 januari tot 18 februari 1751 veel
sneeuw is gevallen. Van Luxemburg en Lotharingen wordt bericht dat er zoveel sneeuw
is gevallen, dat de valleien op bergen gelijken.’ Maar dat zal wel iets overdreven zijn.
Hoe het verder met de vracht van mevrouw Harderwijck is gegaan weet ik niet. Er zullen
nog wel moeilijkheden geweest zijn, want door het vele smeltwater was er zeer hoog
water en liepen een gedeelte van de Betuwe, de gehele Lopikerwaard en de gehele
Krimpenerwaard onder.
Oud-Archief inv. nr. 96. Ingekomen stukken 11-2-1751.
Regens in 1797
Ook in 1797 waren er weersproblemen, maar nu gaat het over veel regen.
Wageningen 16dec. 1797. Er zijn problemen met de dijk bij Amerongen ontstaan ‘door
de buitengewone en aanhoudende Reegen'.
Deze regens zullen bovenstrooms gevallen zijn, maar waar is niet aangegeven. Het
was toen, aldus Buism an1, vrij zacht weer. Misschien dat in zijn levenswerk2 over deze
natte periode meer te vinden is.
Oud-Archief inv. nr. 108. Ingekomen stukken 16-12-1797.
1J. Buisman. 1984. Bar en boos. Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen. Baarn.
319p.
2J. Buisman. De delen waarin dejaren 1751 en 1797 moeten nog verschijnen. Duizend
jaar weer, wind en water in de Lage Landen.
Duinzand
Bij het doorbladeren van het beneden vermelde archiefstuk las ik over een betaling voor
het vervoer van duinzand naar W ageningen. Naderhand dacht ik dat ik het had moeten
noteren, en helaas: ik kan het stuk niet terugvinden. Vandaar de ontbrekende datum.
Het duinzand zal in kruipruimten gebruikt zijn om een droge laag tussen de vloer en de
vochtige ondergrond te scheppen Immers duinzand is arm aan leem, waardoor er
minder gemakkelijk vocht omhoog trekt1■
Bron: Het Archief van De Vier Gilden inv. nr 9. Ingekomen en minuten van verzonden
brieven, 1800-1843.
1 Suggestie van J. Bieleman, 1999.
Overlijdensbericht
Aan het Bestuur der Gilden van Wageningen
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Met diep bedroefd hart voldoe ik bij dezen aan den treurigen pligt U kennis te geven van
het overlijden van mijner echtgenoot den Wel. Ed. Heer Gerrit van Zadelhoff, gildemeester te dezer stede.
Zijne nagedachtenis aan Uw vereerende aandenken en mij zelven aan Uwe deelne
ming aanbevelende heb ik hoogachtend de eer te zijn
Uw diepbedroefde Dienares
wed. G. van Zadeihoff-van Renesse.
Naast de voor ons een ietwat merkwaardige formulering blijkt uit deze brief niet
wanneer Van Zadelhoff overleden is, want een datum wordt niet vermeld. Deze zal men
in het Overlijdensregister, aanwezig in het Gemeente-archief, kunnen vinden.
Bron: Het Archief van De Vier Gilden inv. nr. 9. Ingekomen en minuten van verzonden
brieven, 1800-1843.
De Gildemeesters van De Vier Gilden in het Frans
Een andere brief begint met Wageningen Ie 6e M ai 1811, en is geadresseerd:
Les Syndics des quatre Confrairies de la Commune de Wageningen a Monsieur
Ockerse Maire de la dite Commune.
Vertaald luidt het adres: Aan de Gildemeesters van de Vier Broederschappen (gilden)
van de gemeente Wageningen aan de heer Ockerse, burgemeester van genoemde
gemeente.
Bron: Het Archief der Vier Gilden inv. nr. 9. Ingekomen en minuten van verzonden
brieven, 1800-1843.
Ondersteuning
De volgende bron vermeldt de met name genoemde personen, die in 1813 ondersteu
ning van De Vier Gilden genieten. Uit niets blijkt dat dit stuk een vertrouwelijk karakter
had. Klaarblijkelijk bestond in die tijd de begrippen persoonsbescherming en privacy
nog niet in Wageningen.
Opgave aan de Burgemeester van W ageningen op den 30 Augustus 1813 op de
onderstaande vragen:
1e het getal dergeene die uit de fondsen der Vier Gilden worden bedeeld -662e het getal hunner, welke ter deelen nog in dezelven behoefte voorzien voor meer dan
de helft: 2 kinderen van P. van Ham, 1 de wed. Otterlo, 1 Maartje van Roekel, 1 de wed.
Fokkes, 1 H. Burgers, 1 P.l. van Eek, 3 M. Broekhoff, 2dogtersvan J. Am, 8T. Vermeer,
4 de wed. van Gelder, 4 B. van Beukering, 5 Herm. van Aggelen, 1 Herman van Baak.
-363e het getal de zodanige hunner die niet dan voor m inder als de helft in derzelven
behoefte voorzien: 2 G. van Nieuwenhuis, 4 de wed. Krop, 2 A. van Voorst, 3 kinderen
van M. van IJzendoorn, 1 E. van Ommeren, 1 A. Meulecamp, 4 D. Burgers, 1 de wed.
J. Bringenberg, 1 A. van Aggelen, 1 Jan Am (doorgeslagen en weer bijgeschreven), 1
kind (doorgeslagen), 1 Ant. Brandsen, 1 de wed. J. van Baak. - 2231

4e het getal diegenen die buiten staat zijn zich eenige behoefte hoegenaam d aan te
schaffen: 1 Cornelis Brandsen, 1 Herm. Strenge, 1 P. van Hilden, 1 H. Koning, 1 ‘tk in d
van B. van Harderwijk, 1 H. de Graal, 1 ‘t kin dJ. van Bingen, Jan Am (doorgeslagen).
-8 Bron: Het Archief der Vier Gilden inv. nr. 9. Ingekomen en minuten van verzonden
brieven, 1800-1843.
Kosten van kazernering
Het gemeentebestuur was opgedragen een begroting van de kosten van kazernering
van 150 Franse cavaleristen op te stellen. Hiertoe werd een commissie benoemd, die
tot de volgende begroting kwam.
Globaale berekening over de cassendering [kazernering] van 150 man Fransche
Cavallerie, gem aakt door de Commissie van de Caserny met adjunctie [toevoeging]
van de Burgers van den Bosch en Ockerse makende de Commissie over de Fransche
Zaak.
Om het gebouw tot de casernes met nog eenige te kort koomende
nieuwe kribben in gereedheid te brengen
Item tot de paardestallen lang 300 voet
dubbele reijen
25 matrassen ad f 15
150 Bedlakens ad f 21/è
70 Dekens ad f 5
voor Stroo in de kribben
Men stelle dat d’uitgaaf beloopt
Hier tegen zijn de jaarlijksche revenuen
150 man a 8 st pr week maakt in 52 weeken
150 paarden a 3 st

f 1300-:-:
3000-:-:
375-:-:
375-:-:
350-:-:
60-:-:
f 5460-:f 6000-:-

3120-:-:
1170-:-:
f 4290-:-:

Van den Som rekend men dat moet worden afgetogen
Jaarlijkse reparatie gebouwen
‘t jaarl. tractement voor opzigter
olie lantaarns voor de caserne’s
do voor de paardestal
stroo voor de kribben s’jaars
waschloonen linnen &c
Interessen van f 6000 voorschot a 4 pct
NB. Deze post is maar voor 2e jaar, dan zal dat Capitaal afgelost zijn

f 300150752560200240f 1250-:-:

en de 4 of 6 overige Jaaren van t contract s’Jaars
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f 3240-:-:
f 1480-:-:

Naast de eenmalige aanschaf van matrassen e.d. werd ook het dagelijkse onderhoud
begroot. De bedden moetsen opgeknapt en eventueel nieuw gemaakt worden.
Klaarblijkelijk was er nog beddegoed beschikbaar, en hoefden slechts 25 matrassen
en 70 dekens aangeschaft te worden. Er werden 150 lakens begroot. Dit zal betekenen
dat elke cavalerist over éen laken beschikte. Werd die als onder- of bovenlaken
gebruikt? Verder vond men het voldoende om eenmaal per jaar het ligstro te
vervangen. Het zal allemaal wel niet erg welriekend geweest zijn. De neuzen van de
cavaleristen zullen wel niet beter gewend geweest zijn.
De 150 paarden kregen tweemaal 300 voet is ca 180m, dus elk 1,2 m stalruimte. De
kosten van de matrassen, bedlakens en dekens werden in guldens uitgedrukt, terwijl
de jaarlijkse revenuen in stuivers (0,05 gulden) werden aangeduid.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 141. Ingekomen rapporten van door het gem eentebestuur
benoemde commissies over verscheidene zaken, 1790-1798.
WIE WAREN ZIJ?
A.G.Steenbergen
De familie Wentholt-Steenhoff
In Oud-Wageningen van februari j.l. schreef ik over de familie W esendonck. De oudste
naamdrager in Wageningen, Bernardus, trouwde in 1824 met Johanna, een dochter
van smid Johannes Wentholt. In deze aflevering geef ik bijzonderheden over een ander
lid van de familie Wentholt, Johannes Theodorus, een achterneef van eerder genoem 
de Johanna. A.C.Zeven geeft in zijn deel 5 op p.359 van "Wie woonden waar in de
binnenstad van Wageningen?" genealogische gegevens over enkele leden van
genoemde familie. Dit artikel is een aanvulling.
Johannes Theodorus werd in W ageningen geboren op 15 november 1812. Hij was een
zoon van leerlooier Arnoldus, geboren Wageningen 1780, aldaar overleden 1851 (?)1),
enCatharina Janssen, geboren Calcar 1774, overleden Wageningen 1846. Onze
Johannes Theodorus was een achter-kleinzoon van Alardus Wenthoudt, die in 1725
te Doesburg trouwde met Johanna Ray/Rey. Alardus was smid en uit dit huwelijk
werden zeker 10 kinderen geboren.
De hier beschreven familie woonde in de Hoogstraat, tussen de Molenstraat en de Bergpoort.
Johannes Theodorus, zadelmaker van beroep, trouwde op 19 mei 1849 op het stahuis
en op 24 mei 1849 in de r.k. kerk aan de Nieuwe weg (=Law.Allee) met Maria Katharina
Steenhoff. Zij was in 1816 geboren in Kevelaer. Haar vader was er schoenmaker. Uit
dit huwelijk werken onder andere geboren 1. Arnoldus Wilhelmus (★ 1850); 2. Hendricus
Wilhelmus (★ 1851); 3. Catharina Wilhelmina (★ 1854) en 4. Wilhelmus Jacobus (★ 1856).
Interessant is de geboorteplaats van de bruid: Kevelaer, gelegen ter hoogte van Venlo
induitsland. Vanaf 1642 is Kevelaer een zeer geliefde Maria-bedevaartplaats, waar ook
nu nog vanuit Nederland gelovigen naar toe trekken, ook W ageningers! In een
bedevaartplaats gebeuren soms wonderbare dingen. Mogelijk is Johannes Th. Wentholt
op bedevaart geweest naar Kevelaer en ontmoette er zijn Maria!
Ik wil eerst even iets vertellen over "Katholiek Wageningen naar Kevelaer".
In de vroeg 17de-eeuwse bedevaartsplaats vindt u rechts vooraan een gebrandschil
derd raam waarin onder andere de tekst: "Gesticht ter herinnering aan de 175-jarige
pelgrimstocht der processie van Amersfoort en omstreken, 1750-1925". Van boven
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Interieur van de eerste bedevaartskerk, sedert 1858 kaarsenkapel. Hier worden de
grote kaarsen bewaard die de bedevaartsgangers elk ja a r meebrengen, de kaarsen
zijn voorzien van schildjes m et de plaatsnaam erop.
(collectie A.G.Steenbergen)
naar beneden is een aantal gemeentewapens weergegeven, waaronder die van
Wageningen. Dit betekent dat al heel lang vanuit deze streken gelovigen naar Kevelaer
trokken. Men sloot zich aan bij de Amersfoorters, die in het begin van de 19de eeuw
vanuit Hamersveld vertrokken. Men reed met wagens "op W ageningen", zoals een
archiefstuk vermeldt. Op de wagens konden kinderen, ouderen en zij, die tijdens de
lange voettocht vermoeid raakten, plaatsnemen. Verder werd er proviand voor
onderweg meegenomen en de attributen zoals vaandels, kruizen enz. voor de
processie in Duitsland. Dat 'rijden op W ageningen' betekent dat Wageningen de grote
halteplaats was voor overnachting. Op deze wijze konden de W ageningse katholieken
en ook die uit de omgeving op bedevaart wilden, aansluiten. De volgende dag ging het
via het Lexkesveer richting Nijmegen.
Terug naar de familie Wentholt. De tweede zoon van J.Th., Hendrikus Wilhelmus,
trouwde in 1888 met Elisabeth Catharina van der Stok. De bruidegom was tapper en
woonde in de Hoogstraat. Behalve dat hij bier tapte, hield hij zich ook bezig met een
likeurstokerij en hij had eveneens een bitterballenfabriekje! Hij overleed vóór 1920. Zijn
zoon Hendrikus wilhelmus Maria (geb. W ageningen 1885) liet in 1929 de zaak
verbouwen tot hotel-restaurant (Zeven, 359). Zie afb. 2. In mei 1940 was het pand niet
verwoest, zoals Zeven per abuis vermeldt. Vanaf de Bergpoortbrug waren de panden
links tot hotel Wentholt verwoest en rechts tot aan de Schoolstraat. Hendrikus W.M.
overleed in Wageningen op 5 november 1953. Interessant is de tekst op het bidprentje
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Hotel Wentholt, afgebeeld in het Adres
boek van de gemeente Wageningen,
1930, blz.228. (Collectie A.G.Steenbergen)

+

T er vrom e g e d ac b lto is aan

H e n d rtk u s W ilh elm u s M aria W e n th o lt

E ch tg en o o t van Ëli& abetb C& tharina van W eegen
die, geboren de 21 l'e b ru a ri 1885 te ^ a g tn in g e n , iu
den H eer on tsliep , un voorzien te zijn vuu de G enade
m iddelen der K erk, op de 5e N ovem ber 1953 te Wage*
ningen. Hij w erd beg m ven op h et H .K . K erkb of a ld a a r
de 9e N ovem ber 1953.
„G elukkig de m an, die den H eer vreest en zijn geboden
van h a rte bem int**. W anneer God hem ro e p t om voor
Zijn rechterstoel te verschijnen, vin d t llij hem voor
bereid- De overledene, w as een m an , die het leveu kende
m et b a a r v e rd riet en h a a r vreugde. Hij w ist, d a t de
w ens in deze w ereld zijn thu is n ie t heeft, m a a r op weg
is n a a r b et eeuw ig vad erlan d . A ch ter schalkse hum or
' verborg hij een d?epe leven sern st. Hij leefde m ee m et
de vreugde en h et leed van zijn m edem ensen, niet
alleen in zijn gesprekken, m a a r vooral in zijn gebed.
I>e2c eenvoudige, vrom e m an, w as een m an van gebed.
Hij had veel voor zijn vrouw en kinderen, vo or zijn
vrienden en w as hu n ten voorbeeld.
De liefde to t de geschiedenis van zijn voorgeslacht vond
ju is t hierin zijn g ro n d sla g : bet groo t geloof, d a t zij
bezaten . Hij zag zich to t ta a k gesteld : d it erfdeel door
te geven aan zijn k in deren en vrien d en .
I,ieve vrouw en kin d eren , w eent u ie t over m ij, God
heeft mij to t zich geroepen, ik w as k la a r, om voor Vlem
te verschijnen. W ilt m ijn voorbeeld n ie t vergeten en
b id t veel voor m ijn zielerust.
B este v riend en , ik d an k U vo or uw v riend sch ap —
w a ak t en b id t, w an t op een u u r d a t het niem and v er
m o edt, op een op b ew aak t ogenblik k o m t de M ensenzoon.
W il, z o sm eken wij U H eer aan de ziel v an uw d ie n aa r
eeuw ige b a rm h artig h eid bew ijzen, o p d at het hem voor
altijd ten goede stre k k e , d a t hij op U gehoopt en in
U geloofd h eeft.
Onze V ader — W ees G egroet
H eer, geef hem de eeuw ige ru » t; en het eem vige lic h t
v erlich te h e m ; d a t hij ru ste in vrede.

Bidprentje van Hendrikus Wentholt,
overleden in 1953. (Collectie A rchief
Katholiek Wageningen)

(zie afb.3). Ik citeer het betreffende gedeelte: "De liefde tot de geschiedenis van zijn
voorgeslacht vond juist hierin (in zijn geloof) zijn grondslag: het groot geloof, dat zij
bezaten. Hij zag zich tot taak gesteld dit erfdeel door te geven aan zijn kinderen en
vrienden". Gewoonlijk maakte de koster de tekst op een prentje, maar ditmaal is het
zeker Drs.B.A.Mensink geweest, van 21 augustus 1953 tot 3 september 1954
kapelaan, verbonden aan de r.k.kerk in de Bergstraat. Deze kapelaan was zelf een
historicus. In 1967 was het pand eigendom van het Departement W ageningen Nut van
het Algemeen, die de zaak verbouwde tot een dienstencentrum. Tegenwoordig bevindt
zich er Grand café Suise. De gevel boven het restaurant is nog 'oud'.
Noten:
1. De 18de-eeuwse Wentholts in Wageningen. (Brief 15-2-1983 A.W.W entholt, En
schede). Daarin staat dat Arnoldus in 1851 overleed; de trouwakte van zijn zoon
vermeldt dat hij in 1849 al overleden was.
2. Katholiek Wageningen naar Kevelaer. Kroniekschrijver in Parochieblad Samen
komst, juli 1983.
3. Fotoboek Wageningen; samengesteld door K.Heijer (1983), p.84.
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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. 25,- per kalenderjaar.
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MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE
VERENIGING "OUD W AGENINGEN"

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

Bijeenkomst
MAANDAG 18 SEPTEMBER 2000, aanvang 20.00 uur
in De Wereld, 5 Meiplein 1, Wageningen
Lezing door de heer drs. J.P.M. van de Mortel,
adjunct archivaris van het streekarchief te Heusden.
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Voor de pauze zal de heer Van de Mortel een algemene inleiding houden over de
geschiedenis van stad en land van Heusden; na de pauze gaat de spreker verder in op
de rechtspleging in dit gebied in de 17e en 18e eeuw. Hierbij komen o.a. voorkomende
misdaden en toegepaste straffen aan de orde.
Attentie: Het vestigingsstadje Heusden is op 7 oktober het doel van onze jaarlijkse
excursie, waarbij teven het kasteel Ammersoyen wordt bezocht. Voor meer informatie
over de excursie wordt verwezen naar pagina 2.

EXCURSIE:
ZATERDAG 7 OKTOBER 2000
Tijdens de algemene vergadering in
april zijn de voorstellen voor de jaarlijk
se excursie aan de leden voorgelegd.
Daarbij bleek de voorkeur uit te gaan
naar een bezoek aan Heusden.
Dit vestingstadje aan de Maas behoort
sinds 1815 tot Noord-Brabant en was
daarvoor een belangrijke grensvesting
van het gewest Holland. De nog aanwe
zige wallen, grachten en andere verde
digingswerken getuigen daar nog van.
De historische binnenstad met veel
monumenten is na de oorlog grondig
gerestaureerd.
De ochtend zal worden besteed aan
een dia-presentatie en een maquette
van de vesting, waarna een plaatselijke
gids een rondleiding door de stad en
langs de vestingswerken verzorgt.
Na de lunch in een centraal gelegen restaurant kan men op eigen gelegenheid nog een
korte stadswandeling maken naar de sfeervolle haven of de molens op de wallen nog
wat beter bekijken.
Om 15.00 uur worden we verwacht in het kasteel Ammersoyen voor een rondleiding
door deze 14e eeuwse burcht, eigendom van de Stichting Vrienden van de Gelderse
Kastelen. Dit kasteel is 20 jaren geleden geheel gerestaureerd en ingericht, waarbij het
middeleeuwse karakter zo veel mogelijk is behouden. Op de zolderverdieping worden
voorwerpen tentoongesteld die in de loop van vele eeuwen in de slotgracht waren
terecht gekomen, maar tijdens het uitgraven van deze gracht zijn teruggevonden.
In de ‘Taveerne” onder het kasteel kan tenslotte.met het afscheidsdrankje de dag worden
besloten, zodat we omstreeks 17.30 uur weer in Wageningen terug kunnen zijn.
We vertrekken ‘s morgens om 8.45 uur vanaf het op zaterdagen kosteloze parkeerter
rein bij het Hoofdgebouw van de W ageningen Universiteit aan de Costerweg.
Deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk 18 september aan te melden bij een van de
volgende adressen;
K.de Koning
Lijsterbeslaan 14
6706 CE W ageningen
tel. 412588
F. Bruinsel
Sleedoornplantsoen 12 6706 CC W ageningen
tel. 410628
W.J.P.Steenbergen Kievitsweide 17
6708 BN W ageningen
tel. 414959
De kosten voor deze excursie bedragen ƒ 50.- per persoon, over te maken op giro
2946125 van de Historische vereniging Oud Wageningen. Na inschrijving ontvangt u
nog enige nadere informatie. Introductie is toegestaan.
Het minimaal vereiste aantal deelnemers bedraagt 30.
Namens de excursie commissie, F.Bruinsel
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de jaarvergadering van 17.04.2000 is dhr. E.J. Jansen bedankt voor zijn inzet
gedurende een periode van 6 jaar als bestuurslid.
Tijdens deze vergadering is dhr. G.L. Olinga tot bestuurslid benoemd.
De PC voor het Info centrum is aangeschaft.
Nu zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die de gegevens in de PC willen invoeren.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij dhr. W. Ruisch, Bennekomseweg 182,
telefoon 0317-411508.
Voor de bijeenkomsten zijn wij nog op zoek naar onderwerpen voor de lezingen die voor
onze leden interessant kunnen zijn.
Indien u onderwerpen weet kunt u deze, liefst met vermelding van een naam van
iemand die deze lezing kan geven, doorgeven aan het secretariaat 0317-418716.
Als excursiebestemming is tijdens de jaarvergadering gekozen voor Heusden en
Ammerzoden.
De heren F. Bruinsel en K. de Koning zijn druk bezig met de voorbereiding en
verwachten dat deze excursie weer een succes zal zijn.
W. W ildschut
LEDENMUTATIES
Tot onze spijt melden wij het overlijden van:
Mw. H.M. Landweer-Looijen
Mw. A.J. Leverland-Waijboer
Adreswijziging
R.J.M. Meijerink > Irenestraat 35, 6707 CT Wageningen
C.B. Troost > Het Beekdal, Utrechtseweg 60, app. D016, 6866 CM Heelsum
W.J.P. Steenbergen > Tarthorst 22, 6708 JA Wageningen
Mw. H.C.S.E. van Ketwich Verschuur-Rambonnet > W assenaarseweg 295, 2596 CV
Den Haag
G. van Orden > Kerkstraat 89, 6871 BJ Renkum
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, p/a mw. H. Van Dijk-Abbink, Postbus 11,
6994 ZG De Steeg
Landbouwuniversiteit > Wageningen UR bibliotheek 53161, Postbus 9100, 9700 HA
Wageningen
E.J. Jansen > Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen, tel. 0317 - 41 28 01
Nieuwe leden vanaf 01-01-2000
B. Veenendaal, Willibrordweg 73, 6871 ZT Renkum
E.G.G. Wijnacker, H. Marsmanstraat 21, 6708 RM Wageningen
Correctie
J. Kosman, Den Brink 9, 6713 DK Ede
Afgesloten 2000-08-14
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EXCUUS
Tot mijn spijt is door mijn onoplettendheid als waarnemend hoofdredacteur bij het
artikel “Herinneringen 1939-‘40” in het aprilnummer van Oud-Wageningen de auteurs
naam niet vermeldt, hetgeen voor de betreffende persoon jam m er is. De naam van de
schrijver is G.T. van Son, oud-inwoner van W ageningen en thans woonachtig in
Middelharnis. Ik heb gemerkt dat hoofdredacteur-zijn een vak is.
Ad Rietveld
Ondanks deze ‘grote misser’ wil ik jou, Ad en Jan Everdeij hartelijk danken dat jullie
even hebben waargenomen.
Ton Steenbergen
Correctie ‘Wie waren zij?’
In het artikel ‘Wie waren zij?’ (Oud-Wageningen, april, p33.) is vanaf de derde regel van
onder wat weggevallen. Hier volgt het juiste gedeelte. “In de vroeg 17de-eeuwse
bedevaartskerk, tegenwoordig de kaarsenkapel in de bedevaartsplaats, vindt u rechts
vooraan enz.”.
Red.
BIBLIOTHEEK OUD-WAGENINGEN
Aanwinsten en geschenken
1. Uit de nalatenschap van het heer P. Richter te Renkum ontvingen wij, door
bemiddeling van ons lid, de heer Vlastuin, van de familie Richter te Oosterbeek een
groot aantal boeken, overdrukken en losse artikelen over Wageningen. Bij deze
collectie bevindt zich een aantal Gidsen over W ageningen en omstreken (1890,
1894, 1915, 1919, 1927). Vervolgens kregen wij 6 plakboeken met knipsels over
Wageningen over van alles en nog wat, keurig gedateerd en uit welke krant, een
multi-map artikelen over de geschiedenis van W ageningen en 2 ringbanden met
zwart-wit en kleur prentbriefkaarten (voor het prentenkabinet). Ook is er een multimap met knipsels over tabak, sigaren (roken), enz. Wij hebben de familie Richter uit
Oosterbeek schriftelijk bedankt. Voor de heer Vlastuin hebben wij veel waardering.
2. Via Wieger Steenbergen ontvingen wij van de familie van Gelder-Lenting uit Boxtel
een plakboek knipsels.
3. Verlies of Winst? Schetsen uit de geschiedenis van ruim 4 eeuwen kerkgebouwen
Hervormde gemeente Renkum; 4de dr. Samensteller C. Burgsteyn. Renkum, 2000.
41 blz. Geill. Geschenk van de auteur.
4. Twee acten NV. De Wageningsche Berg te Wageningen, 1872 en 1928 Nederlandsche
Staatscourant 1874, nr.150. Geschenk van mevrouw Van der Heijden, Broekemalaan.
5. Wappen derGem einde Wageningen, Prov. Gelderland - Niederlande; von unserem
Mitglied Anton C. Zeven. Met ill. Uit: W appenkurier, 1999, nr. 16, p.5-6.
Schenksters en schenkers heel hartelijk dank.
A.C. Steenbergen
Beheerder bilbiotheek
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OVER HET MUSEUM
Als u het goed meent met het museum De Casteelse Poort, dan
behoort u tot de “Vrienden van het museum”. U heeft dan in mei een
informatiebericht ontvangen, waarin een aantal nieuwe ontwikkelin
gen is beschreven. Het ligt in de bedoeling dergelijke informatie twee
keer per jaar aan onze vrienden rond te sturen, in december zal er dan ook een volgend
bericht verschijnen.
Dus als u nog geen “Vriend” bent en wel op de hoogte wilt zijn van wat er zoal in het
museum speelt buiten de informatie die in het bulletin van Oud Wageningen staat, sluit
u zich dan aan bij de club van “Vrienden” , die momenteel zo’n 400 leden telt.
U kunt ook op een andere manier uw belangstelling voor het museum tonen. In de
eerste plaats natuurlijk door er een bezoek te brengen! U zult verrast zijn door datgene
wat door voornamelijk vrijwilligers, tot stand is gebracht. Een enthousiaste groep
vrijwilligers, die echter door de vele bezigheden uitbreiding behoeft. Voor het baliewerk
bijvoorbeeld; de medewerkers zullen u graag vertellen wat er zo interessant is aan de
Casteelse Poort en hoe leuk het kan zijn bij het gebeuren om en in het museum
betrokken te zijn. Het museum als centraal punt voor veel activiteiten!
Het kan nog anders. Als u weinig tijd, geld of gelegenheid hebt om het museum te
steunen en u wilt het aantrekkelijke van deze instelling uitdragen, haal dan een
ansichtkaart bij het museum of koop een pakketje van vier stuks en verstuur de kaarten
naar vrienden of kennisen, die u eens wilt verrassen.
De nieuwe huisstijl van het museum, ontworpen door Marjan Koudijs als eindexamenproject aan de Hogeschool voor de kunsten Arnhem, bevat o.a. een serie kaarten die
de veelzijdigheid van het museum weergeven. De kaarten hebben de functie van een
folder en kunnen verstuurd worden. Laat de mensen kennis maken met De Casteelse
Poort!
Verder nieuws van het museumfront dat het vermelden waard is:
- De trap in het koetshuis, de galerie waar eigentijdse kunst getoond wordt, is klaar.
Ontworpen door Pieter Roza, geïnstalleerd door de fa.W eghorst en in de verf gezet
door Han Slooter. Het resultaat ziet er goed uit!
We wachten nog op het officiële bericht van de gemeente voor goedkeuring van de
subsidie voor isolatie van de bovenverdieping. Dan zal het werk, dat ons een mooie
extra expositie-ruimte oplevert, worden afgemaakt.
- Per 1 september wordt de personele bezetting uitgebreid met Hanke Cannegieter, als
ondersteuning van de administratieve en beheer taken binnen de organisatie van het
museum.
- De tentoonstellingen over de strijd op de Grebbeberg en voeding in oorlogstijd
trekken veel publiek. Ook de kunsttentoonstellingen dragen bij tot een opvallende
toename van het bezoekersaantal. Een verheugende ontwikkeling, want hoe meer
bezoekers het museum telt hoe beter het kan bestaan!
- Een nieuwe aanwinst voor het museum is een kinderwagen uit 1919 die weliswaar
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geschonden, maar mooi staat in de Jan
J.de Goede-zaal. De wagen is geschon
ken door de fam. Van Houten. De familie
woonde in die tijd aan het Bowlespark en
vond het museum de meest geschikte
omgeving om de wagen een plek te ge
ven. Er wordt nagegaan of restauratie
mogelijk is en haalbaar. Voor informatie is
hierover contact opgenom en met het
museum “Kinderwagens van toen” in
Dwingeloo.
- Totslotdetentoonstellingsagenda, die
vindt u elders in het blad.
Augustus 2000, P.Woldendorp

NU TE ZIEN IN HET MUSEUM:

Voeding in oorlogstijd t/m 24 sept 2000
In verband met de herdenking van het einde van de 2e wereldoorlog in mei 1945
organiseert het museum De Casteelse Poort een tentoonstelling over voeding in
oorlogstijd.
Op de tentoonstelling zijn kookboeken en brochures te zien uit de 1e en 2e wereldoor
log, daarnaast verschillende voorwerpen, die in die tijd werden gebruikt en informatie
over voedselproduktie en distributie.

Slag om de Grebbeberg mei 1940 t/m 1 oktober 2000
De tentoonstelling geeft een beeld van het verloop van de strijd op de Grebbeberg in
het begin van de oorlogsjaren. Aan de hand van kaarten is de slag te volgen. Tevens
zijn foto’s en voorwerpen te zien die een indruk geven van deze episode in de
geschiedenis.
In voorbereiding zijn de volgende tentoonstellingen:
- Creatieve uitingen van KNNV-leden, 6 oktober t/m 3 december 2000
- 75 jaar St. Jan - mensen en hun kerk, 13 oktober t/m 5 december 2000
- Van riet en biet tot suiker, 15 december t/m juni 2001
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GEDENKTEKEN JOODSE SLACHTOFFERS IN W AGENINGEN ONTHULD
Onder overweldigende belangstelling werd op donderdag 4 mei jl.. het Gedenkteken
voor joodse slachtoffers van de Tweede wereldoorlog uit W ageningen, Ede, Renkum
en Rhenen onthuld. Burgermeester J. Sala nam het monument, een ontwerp van de
Wageningse kunstenares, Yetty Elzas-Blits, officieel in gebruik door een rol met 71
namen van de slachtoffers in de voet van het monument te plaatsen. Het Gedenkteken
staat in de Walstraat, tegenover de plaats waar tot mei 1940 de synagoge stond. De
71 namen waren kort daarvoor, tijdens een indrukwekkende bijeenkom st in de Grote
kerk op de Markt, stuk voor stuk uitgesproken door twee leerkrachten van de
Margrietschool. Leerlingen van deze school ontstaken daarbij zeven kaarsen op een
Menora. Deze school adopteerde het Gedenkteken. Tijden deze bijeenkomst werd
gezongen door Hans Bloemendaal, begeleidt door een dubbelkwartet mannen uit
Wageningen. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting, de heer A.
Boelhouwer, voerde Marcel van der Horst het woord. Deze 67-jarige W ageninger, die
thans in Waalre woont, is met zijn broer de enige nog levende van de vroegere joodse
gemeenschap in deze regio. Hij ontroerde vele aanwezigen met zijn verhaal over de
jaren veertig. Hij vertelde over de dag dat hij niet meer naar school mocht en door de
onderwijzer van het schoolplein werd verjaagd, toen hij zijn klasgenootjes gedag wilde
■
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Op de voet van het Gedenkteken zie foto - staat een Hebreeuwse
tekst, genomen uit het boek Ruth
4,10 en waarvan de vertaling luidt:
“Zo zal de naam van de gestorvene
niet uitgeroeid worden uit de poort
van zijn woonplaats” .

Joods Gedenkteken Walstraat. (foto W.de Leeuw)

A.G. Steenbergen
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VERZAMELEN EN BEHEREN VAN HISTORISCHE DOCUMENTATIE
Veel historische verenigingen beheren verzamelingen boeken, foto's, dia's, krantenknip
sels en andere documentaire collecties. Sommige verenigingen beschikken over een
eigen documentatiecentrum, andere hebben een kleine verenigingsbibliotheek of bewaren
hun verzamelingen bij bestuursleden thuis. In alle gevallen is de historische documentatie
van groot belang voor de kennis van het lokale of regionale verleden. De cursus historische
documentatie behandelt drie onderwerpen: organisatie en beheer van een (klein) docu
mentatiecentrum, het beschrijven en toegankelijk maken van de collecties (zowel handma
tig als met de computer) en het ontwikkelen en vaststellen van een goed verzamelbeleid
voor lokale en regionale historische documentatie. De cursus is bestemd voor leden van
historische verenigingen, die betrokken zijn bij bovengenoemde taken, of die zich daarop
willen oriënteren. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Biblioservice
Gelderland en het Gelders Documentatie Centrum (Bibliotheek Arnhem).
Praktische informatie
Data : woensdagavond 4, 11, 18 oktober en 1 november 2000
Tijd : Historisch Museum De Casteelse Poort te Wageningen
Prijs : ƒ 100,-. Kortingsprijs: ƒ 85,Uiterste inschrijfdatum: 25 september 2000
Maximum aantal deelnemers: 15.

BERICHTEN VAN HET RIJKSARCHIEF GELDERLAND
Relatie Magazine
De nieuwe titel van het contactblad is Relatie Magazine. Bij de archieven in Arnhem
vinden grote veranderingen plaats. Zo is de rijksarchivaris, Prof. Dr. F. Kleverling
Buisman, per 1 april tevens benoemd tot gemeentearchivaris van het Gemeentearchief
Arnhem. Hij is daar onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Archiefwet.
Men denkt aan een samenwerking, waarbij ook omliggende gemeenten betrokken
kunnen worden. Onder leiding van M. van Driel zal een project over de geschiedenis van
de woonomgeving gegevens opgestart worden en aan een breed publiek beschikbaar
komen. Men denkt hierbij aan historische gegevens betreffende ruimtelijke objecten,
waaronder bijvoorbeeld woonpanden, sluizen, spoorwegstations. Via Internet kan men
dan illustraties, kaarten, archiefbronnen, literatuur of websites erover opvragen.
2001: hertogdom Gelre
In 2001 wordt op initiatief van de Historischer Verein für Geldern und Umgebung
uitgebreid aandacht geschonken aan het hertogdom Gelre, zoals dat in Duitsland en
Nederland was gelegen. Er zal o.m. een tentoonstelling samengesteld worden, die in
de plaatsen Nederland, Zutphen, Kevelaer en Roermond te zien zal zijn. De tentoon
stelling zal begeleid worden door een catalogus, waarin ook leerzame artikelen worden
opgenomen. Men mag verwachten dat de tentoonstelling hetzelfde niveau zal bereiken
als de tentoonstelling Land im Mittelpunkt der Machte: Die Herzogtümer Jülich. Kleve.
Berg, gehouden in Kleef in 1984. Toentertijd verscheen ook een schitterend begelei
dend standaardwerk. Ik hoop dat de wapen- en zegelkunde ook in de belangstelling
staan. Als een aanloop werd in maart dit jaar in Kevelaer een wetenschappelijk congres
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gehouden, waarvan de lezingen ook in boekvorm zullen verschijnen.
Gedurende de periode 31 augustus 2000 tot begin januari 2001 is het rijksarchief voor
het publiek gesloten. De reden: er vindt een ingrijpende verbouwing plaats.
Anton C. Zeven

W AGENINGSE W APENSPREUKEN
C.D. Gast
Bij het Wageningse gemeentewapen behoort strikt formeel geen spreuk. Toch zijn er
vanouds twee wapenspreuken bekend. Geen van beide is echter opgenomen in de
officiële afbeelding en beschrijving van het gemeentewapen zoals dat is vastgesteld
door de Hoge Raad van Adel bij besluit van 7 oktober
1818. De reden daarvan is onbekend. Bij de vaststelling
van gemeentewapens baseerde de Raad zich destijds
op de door de gemeenten zelf aangedragen gegevens.
Die gaven natuurlijk op wat zij als het gangbare wapen
beschouwden, al dan niet voorzien van attributen als
kronen, schildhouders en spreuken. Jammer genoeg
kan, wegens het ontbreken van relevante documenten,
niet meer achterhaald worden welke informatie de Hoge
Raad van Adel destijds uit Wageningen ontving. Het
resultaat was in ieder geval een spreukloos wapen. Het
gemeentebestuur moet de spreuken wel gekend hebben - hierover later meer - maar
heeft kennelijk verkozen ze geen officiële status te verlenen, wellicht omdat het niet wist
welke van de twee spreuken het meest recht op die status had.
De twee wapenspreuken luiden Deus fortitudo spesque nostra1 en Vires acquirit
eundo. Op hun betekenis kom ik hierna nog terug. De wapendeviezen zijn nog te lezen
onder twee stenen stadswapens uit 1710, die respectievelijk aan het begin en aan het
einde van de Hoogstraat aangetroffen kunnen worden. Het ene stadswapen, met Deus
fortitudo spesque nostra, is ingemetseld in de (gereconstrueerde) muur van de
Nudepoort, aan het begin van de Hoogstraat. Het andere, met Vires acquirit eundo, is
aangebracht in de zijgevel van het laatste huis aan de noordzijde van de Hoogstraat
(huisnummer 109), vlakbij de plaats waar vroeger de Bergpoort stond. De stenen
wapens zijn destijds (in 1710) boven de ingang aan de buitenzijde van de Nude- en de
Bergpoort aangebracht. Ze zijn niet lang daarna vervangen door stadswapens met
dezelfde spreuken. Deze, later verloren gegane stadswapens zullen in 1818, toen het
stadsbestuur de Hoge Raad van Adel inlichtingen over het gemeentewapen verstrekte,
nog op dezelfde plaatsen aanwezig zijn geweest. Op deze niet meer bestaande
stadswapens hoop ik in een vervolgartikel terug te kunnen komen.
De uit 1710 daterende stadswapens bleken in 1951 nog te bestaan2. De restauratie en
gedeeltelijke reconstructie van de Nudepoort in 1967 vormde een goede aanleiding om
ze weer in het stadsbeeld op te nemen door ze - bij benadering - hun vroegere plaatsen
terug te geven. Het is mij niet bekend of men zich toen het hoofd heeft gebroken over
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de vraag waar welk stadswapen hoorde.
Men kende wel enkele vroegnegentiende-eeuwse afbeeldingen van de stads
poorten, waarop boven de ingang een
stadswapen met een banderol te zien is,
maar de teksten op die banderollen zijn
niet leesbaar weergegeven. De gemaak
te keuze moet dan ook willekeurig tot
stand zijn gekomen. Daarbij heeft men
geen gelukkige hand gehad, zoals ik in
het hiervoor al aangekondigde vervolg
artikel hoop aan te kunnen tonen.
Over de verklaring van de wapenspreu
Stadswapen in de m uur van
ken kan het volgende gezegd worden.
de Nudepoort. Opname 1999.
Het devies Deus fortitudo spesque nostra kan vertaald worden als “God is onze kracht en hoop” . De oorsprong van dit devies
is onbekend, mogelijk is het afgeleid van een psalmtekst. Het devies Vires acquirit
eundo is ontleend aan het gedicht Aeneis van de Romeinse schrijver Vergilius, waarin
de passage “het gerucht [Fama] wint al gaande aan kracht” (Fama vires acquirit eundo)
voorkomt. In de W ageningse spreuk is Fama weggelaten, het betekent dan: men wint
al gaande aan kracht. Blijkens enkele tussen 1890 en 1900 verschenen toeristische
gidsjes van Wageningen3 zou bijna hetzelfde, iets uitgebreidere devies onder het
stadswapen aan het stadhuis, in de gevel boven het bordes, hebben geprijkt: Vires
acquirit eundo Vadae. Deze versie betekent ongeveer hetzelfde als de kortere. Het is
een in krom Latijn gestelde, op Wageningen (= Vada4) toespitste variant, die zoveel
betekent als: men wint kracht al gaande te Wageningen. Hier is in vrije vertaling van
gemaakt: Al gaande wint W ageningen aan kracht.
Welke van de twee wapenspreuken de oudste is, is onduidelijk. Wel is bekend dat de
spreuk Vires acquirit eundo [Vadae] volgens een artikel van J.A. Jolles5 in of kort voor
1935 is aangetroffen op een nadien waarschijnlijk verloren gegaan vaandel van de Sint
Anthonieschutterij van Wageningen. Het betrof volgens hem: een zijden vaandel (zeer
dun en gescheurd) [...] met het stadswapen, waaronder de bekenden wapenspreuk,
afgesleten tot op enkele letters ....IT EU N D O .... Door puntjes achter EUNDO te plaatsen
suggereert Jolles dat achter dat woord nog ruimte was voor enkele letters. De volledige
tekst op het vaandel zou dan luiden Vires acquirit eundo Vadae.Van de ouderdom van
het vaandel is niets bekend. Zou het devies onder het stenen wapen in de zijgevel van
het huis Hoogstraat 109 dan onvolledig zijn? Dat is niet waarschijnlijk. De letters van de
spreuk zijn keurig over het vlak van het daarvoor bestemde cartouche verdeeld.
Het hiervoor al genoemde, boven het bordes van het stadhuis aangebrachte stadswa
pen met de spreuk Vires acquirit eundo Vadae is vermoedelijk niet het eerste
stadswapen op die plaats. Uit de stedelijke boekhouding6 is bekend dat de Amster
damse beeldhouwer Henrick Torck in 1698 bij gelegenheid van de grondige verbou
wing (“hermakinge”) van het stadhuis een stadswapen maakte, dat bestemd was om
in de voorgevel, boven het bordes, geplaatst te worden. Als het wapen bewaard is
gebleven, dan moet dat het zandstenen wapen zijn dat is ingemetseld in een muur in
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het gemeentehuis, boven een op de eerste verdieping gemaakte doorgang van het
nieuwe naar het oude gedeelte. Dit fraai gemodelleerde wapen is voorzien van een
banderol met de spreuk Deus fortitudo et spes nostra1 en het woord Anno. Het
bijbehorende jaartal ontbreekt echter. Dat moet 1698zijn. Dit moet het stadswapen zijn
dat waarvan in 1951 nog lag opgeslagen bij andere historische voorwerpen8. Dat
wapen droeg de spreuk Deus fortitudo et spes nostra en de datering Anno 1698. Het
later op de zolder van het gemeentehuis gevonden stadswapen met een beschadiging
op de plaats waar het jaartal 1698 moet hebben gestaan, is ongetwijfeld het in 1951
genoemde wapen. Het is bij gelegenheid van de verbouwing en uitbreiding van het
gemeentehuis gerestaureerd, van een moderne verflaag voorzien en op de al genoem
de plaats in het stadhuis ingemetseld. Het is overigens niet bekend wanneer en
waarom het door Torck gemaakte wapen is verwijderd en vervangen door het wapen
met de spreuk Vires acquirit eundo Vadae.
Dit laatstgenoemde wapen is op zijn beurt inmiddels ook al weer vervangen. Ook in dit
geval zijn datum en redenen van verwijdering onbekend. Merkwaardig is dat de
wapenspreuk Vires acquirit eundo Vadae op mij bekende foto’s van het stadhuis niet
voorkomt. Mogelijk is het wapen al tijdens een verbouwing van het stadhuis, bijvoor
beeld die van 1890, verwijderd en zijn de gidsjes eenvoudigweg niet up-to-date
gehouden. Het wapen dat nu boven het bordes van het oude stadhuis is te zien heeft
een strak gestyleerde banderol zonder tekst.
De op een onbekend tijdstip verwijderde spreuk Vires acquirit eundo Vadae bleef
niettemin in de herinnering bewaard. Toen in 1963 bij gelegenheid van de viering
zevenhonderdjarig bestaan een fontein op de Markt werd geplaatst, werd op het
tienhoekige voetstuk het gemeentewapen en het devies Vires acquirit eundo Vadae
gebeiteld. Daar heeft het 37 jaar lang geprijkt, totdat het voetstuk bij een grondige
renovatie van de fontein in het voorjaar van 2000 werd vervangen door een onversier
de, ronde sokkel. Daarmee verdween haast ongemerkt de trotse spreuk Vires acquirit
eundo Vadae uit het stadsbeeld.

Noten:
1. Het devies komt ook in een iets andere versie voor: Deus fortitudo et spes nostra (zie hierna in
dit artikel). De betekenis is overigens gelijk (spesque = et spes)
2. Semi-statisch archief gemeente Wageningen, dossier -2.07.13 Naam, zegel en vlag der
gemeente, 1939-1970 (doos 1930-2): ingekomen brieven van H.L. Driessen en G. Elzinga, 1951.
3. Gids voor Wageningen en omgeving. Wageningen, H. van Gortel, 1890. P. 19.
Gids voor Wageningen en omgeving. Wageningen, H. van Gortel, 1894. P. 10.
Gids voor Wageningen en omstreken. Wageningen, Vereeniging voor vreemdelingenverkeer,
z.j. [1899]. P. 10.
4. Men was er toen nog van overtuigd dat het door Tacitus genoemde Vada op Wageningen sloeg
en dat Wageningen in het Latijn dus Vada heette.
5. J.A. Jolles, De schuttersgilden van Wageningen, in: Bijdragen en mededelingen van de
vereniging Gelre, deel XXXVIII (1935), p. 283-297.
6. Gemeentearchief Wageningen, Oud-archief der gemeente, inventarisnummer 802 (ongefoli
eerd): post 3 september 1710.
7. Zie noot 1.
8. Zie noot 2.
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DE VERSCHILLENDE STOOMBOTEN “BATAUW ER”
P.C. Schroeder
In dit artikel gaat het om enkele aanvullingen op het eerder in dit blad gepubliceerde
verhaal “De stoomboot “ Batauwer” en de "Wolfswaard” van A.G. Steenbergen.
Onderstaande feiten werden ontleend aan gegevens, gevonden in het Scheepvaartregister van het Kadaster in Amsterdam. Hier worden sinds de opheffing van het
Registratiekantoor van Arnhem de archiefstukken van het Scheepsregister van Arn
hem bewaard.
Op 21 januari 1879 werd te Rotterdam een notariële acte verleden, waarbij Charles
François Cramer, stoomvaartondernemer te Wageningen, later wonende te Eist, en
Cornelis Gerbrand Tromp, gepensioneerd majoor der Genie van het Oost-lndie leger,
eerst wonende te Breda, maar later te Wageningen, per 1 januari 1879 een vennoot
schap aangingen met als doel, “het drijven van ééne stoomvaart, voor passagiers,
goederen en vee en het slepen van schepen en vaartuigen” . Deze vennootschap werd
aangegaan voor 10 jaar en zal gevestigd zijn te W ageningen en gedreven worden
onder de firmanaam “Cramer & Tromp”. Door de heer Cramer werd als kapitaal in de
firma ingebracht, de ijzeren stoomboot “Batauwer” voorzien van het brandmerk 150
Arnh 1879. Later de “ Batauwer I” geheten.
Door de firma “Cramer & Tromp” werd op 9 juni 1879 via een openbare veiling te
Amsterdam het schroefstoomschip “ Emelie” , brandmerkt 2802 Amst 1879, voor de
som van 5.500,- gulden gekocht. Dit schip was voorheen eigendom van de in liquidatie
verkerende firma “W. (Wessel) Meester en Compagnie”, reders en kooplieden te
Zwolle. Het werd herdoopt in “Batauwer II” . Daarnaast werd door de firma een
goederenboot aangeschaft, genoemd de “Batauwer III” en geregistreerd met het
brandmerk 4 Arnh 1880.
Op 14 januari 1880 werd bij notariële acte door beide vennoten de firma “Cramer &
Tromp’ geliquideerd en ontbonden. Hierbij werden de drie stoomboten “Batauwer I, II
en III” vooreen gezamenlijke waarde van 25.000 gulden aan C.G. Tromp toebedeeld.
De 4e oktober 1881 richtte C.G. Tromp, bij notariële acte te Heteren, de naamloze
vennootschap “ De Stoombootdienst Batauwer” op. Deze werd gevestigd zijn te
Wageningen. Commissarisen van de naamloze vennootschap werden: Coenraad
Endt, koopman te W ageningen; Willem Kooij, stoombootondernemer te Arnhem, en
Richardus van Wijck, steenfabrikant te Heteren. Als directeur fungeerde C.G. Tromp.
De firma was eigenaar van het nieuwe stoomschip de “ Batauwer” , gebrand 9 Arnh
1884, dat voor rekening van de firma in Amsterdam werd gebouwd. De “Batauwer”
werd ingezet voor het varen tussen Wageningen en Arnhem en gevoerd door kapitein
Hendrikus Krechting.
Op 5 mei 1882 verkocht C.G. Tromp de Batauwer II voor 4.000,- gulden aan de
volgende drie personen: Adrianus Vermaas; Willem Scheerens en Karei Victoria
Hendrikus Odema, allen wonend te Amsterdam. Niets wordt vermeld over de verkoop
van de hiervoor genoemde “ Batauwer’s I en III” . Deze moeten door de heer Tromp al
eerder zijn verkocht om de nieuwbouw te financieren.
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In verband met de in liquidatie verkerende vennootschap werd op 15 mei 1884 de pas verworven
“Batauwer” alweer in het openbaar en bij opbod
verkocht. Willem Hanenberg, zonder beroep en
wonende te Wageningen, zette bij de verkoop in
voor 6.300 gulden. Uiteindelijk is de “ Batauwer”
door Johan van Lonkhuijzen, landbouwer wonende te Heteren gekocht voor een bedrag van 7.700,-
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Wageningsch Courant
donderdag 5 augustus 1886

Johan Lonkhuizen verkoopt op 8 juli 1897 de “Batauwer” aan het driemanschap: Johannes Hendrikus van Lonkhuizen Johanneszoon, koopman; Hendrik van Lonkhuizen Janszoon,
landbouwer te Heteren en August Dietrich Heinrich Hollander, banketbakker te Arnhem.
Op 27 april 1900 verkopen zij gedriën de “Batauwer” aan Hendrikus Krechting,
stoombootondernemerte Wageningen. Bovendien verkopen zij aan hem het recht tot
het leggen van een brugschip als aanlegplaats voor stoomboten op de rivier de Rijn te
Arnhem beneden de schipbrug. Dit recht ontleenden zij aan een concessie, verkregen
bij beschikking van de “meester van W aterstaat” .

Aanlegplaats Heteren m et de Batauwer.
Op 13 oktober 1913 verkocht Hendrikus Krechting via een openbare verkoping de
“Batauwer” aan de naamloze vennootschap “W addinxsveensche Kurkwarenfabriek” ,
voorheen “L. Vermeulen & Co.” , te Waddinxveen.
Er blijkt dus niet één boot, maar meerdere boten met de naam “Batauwer” te hebben
bestaan. In elk geval waren deze schepen reeds voor 1879 een regelmatige verschij
ning in Wageningen.
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Nietonwaarschijnlijkis, dat HendrikusKrechting al voor 1879 op de eerste “ Batauwer” en
na 1879 op de verschillende “Batauwer’s”
gevaren heeft. Ook is het waarschijnlijk, dat
hij tijdens de verschillende overgangen van
eigendom van de nieuw gebouwde “Batau
wer” hierop als kapitein is blijven varen, tot
dat hij deze in 1900 zelf verwierf. Zoals ge
zegd hield hij er in 1913 mee op. Hij werd
caféhouder te Wageningen en stierf aldaar
op 9 maart 1915 in de ouderdom van 67 jaar.
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noodzakelijk geacht. Deze scheepsregistratie is bij wet geregeld. Zodra een schip of
Uit: Gids voor Wageningen, 1897.
vaartuig voor het eerst te boek is gesteld, zal
de naam van het kantoor, het nummer van inschrijving in het register van overschrijving
en het jaartal op een in het oog spingende plaats van het schip, en op een onuitwisbare
wijze, door een beëdigde scheepsmeter in het schip of vaartuig worden ingebrand.

VERMELDE SCHEEPSSPECIFICATIES
VAN DE VERSCHILLENDE “ BATAUW ERS”
SCHEEPSNAMEN
SCHEEPS
KENMERKEN
Brandmerk
Gebouwd van
Gebouwd te

BATAUWER
Genoemd
BATAUWER I
150 Arnh 1879

EMILIE
Genoemd
BATAUW ER II
2802 Am st 1879

BATAUWER III
4 Arnh 1880

Amsterdam
16,78 meter

18,98 meter

21,68 meter

Wijdte

2,33 meter

3,44 meter

3,75 meter

Holte (inw. Diepte)

1,53 meter

1,45 meter

1,76 meter

42 ton

72 ton

114 ton

Stoom

Stoom

Stoom

14

16

58m3

Inhoud (netto)

Aantal PK’s

9 Arnh 1884

IJzer

Lengte

Geijkt
Aandrijving

BATAUWER
(Nieuw)

Stoom

D eze m e e tg e g e v e n s van d e z e sc h e p e n w erd en verstrekt door b eëd ig d e s c h e e p s 
m eters.
50

BRONNEN:
- Steenbergen A.G.; De stoomboot “Batauwer” en de W olfswaard. Oud-Wageningen
no. 4, 1984, blz. 66-67.
- Schepen en Vaartuigen, Register voor de Overschrijving der Acten van Eigendoms
overgang, enz, Provincie Gelderland, Kantoor Arnhem.
Deel 1, Inschrijving no.: 150 (27 januari 1879); 154 (8 januari 1880) en 155 (15 januari
1880).
Deel 2, Inschrijving no.: 9 (15 mei 1884); 11 (23 november 1885); 56 ( 8 juli 1897);
69 (27 april 1900) en 212 (13 oktober 1913).
- Register voor de Woordelijke Overschrijving der Acten van Eigendoms-Overgang,
enz., hulpregister Hypotheken no. 4, Directie Amsterdam, Schepen en Vaartuigen.
Deel 21, Inschrijving no. 2833 (13 juni 1879); 2836 (23 juni 1879); 2860 (31 januari 1880).
Deel 22, Inschrijving no. 2985 (18 mei 1882).
- Verslag Kamer van Koophandel over 1913.
- Koninklijk Besluit van 21 juni 1836, (Staatsblad no.41) art. 6.

UIT HET W AGENINGS GEMEENTE-ARCHIEF 10
Anton C. Zeven
HET KANON OP DE BERG
Aan den Heere Burgemeester van Wageningen
--- Uwe gemeente reeds eene Schutterij, en drie compagnien Landstorm bestaan, Het
Canon der halve tot doen der Seinschoten, zal het geschikste door de Artilleristen, door
den Colonel Directeur der 2de Directie geannonceerd, kunnen bediend worden. -w.g. De Gouverneur van de Provincie Gelderland V:Lijnden.
Oud-Archief inv. nr. 1255: Ingekomen stukken-1815. Arnhem 7-1-1815.

Afb. 1. A chter het hek is de affuit van
kanon te zien. Detail van Panorama,
Wageningen, doorG ebr. Braakensiek,
eind 19de eeuw. Gemeente-Museum
Arnhem GM13563.
Dit kanon stond op de Wageningse Berg (afb. 1) en diende door zijn ‘seinschoten’ de
Betuwenaren bij gevaar van hoog water te waarschuwen. Gouverneur van Lijnden
bepaalde dat dit kanon door artilleristen bediend te worden.
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‘KOM 'S AVONDS NIET OP STRAAT’
Geschrokken
Dominee Samuel van Emdre, van de Ned. Hervormde Gemeente, zal hevig geschrokken
zijn, toen hij op een zondagochtend, 3 december 1809, verwittigd werd dat iemand ‘met
krijt en groote letteren de volgende dreigende woorden’ op de buitenste deur of poort van
zijn pastorie aan de Boterstraat had geschreven “kom s ’avonds niet op de straat”

Afb. 2. ‘kom 's avonds niet op de straat’
Zondagavond al stond hij bij Mr. Gerrit Ockerse, de Rigter der Stad Wageningen op de
stoep om van zijn onvrede ‘klagende te kennen gegeven'. Rigter Ockerse schrijft
vervolgens op maandag 4 december een brief aan Het Gemeente-Bestuur van de Stad
Wageningen om bij deze instantie aan te dringen, dat er enige maatregelen genomen
dienen te worden. Het was immers niet toegestaan ‘bij het Crimineel Wetboek dezes Rijks
dergelijke wanbedrijven bij den 12 Titel severe (=ernstige, zware) straffen zijn bepaald.'
Zulke ‘onheilen welke uit die wraakzuchtige en nijdige geest kunnen voortvloeijen’ moesten
voorkomen worden. Immers Ockerse schreef dat ‘oudendaags in het Dorp Eede ten huize
van den Rentmeester Muldei3 ook dergelijke wandaden plaats hadden gevonden.
Wie de ‘dreigende woorden’ had opgeschreven en waarom wordt niet vermeld. Maar
er werden de volgende maatregelen genomen:
Maatregelen
Rigter Ockerse doet aan het Gemeente-Bestuur dat de volgende Propositien:
1. door het uitloven van ‘eene hooge premie voor hem die den daaders zal aanbren
gen.’ Tevens moesten de suppoosten (nachtwakers) van de stad goed op te letten.’
2. ‘s avonds en ‘s nachts moeten twee of drie personen ‘p atrouilleeren en waaken, zo
lang ik (=Ockerse) zulks nodig oordeelen zal. ’
3. ‘den vuiler [van de reservoirs van de olielampen] en aansteker der lantaarnen' moet
op de ernst van zijn taak gewezen worden. Verder ‘dat de Stads Lantaarns het
grootste gedeelte van den nacht - behoorlijk brandende blijven, en niet s ’avondss
ten 19 uuren gedeeltelijk reeds zijn uitgegaan', zoals Ockerse zondagavond had
ontdekt. Immers in de duisternis zal het moeilijker zijn om ‘straatschendens en
kwaadwillegen' te ontdekken.
De brief was ondertekend door Gerrit Ockerse, die nu zijn functie als Richter (dus metch) spelt.
Baldadigheid?
Men kan zich afvragen waarom het ‘advies’ om ‘s nachts binnen te blijven werd
gegeven. De te nemen maatregelen duiden op iets ernstigs, maar waarom zou het niet
gewone baldadigheid zijn. Of zou het ‘advies’ iets te maken kunnen hebben met de
Franse overheersing?
Een moderne vorm is het gebruik van een spuitbus en het resultaat heet graffiti. Als we
de daders daarvan ‘severe’ zouden straffen, dan zouden de gevangenissen vol zitten.
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Bronnen:
Oud-Archief 119. ingekomen stukken-1809/1810. W ageningen, den 4e van winter
maand 1809.
Richter Ockerse woonde Hoogstraat 67+69, het huis met het balcon. Veelal wordt dit
huis als een burgemeester’s woning aangeduid, maar dat is niet correct. Aan de
achterzijde kan men nog goed zien, dat het éen huis was. Een richter of schout werd
door de overheid (bijv. de Prins van Oranje) aangesteld met als functie: handhaving van
de wet. Zie voor de bewoningsgeschiedenis A.C. Zeven. 1998. W ie woonde waar in de
binnenstad van Wageningen, delen 2 (Ockerse) en 3 (van Emdre).
EEN ZELFGEMAAKTE SPEELKAART
In een archiefstuk uit 1760 ligt één zelfgemaak
te speelkaart: klavertien (afb. 3). De eigenaar
heeft de achterkant van de kaart gebruikt om
enkele aantekeningen te maken, en die waren
klaarblijkelijk zo belangrijk, dat hij deze bij ande
re stukken bewaarde. Deze aantekeningen zijn:
4 blok Lak Thins
Keteleer
V2 boonen op V. Woutersland
toomes gart op Ó2V2 mon
Lange Elsekamp
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Afb. 3.
Een zelfgemaakte kaart van voor 1760.

Het is wat vaag, maar ik denk dat Lak naar Lakemond verwijst. Is daar een kamp, geschikt
voor de teelt van bonen en die Van Woutersland heet? Woonde in Lakemond een Keteleer
en een Thomas Gart? Er zullen wel vele kampen met de naam Lange Elsenkamp.
Bron: omdat deze verzamelwaardige kaart gemakkelijk verwijderd kan worden, laat ik
de bron hier onvermeld.
WAEGHE
Linksbovenaan van een vel met de ‘Namen der successievelijke Rigters van W agenin
gen zeedert den ja re 1558 staat ‘in t’ Jaar 1558 & enige volgende Jaren is de Stad niet
Wageningen maar Waege genaamt.'
Bron: Oud-Archief 215. Stukken betreffende het richterambt 1564-1736.
Door de brand van het archief zijn vele archiefstukken van voor de brand verloren
gegaan. Daardoor kunnen we niet nagaan of men inderdaad W aeghe als naam voor
Wageningen gebruikte. En waarom eigenlijk?
DE HERBERG DEN ENGEL
Bernardus Wezendonk, kastelein en Johanna Wentholt, echtelieden, lenen 800 gulden
nederlandsch en geven als onderpand een huis, tapperij en kruidenierswinkel ge
naamd de herberg den Engel met erf en daarachter gelegen een tuintje in OudWageningen buiten de Bergpoort, kadastraal nrs 218 en 219, E736 en E737. Ik dacht
dat Den Engel bij de Nudepoort stond.
Bron: Notarieel archief inv. nr. 1586, Dirk de Kruijff, openbaar notaris te Wageningen,
acte 34, d.d. 23-12-1841.
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WEERGEGEVENS
Wageningen 11 febr. 1751. Beurtschipper Boucke van Staveren kan niet varen. Hij
schrijft aan mejuffrouw de weduwe Hardewijck ‘de scheepen zitten vast in het ijs’.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 96. Ingekomen stukken 1749/1751, d.d. 11-2-1751.
Wageningen 16 dec. 1797. Er zijn problemen met de dijk bij Amerongen ontstaan ‘door
de buitengewone en aanhoudende Reegen’.
Oud-Archief inv. nr. 108. Ingekomen stukken 1797/1798, d.d. 16-12-1797.
PLANTEN TE KOOP IN 1853
Jacobus Smit, bloemist en boomkweeker, wonende te Utrecht, verkoopt onder leiding
van notaris J. Kuijk ter half elf uren op de markt te W ageningen in 1853.
Naam in verkooplijst
Rhododendrum
Barbaressa
Fugia
Akazia
zes potten bloemen
Au cu bat
Vijf Residas
Betumea
Aloes

Aantal
135
1
1
2
8
3
10
23
2

Naam in verkooplijst
Azalea
Andromidae
Exeka
Kansialaria
Roos
Vijf Graniums
Vijf Verbenas
Diosema

Aantal
65
3
29
8
41
17
23
1

Merkwaardig is dat de verkoop nauwlettend door de notaris genoteerd werd. Waarom
was dat toentertijd nodig of vereist. Of was dat een maatregel die Jacobus Smit zichzelf
had opgelegd. Ik denk dit laatste, want ik ben soortgelijke documenten voor kleine ver
en aankopen op de markt, in het GA niet tegengekomen.
Ik weet niet hoe oud sommige van de planten kunnen worden. Maar misschien is nog
een enkel exemplaar van deze verkoop in een oude tuin te vinden.
Bron: Notarieel archief inv. nr. 4826.
‘SOO RAS NIET VAN EN NAER DE KERK TE RIJDEN’
Op Maandag 16 oktober 1739 heeft de Magistraat besloten dat zijn Gerichts-Boode A.
van Rijntjes aan Andreas van Mehen laat weten dat ‘in toekomende [tijden] voorsigtiger
en soo ras niet van en nae de kerk te rijden. ’ Hij moet voortaan ‘m et zijn Cales niet
m eerder op het Kerkhoffsal mogen komen, m aar dat deseive sai moeten iaeten staen
bij de toegangen nae de kerk inde Capelstraet of op de Hooghstraet o f inde Boterstraet’.
Als hij dit niet doet dat krijgt hij, per keer, een boete van twee Herenponden. Hieruit blijkt
a. dat er voor koetsen parkeerplaatsen waren in de genoemde straten, en b. dat het
mogelijk was met een calèche - een open koets - over het kerkhof te rijden. Uit het
document blijkt dat deze mededeling al eerder door de Gerichts-Boode Willem van
Eede, aan de huisvrouw van Van Mehen was overgebracht.
Van Rijntjes vermeldt nog op de copie dat hij het besluit van de Magistraat op 31 oktober
1739 heeft overgebracht.
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Afb. 4. De drie aan
g e g e v e n p la a ts e n
w aar de knecht de
calèche mocht parke
ren.
Bron: Oud-Archief 156. ‘Differente losse resolutiën en relaasen van bodens’, betekend
aan verschillende personen, 1708-1793.
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ART NOUVEAU - FURNITURE & APPLIED ART

Een aardewerk groep van een meisje met kind.
Gesigneerd A.F.H. Faiise. Plateelbakkerij Haga Purmerend.
Hoogte 36 cm.
GEOPEND:
woensdag t/m zaterdttg vitn 1 2 .0 0 -1 7 .0 0 u u r

Hadd,ingestraat 18
9711 KD Groningen
050-3142029
In temet: www.kierondino.nl

Ingezonden door Ad Rietveld.
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Bijeenkomst
MAANDAG 20 NOVEMBER 2000, aanvang 20.00 uur
in De Wereld, 5 Meiplein 1, W ageningen
Lezing door de heer Ton Steenbergen
Onderwerp: "De St.Jan in de Bergstraat 75 jaar"

De deels verwoest r.k.kerk van Wageningen in 1945.
Illustratie ontleend aan "Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen".
Beschreven en getekend door Herman Moerkerk.

INLEIDING
De 75-jarige St.Jan in de Bergstraat heeft een bewogen geschiedenis. W ereldoorlog
II ging niet onopgemerkt over haar heen. Het oorspronkelijke gezicht van deze kerk met
pastorie veranderde. Ik zal u daarover vertellen.
Het is het derde officiële kerkgebouw voor de r.k. gemeenschap na de reformatie. De
kerkschuur op De Lawick (1730) en de vroegere parochiekerk in de Heerenstraat
(1853) zijn herinneringen geworden.
De in 1924/25 gebouwde kerk had een opvallende toren, die de bijnaam kreeg van "het
potlood". Bij helder weer kon men vanuit de Betuwe kijken hoe laat het was.
Het interieur bevat mooie gebrandschilderde ramen en beelden van de Wageningse
beeldhouwer, August Falise. Het beeldhouwwerk boven de hoofdingang is van Albert
Meertens, die in Wageningen geboren werd en opgroeide. Zijn ouders woonden aan
de Otto van Gelreweg 16. Het huis staat er nog.
Naar aanleiding van dit jubileum is in het museum De Casteelse Poort een expositie
ingericht, waar interessante foto's, documenten en voorwerpen een beeld geven van
niet alleen de 75-jarige kerk, maar ook 75 jaar parochieleven.
Ton Steenbergen
BOEKAANKONDIGING
Willem H.Strous. Joods Rhenen (1634-1916). Verdwenen, maar niet vergeten.
Rhenen, 2000. 96 p. ill. Onder andere een potloodtekening van de in 1982 afgebroken
synagoge, getekend door P.Holleman.
De Joodse gemeente Rhenen werd in 1916 opgeheven en bij de Joodse gemeente
Wageningen gevoegd.
Voor hen die het boek via de boekhandel bestellen willen: isbn 90-800286-7-3.
Warm aanbevolen.
BESTUURSMEDEDELINGEN
Onze penningmeester heeft moeten constateren dat 75 leden de contributie voor het
jaar 2000 nog niet hebben voldaan.
Gezien de portikosten is het een vrij kostbare zaak om de betreffende leden aan te schrijven.
Wij verzoeken u dan langs deze weg te willen controleren of de contributie voor het jaar
2000 is voldaan.
Indien dit niet het geval is verzoeken wij u dit per omgaande aan ons over te maken door
bijschrijving op onze postbankrekening 29.46.125 t.n.v. Historische Vereniging ‘Oud
Wageningen’. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
De PC voor het infocentrum is aangeschaft en het bestuur heeft ingestemd met het
software-pakket ‘Cardbox’. Zodra dit pakket geïnstalleerd is kan begonnen worden met
de registratie.
Een van de inkomstenbronnen is de verkoop van ‘kleine’ artikelen zoals tekeningen op
de Molenmarkt etc.
Voor de toekomst zijn wij op zoek naar nieuw materiaal.
Ook willen wij kijken of er mogelijkheden zijn om de kraam aantrekkelijker te maken
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voor het publiek.
Wij zijn daarom op zoek naar creatieve leden die ons van nieuw materiaal kunnen
voorzien of die vanuit een hobby of beroep een publiekstrekker hebben of kunnen maken.
Het bestuur heeft besloten voorlopig geen excursies meer te organiseren.
De reden voor dit besluit is de geringe belangstelling die de leden hebben voor deze
excursies.
Wij willen heel duidelijk vermelden dat dit besluit niets te maken heeft met de
organisatie van de excursies. Integendeel, de heren F. Bruinsel en K. de Koning wisten
ons ook dit jaar weer te verrassen met een heel interessante excursie.
Wij willen de heren hierbij nogmaals danken voor hun inzet.
W. Wildschut, secretaris
Nieuws van onze buren
Oud-Bennekom: woensdag 15 november a.s. lezing door mw.drs.E.C.van Santen
over "De Jonge bouwkunst", 1850-1965" in het algemeen en die in Bennekom in het
bijzonder. Plaats: gemeentecentrum De Brink, Brinkstraat te Bennekom. Aanvang
20.00 uur.
Oud-Rhenen: woensdag 22 november a.s. de heer Spee uit Utrecht, dialezing over
"De tramlijn van de NBM door de gemeente Rhenen. Plaats: Hof van Rhenen,
Elisabethplantsoen te Rhenen. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden ƒ 2,50 entree.
Even voorstellen:
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonplaats
Adres

Olinga
Gerhardus Lambertus (roepnaam Gerard)
23-11-1948
Delfzijl
Wageningen
Generaal Foulkesweg 18

Mijn jeugd bracht ik door op het "Hoge Land", het meest noorde
lijke stukje vaste land van Groningen. Mijn ouders hadden in het
dorpje Bierum, onder de rook van Delfzijl, een bakkerij. Na de lagere school doorliep
ik de middelbare school in Appingedam (Gr.) Op 17-jarige leeftijd solliciteerde ik bij de
Rijkspolitie. In juni 1966 werd ik getest en gekeurd en aangenomen als aspirant der
Rijkspolitie. Op 1 oktober 1966 begon ik op de opleidingsschool, destijds gevestigd aan
de Velperweg te Arnhem. Precies een jaar later werd ik bevorderd tot wachtmeester
en begon ik mijn loopbaan bij de politie in Bellingwolde/Blijham (Oost-Gr.). Tijdens de
eerste jaren bij de politie werkte ik veelvuldig bij de politie in Amsterdam, de stad die
"eind jaren 60" ook al roerig was.
Op1 februari 1971 vertrok ik naar Wageningen. Ik kwam daar als jongste agent van de
toenmalige gemeentepolitie. In hetzelfde jaar trouwde ik met Erna Broekhof uit
Noordwijk. We gingen wonen in een flatje aan de Hollanseweg. Onze kinderen, Jos en
Ester, dienden zich aan en we verhuisden naar een groter huis. We woonden vanaf
1974 geruime tijd aan de Lijnbaanstraat, midden in de Indische buurt, naar mijn mening
de gezelligste buurt van Wageningen.
In 1979 maakte ik de overstap naar de recherche. Daar ligt mijn hart. Met enkele korte
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tussenpozen doe ik dat werk nog steeds. Toen de politie in 1993 ging reorganiseren en
de gemeentepolitie Wageningen ophield te bestaan, solliciteerde ik als unitchef van de
unit Zuid (Wageningen en Bennekom).
Op 1 juli 1993 begon ik aan deze baan en precies 4 jaar later, op 1 juli 1997 keerde ik
terug bij de recherche van het district West Veluwe/Vallei, waar W ageningen onder
valt. Sinds 1 mei van dit jaar werk ik als chef van de Recherche Ondersteuningsgroep
Noord in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel.
Vrijwel vanaf het begin ben ik lid van de vereniging Oud Wageningen. Kort na de
oprichting kwam ik tijdens een nachtdienst de heer Jan de Goede tegen, die op de
Niemeijerstraat zijn hondje uitliet. Ik knoopte een praatje met hem aan en ik gaf mij ter
plaatse bij hem als lid op.
Dit jaar werd ik benaderd met de vraag of ik lid van het bestuur wilde worden. Ik hoefde
daar niet lang over na te denken. Ik hoop op een goede samenwerking met de rest van
het bestuur.
DE CASTEELSE POORT

P. Woldendorp

De wisseltentoonstellingen, die vanaf begin oktober in het museum te
zien zijn, betreffen beide Wageningse instellingen. De Koninklijke Neder
landse Natuurhistorische Vereniging en de Sint Janskerk in de Berg
straat. Wageningse instellingen die iets te vieren hebben. Een jubileum.
Een jubileum nodigt uit om terug te kijken op de voorafgaande periode, nodigt uit tot
reflectie over het eigen bestaan en/of de historie.
In deze beide gevallen heeft men dit willen doen door het organiseren van een
expositie. Een expositie in het museum De Casteelse Poort. Dat was een voortreffelijke
gedachte. W ant De Casteelse Poort stelt zich onder andere tot doel om een cultureel
centrum in Wageningen te zijn. Met een eigen positie naast de bibliotheek en
Junushoff, om maar enkele te noemen.
En in dat kader past het heel goed dat het museum plaatselijke instellingen op cultureel,
religieus of aanverwant terrein de gelegenheid geeft zich te manifesteren.
Instanties kunnen dus bij ons aankloppen als ze iets te vieren hebben of anderszins
door een expositie zich in de kijker willen plaatsen. Het museum is zelfs van plan om
zelf na te gaan welke verenigingen bijvoorbeeld voor zoiets in aanmerking kunnen
komen. Een actief verenigingsbeleid zou je dat kunnen noemen. Aandacht voor
verenigingen, dat staat ook in het collectieplan van de Casteelse Poort. Past dus binnen
het vastgestelde beleid. Het is maar dat u het weet.
Na de tentoonstellingen over Voeding in de Tweede W ereldoorlog en over de strijd om
Grebbelinie, die nationale belangstelling trokken, is het nuttig om ons te richten op
plaatselijke dan wel regionale zaken.
We zijn zeer verheugd dat Oud Wageningen exposities in het museum wil begeleiden door
het organiseren van lezingen. Na Jan Fogtelooover de Grebbelinie houdtTon Steenbergen
op 20 november een inleiding over 75 jaar Sint Jan. De combinatie van lezing en
tentoonstelling spreekt ons erg aan. Stimulerend in beide richtingen zouden we denken.
Wat is er verder te melden.
De subsidie voor de isolatie van de zolder van het koetshuis is door de gemeenteraad
aanvaard. De werkzaamheden dienaangaande zijn reeds afgesloten. Nu nog de
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verdere afwerking en het aanleggen van vloerbedekking en verlichting. We hopen we
op 3 december bij de opening van de tentoonstelling van W ageningen Fine Art de
verdieping in gebruik te nemen.
We krijgen een lift. De gemeenteraad heeft geld ter beschikking gesteld. De voorbereidin
gen tot realisatie zijn in volle gang, al zal het nog wel even duren voor we de minder mobiele
mens via een lift op de eerste verdieping kunnen ontvangen. Maar het begin is er.
De volgende tentoonstellingen zijn er te bezichtigen:
- Creatieve uitingen van KNNV-leden van 6 oktober t/m 3 december (ter gelegenheid
van het 90-jarig bestaan)
- 75 jaar Sint Jan- mensen en hun kerk- van 13 oktober t/m 5 december
- Van riet en biet tot suiker van 15 december t/m juni 2001.
Wie voor de tentoonstelling over suiker over te gebruiken spullen of wetenswaardig
heden beschikt wordt vriendelijk verzocht dit te melden aan Meintje Peters (telefoon:0317-413491) of bij het museum.
En door Wageningen Fine Art:
- YvonTrossèl, glasobjecten, en Lilian Krikhaar, gemengde technieken op papier, van
22 oktober t/m 26 november
- Gerard Thomassen, glaskunst, en Bert. J. G. Haggeman, geschilderde tekeningen,
van 3 december t/m 8 januari 2001.
OUD-WAGENINGEN LEDENMUTATIES 2000-4
Tot onze spijt melden wij het overlijden van:
mevrouw C.C. Bongers-van Bleek
de heer H.M. Leushuis
de heer J.G. van Leersum
mevrouw M. Hendriksen
mevrouw C. van Ingen-Smit
mevrouw G. Timmerman
de heer A.G. van Berkel
Adreswijziging
Fam J. de Hoogh-Hajer > Van Doesburglaan 27, 6708 MA W ageningen
A. Schellinkhout > Pachtersdreef 82, 2542 XK Den Haag
Vereniging Oud-Lunteren, Klomperweg 5, 6741 BJ Lunteren
Nieuw leden
J.C. Bongers, Jan Slauerhoffstraat 12, 6708 RJ Wageningen E
L.A.A.J. Eppink, Pootakkerweg 17, 6706 BW W ageningen E
mevrouw D.C. Kegel-van Ingen, Boslaan 53, 2761 VW Zevenhuizen E
mevrouw E. van Berkel-van Dam, Asserpark 5, 6706 HA W ageningen E
Aankondiging in verenigingstijdschrift
Bibliotheek Nederlandse Genealogische Vereniging-NGV, Papelaan 6, 1382 RM
Weesp (het verenigingstijdschrift Gens Nostra gaat naar zo’n 12000 adressen)
Bibliotheek Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755,2502 AT Den Haag (het
tijdschrift Genealogie gaat naar zo’n 14000 adressen)
De NGV en CBG schatten dat er ca 70% overlap is, dus het totaal bereik is 1600017000 adressen x één tot enige lezers.
Afgesloten 31-10-2000.
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GEORGES DUHAMEL OVER W AGENINGEN IN DE TW INTIGER JAREN?
Anton C. Zeven
Redevoeringen aan de wolken
De bibliotheek van onze vereniging werd ver
rijkt met een boekje in de Franse taal, ge
schreven door Georges Duhamel, en getiteld
Discours aux nuages (=redevoeringen aan
de wolken). Het werd in 1934 uitgegeven.
Voorin staat vermeld dat 15 exemplaren be
stemd waren voor het keizerlijke Japan, 40
voor Hollande Van Gelder (papierfabrieken?,
denk ik) en 1000 exemplaren voor Lafuma
Vergé pur fil. De laatste zal wel het verkoopkanaal zijn geweest. Het boekje bestaat uit 11
hoofdstukken, waaronder ‘Méditation dans
un autocar’ (meditatie in een touringcar).
Georges Duhamel was niet zo maar iemand.
In Elseviers Kleine en Grote W inkler Prins
staat dat hij te Parijs in 1884 geboren werd. Hij
overleed te Valmondois in 1966. Hij was een
Frans arts en schrijver, en verder dat in zijn
boek Géographie cordiale de l’Europe een
merkwaardig hoofdstuk over Nederland staat;
en dat hij dat land herhaaldelijk heeft bezocht.

GEORGES DUHAMEL
d e 1'teséêmw Fimi* # !«
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NOUVELLES ÉDITIONS LATINES

Wageningen?
Volgens de schenker betreft de inhoud van het boekje ‘een beschrijving van Nederland
van 1920-1930, gezien door de ogen van een Fransman.’ Op blz 89-90 van hoofdstuk
2: Eloge d’une petite nation (Lofspraak op een kleine natie), staat een alinea betreffen
de Wageningen. Het is uit een eerdere publikatie overgenomen. Deze eerdere
publikatie zal de Géographie cordiale zijn. Een vrije vertaling luidt:
Het stadje Wageningen, aan de voet van een heuvel - ja ja! - of aan de oever van de Rijn,
heeft nauwelijks 10 duizend inwoners. Zij telt - houd je vast - drie gemeentelijke lagere
scholen, twee protestantse lagere scholen, éen katholieke lagere school, een particuliere
school, een handelsschool, een ambachtschool, een modern lyceum, een landbouwho
geschool ... Oef! Ik geloof dat dit alles is. Hoewel, ik weet het niet zeker.
Tja! U zult moeten kiezen, scholieren van het meest gedisciplineerde land van de wereld;
U zult moeten kiezen, kinderen van de grootste individualisten van de alle volkeren.
Kiezen tussen 10 scholen, dat is slechts het voorspel tot de meest complexe
vertwijfelingen. Het elke dag moeten kiezen tussen de 50 door de overheid erkende
godsdienstige sekten. Bent U mennoniet, methodist, remonstrant? Van het nieuwe
Jerusalem of van de Vereniging van adventisten? Van de W aalse Kerk of van de
Apostolische Zendingen? Van de Edification (vertaling?) of van de Gereformeerde
Gemeente onder het kruis? Van de oude Luthersen of van de Assemblee van
Gelovigen volgens de Heilige Mattheus?*
Misschien zult U geen voorkeur geven aan éen van de 50 sekten, dan kunt U een geheel
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nieuwe oprichten, die beter naar Uw zin zal zijn.
Vervolgens moet U kiezen tussen éen van de 47 politieke partijen, die strijden om Uw
mening.
Maar U hoeft niet tien maal per dag te kiezen tussen de 230 autobusbedrijven die de
eer van het vervoer van de burgers onder elkaar verdelen en waarvan de kleinste, als
wagenpark, slechts éen wagen bezit, waarin met een beetje goede wil, zes personen
plaats kunnen nemen.
Kiezen! De mensen in Nederland hebben lang gestreden voor hun vrijheden; en wel
voor het recht van een geketende vrijheid.
Nu, het laatste slaat niet alleen op Wageningen, maar op Nederland als geheel.
Duhamel gebruikte het Franse woord voor verzuiling (compartimentage of cloisonne
ment) niet. Misschien zijn deze woorden pas later in het Frans in gebruik genomen.
En dat de W ageningse scholier moet kiezen tussen tien scholen is enigzins uit zijn
verband gerukt. Liever zeg ik: is flauwekul. Het gaat op voor de zes lagere scholen,
maar daarna krijg je een splitsing in de vervolg-opleidingen. Ik mis de ‘bakkersschool’
of is dat de vermelde particuliere
school?
89
^ DISCOURS AUX NUAGES
En als de schrijver je net heeft
verteld dat de Nederlander zo
veel keuze-mogelijkheden heeft,
dan kan je moeilijkover een geke
tende vrijheid schrijven. Dat de
Nederlander tot de meest gedis
ciplineerde van de wereld be
hoort zal tijdens de komende EKvoetbalwedstrijden moeten blij
ken.**
Resteert nog de vraag: waarom
koos Duhamel voor Wageningen
als voorbeeld? Was dat op goed
geluk of kende hij W ageningen?
Had hij Wageningen bezocht, had
hij een band met onze stad of met
La petite ville de Wageningen, qui" s’élève sur une
een Wageninger? En waarom
colline — mais oui ! — ou bord du Rhin, n ’a guère
wolken in de titel? Of moet ik dat
que dix mille habitants. Elle compte — prenez bien
votre haleine — trois écoles primaires communales,
woord meer filosofisch benade
deux écoles primaires protestantes, une école primaire
ren? Oef!
catholique, une école neutre privée, une école de com

J’ai fait, aux Pays-Bas, plusieurs séjours
pendant lesquels j ’ai eu la chance de lier de
très chères et solides amitiés. Dès le premier
de mes séjours, j ’ai décelé la ferme discipline
individualiste, derrière l'esprit frondeur, der
rière, aussi, cet extraordinaire humour hollan
dais dont le jeu est beaucoup plus ténu que
celui de l’ironie, et j'ai tâché de"peindre les
effets de ce précieux individualisme dans un
petit ouvrage qui date de dix ans déjà, mais
auquel je n ’aurais rien à reprendre aujour
d'hui :

* Gebrek aan kennis leidt tot
onjuiste vertalingen.
** Ik schrijf dit artikel in april 2000
en weet dus niet of de hool
igans hun dreigementen om
elkaar de kop in te slaan heb
ben uitgevoerd.

merce, une école industrielle secondaire, • un lycée
moderne, une école supérieure d’agriculture... Ouf !
Je crois que c’est tout. Encore n'en suis-je pas sûr.
Bah 1 Vous choisirez quand môme, écoliers du pays
le plus discipliné du monde ; vous choisirez, enfants du
plus individualiste des peuples.
Choisir entre dix écoles, ce n’est que le prélude à des
angoisses plus complexes. Il vous faudra, quelque jour,
choisir entre les cinquante sectes religieuses reconnues
par le gouvernement. Serez-vous mennomtes, métho-
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DE LOTGEVALLEN VAN ABRAHAM VAN BRAKEL
Door H. C. Wildeman - van Schijndel
Abraham van Brakel was de overgrootvader van Anneken van Brakel. Anneken was
gehuwd met Leonardus W ilhelmus Petrus Jacobs, de overgrootvader van mijn
moeder, Grada W ilhelmina Jacobs.
De naam Abraham van Brakel dook voor het eerst op in 1725, in het Doopboek der
Nederduits Gereformeerde Gemeente Wageningen. In dat boek stond hij geregis
treerd als doopvader.
Abraham van Brakel was gehuwd met Catrijn Berends Bol, gedoopt te Wageningen op
18 julij 1700. Ze was een dochter van Berend Berends Bol en Ploontje Jacobs. Uit dit
huwelijk werden 9 kinderen geboren, allen werden gedoopt te W ageningen: 1.
Johannes (21 -01 -1725), 2. Petrus (21 -07-1726), 3. Bernardus (01-02-1728), 4. Peternel (20-10-1729), 5. Henricus (04-04-1731), 6. Judith (26-06-1732), 7. Jacobus (20-081734), 8. Joannes (03-06-1736), 9. Catharina (27-12-1737).
Van beroep was Abraham “bennemaeker” . In 1726, 1727 en 1737 werkte hij zodanig
voor de stad Wageningen. Hij vervaardigde in die jaren, in opdracht, voor de stad
Wageningen: “Boot Benne, Brood Benne en Turff Mandens” (1).
Eind december 1737 sloeg het noodlot toe. Zijn vrouw Catrijn Berends Bol overleed,
op 37 jarige leeftijd, in het kinderbed van het negende kind. Op 28 december 1737 werd
“De vrouw van Abram van Brakel met de kleijne Kloek overluijt” .
Vijf maanden later was Abraham voornemens een tweede huwelijk aan te gaan.
Voordat hij de verbintenis aanging, diende Abraham, op 28 mei 1738, een verzoek in
voor goedkeuring van “een accoort off magescheijt voor sijne onmondige kinderen” (2).
Diezelfde datum had hij ook nog een onderhoud met “de Commissie van de Gemeente
over Wegen” over een schuur, die hij aan de Bennekomseweg wilde zetten. Hij wilde
aanwijzingen hebben, tot hoever hij zijn schuur aan de weg mocht plaatsen. Dit in
verband met de aanleg van een nieuwe geul, waardoor het water van de pomp naar
de riool moest worden geleid (2).
Twee dagen later vond de inschrijving voor het tweede huwelijk plaats. Dat gebeurde
bij de Nederduits Gereformeerde Gemeente Slijk Ewijk - Oosterhout. “Den 31 May
ingeschreven Abraham van Brakel Wed: van Catrijn Berendse van W ageningen sijnde
Rooms gesind en Hendrijn Driessen Wed: van Derk Hendrikse van Slijk Ewijk. De
Copulati vond plaats te Homoet den 22 Junij” (3).
Nog geen jaar na hun huwelijk, op 4 Junij 1739, vertrokken Abraham en zijn vrouw
Hendrijn, zonder kinderen, met de noorderzon uit W ageningen. Dit incident had
verstrekkende gevolgen.
Omdat de kinderen zonder geld en goed door de ouders in de steek waren gelaten,
pleegden de Diaconie en het stadsbestuur van W ageningen met elkaar overleg. Men
kwam overeen, “dat namentlijk de drij jongste kinderen die door haer vader en moeder
op so een onnaturelijke en strafbare wijse sijn verlaten sullen worden besorgd door de
Diaconie, terwijl het outste kint bij de ouders van sijn moeder die geweest is de eerste
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vrouw van zijn vader. Dat dit geval in de Couranten behoort te worden bekent gemaakt,
met beschrijvinge van het postuur, gelaat, kledinge en naam van de vader en moeder,
nevens belofte van een convenabile (passende) somme gelts tot een praemie voor den
aenbrenger die mogte weeten te ontdecken waer die ouders sig onthouden, sodanig
dat die in handen van de Justitie guamen te geraken, om tot een exempel van anderen
na behoren kunnen worden gestraft”. (4).
Het opsporingsbericht dat in de Couranten werd geplaatst, luidde als volgt: "Alsoo op
den 4de Junij 1739 van W ageningen stil sijn wegh gegaen Abram van Brakel, sijnde een
mande maker, en sijn huijsvrouw Hendrijn Driessen achterlatende vier kinderen, sijnde
den voors: Abram van Brakel oudt omtrent 30 jaren, middelmatigh van lengte, geset
van lichaem rat ter been, soel van aengesigt sijnde sijn rechter oogh uit, hebbende
bruijn haer iets gewolckt, draegende een linne keel en is voors: Hendrijn Driessen oudt
30 jaeren middelmatigh van lengte, redelijk dick en vet van lichaem hebbende goede
koleur van aengesigt en roode wangen. Soo is het dat Burgemeesteren Schepenen en
Raedt der voors: Stadt beloven aen die geene die voorn: Abram van Brakel en sijn
huijsvrouw weet aen te brengen, dat in handen van Justitie geraekt een praemie van
een hondert gin: sullende den aenbrengers naem des begerende verswegen worden.
Den 17de Junij 1739” (5).
In de berichtgeving werd geschreven over vier kinderen, die door hun ouders waren
achtergelaten. Abraham van Brakel was vader van negen kinderen. Hoe het de overige
vijf kinderen in die tijd verging, blijft gissen, omdat hun levensloop niet werd achter
haald. Bij het signalement stond vermeld, dat Abraham van Brakel omtrent 30 jaren oud
zou zijn. Dat was onjuist. Hij moest in die periode ca. 40 jaar zijn geweest.
Het opsporingsbericht werd driemaal in de krant gezet. De plaatsing kostte 9 guldens
en 9 stuivers. “Betaalt aen de Agent Henkel voorgedaene verschot aen de Coerantier
voor dat driemaal in de Coerant heeft geset, dat den Bennemaker en sijn vrouw stil sijn
weghgegaen met achterlatinge van haere kinderen vervolgens ord: van den 17de Aug:
1739 sub: n o :4 ....................................9 - 9 - “ (6).
Na alle commotie over het plotselinge vertrek van Abraham van Brakel en zijn vrouw
Hendrijn Driessen, met achterlating van vier kinderen, viel er rond deze affaire een
jaren lange stilte. Het echtpaar leek van de aardbodem te zijn verdwenen.
De Diaconie had inmiddels de financiële verantwoording voor de drie jongste kinderen
op zich genomen. Twee van hen waren ondergebracht bij de grootouders van moeders
kant, Berend Bol en Ploontje Jacobs. Vanuit de kerkelijke instelling van liefdadigheid
ontvingen zij jaarlijks een financiële tegemoetkoming voor de opvoeding van deze twee
kinderen. Het “Cost Geit” werd eenmaal per jaar, op 11 december uitbetaald. Grootva
der, Berend Bol, heeft vanaf juni 1739 tot en met december 1747 deze bijdrage
ontvangen. Na zijn dood in 1748 werd het kostgeld over de jaren 1748 en 1749
uitgekeerd aan zijn weduwe, Ploontje Jacobs. (7). Voor het oudste kind, dat ook bij de
grootouders woonde, werd vanuit de Diaconie geen financiële tegemoetkoming
verstrekt.
In 1750 werd nog een keer “een Jaar kost geit van de Jonge van Aberam van Brakel
betaald aan de vrouw van Egbert Bol.” (8). Deze uitkering vond niet plaats zoals
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gewoonlijk op 18 december, maar op 24 december 1750.
Het jongste kind, Caatje (Catharina), werd opgenomen in het huisgezin van Seeger
Roelofsen. Daar verbleef zij vanaf juni 1739 tot en met juni 1744. Voor dit kind werd
jaarlijks door de Diaconie aan het gastgezin kostgeld betaald. (9). Vanaf juli 1744 tot
en met maart 1753 verbleef Caatje in het gezin van Willem van Roekel. Ook deze
mensen ontvingen jaarlijks een financiële bijdrage voor de opvoeding van het meisje.
(10). Vanaf april 1753 tot en met maart 1755 woonde Caatje bij Johanna Swier. Ook
deze dame ontving van de Diaconie, over deze periode, kostgeld. (11).
Bijna elf jaar na de opschudding over het vertrek, met de stille trom, van Abraham van
Brakel en zijn tweede vrouw Hendrijn Driessen, met achterlating van de kinderen, werd
op de voormiddag van 31 mei 1750 de stilte rond deze affaire eindelijk verbroken. Het
bestuur van de stad W ageningen had die ochtend een brief ontvangen van Baron
L.A.Torck Landmeester van Veluwe uit Roosendaal met de volgende kennisgeving:
“Gisteren kreeg ik tijding van de Scholt van Ede, dat bij sijnt was geapprehendeert
(aangehouden) eenen Abraham van Brakel en sijn vrouw die Anno 1739 vier kinderen
binnen UWED: en Agtb: Stad hebben verlaaten, en op welkers apprehensie (aanhou
ding) en overlevering ingevalle in handen van Justitie quam tegeraken. UWED: en
Agtb: een premie van een hondert guldens hebben gestelt, Ik hebbe van de saak
aanstonds aan het Hoff kennisse gegeven, die mijn hebben georderneert (opgedra
gen), daer van aen UWED: en Agtb: kennisse te geeven, ben eijnde so UWED: en Agtb:
daer omtrent eenig versoek hadden te doen aen ‘t Hoff sulx een eersten te konnen werk
stellig maaken; waer van mijn acquitteeren (zich kwijten) bij deesen sullende verwagten, dat UWED: en Agtb: daer omtrent eenig versoek aen het Hoff willende doen; sulx
ten eersten werk stellig te maaken, hier meede beveele UWED: en Agtb: in de
bescherminge des Alderhoogste, ende blijve Wel Edele en Agtbare Heeren.
UWED: en Agtb: Seer goede Vriend
L.A.Torck Landmr: van Veluwe Roosendaal den 30 maij 1750” (12).
Tijdens de vergadering, op 31 mei 1750, van het stadsbestuur, waarin de inhoud van
bovenstaande kennisgeving werd behandeld, nam men het besluit “den Hr: Landdrost
voor deese tijdige kennisgevinge te bedanken, voorts d’Heeren van den Hove bij
missive (officieel schrijven) te versoeken nademaal (aangezien) de voorz: verlatinge
alhier geschiet is, dat haar Ed: mog: die gevangenen aan ons (hen) gelieven over te
geven te laten uitvolgen om alhier te worden te regt gestelt.” (13).
Nog diezelfde dag werden door de Burgemeester van W ageningen twee brieven
opgesteld, die op 1 juni 1750 werden “afgezonden” . De eerste brief was gericht aan
de “ Edele mog: Heeren die Heeren Raden des Furstendoms Gelre en de Graafschap
Zutphen” , waarin de Burgemeester van Wageningen de “ Edele Mogende Heeren” liet
weten, dat “den Heer Landdrost van Veluwen” hem in kennis had gesteld, dat “bij den
Scholt van Eden was geapprehendeert eenen Abraham van Brakel en sijn vrouw en op
welkers ontdeckingh dat in handen van Justitie geraekte, wij (zij) een premie van
hondert gin: zouden gestelt hebben” . Omdat het delict in het Schependom van
Wageningen was gepleegd, werd een verzoek tot uitlevering van de gevangenen
ingediend, zodat zij voor “deses Stads Gerichte” terecht gesteld konden worden. (14).
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Het tweede officiële schrijven was gericht aan de “ Hr: Baron Torck Vrijheer van
Rosendaal als Landdrost van Veluwe” . In deze brief werd de Baron niet alleen bedankt
voor de tijdige kennisgeving, dat Abraham van Brakel en zijn vrouw in hechtenis waren
genomen, maar ook voor het feit, dat hij “’t H o ff’ in kennis had gesteld, dat er een premie
van hondert gulden zou worden gegeven aan de aanbrenger. (14).
Een paar dagen later ontvingen de Burgemeesters en Schepenen van de stad
Wageningen een brief, d.d. 3 juni 1750, van “ Die Raaden des Furstendoms Gelre en
Graafschaps Zutphen” . Hierin werd meegedeeld, dat het verzoek tot uitlevering “van
twee gevangens door den Schout van Ede geapprehendeert: en in ‘s Hover gevankenis
overgebraght” was ontvangen. Dat “de meeste Leden wegens de tegenwoordige
vacantie absent” waren. Dat daardoor “over den inhoud van die missive niet gedelibereert (beraadslaagd) kunnen worden” . Na de vacantie zou men de zaak zo spoedig
mogelijk in beraad nemen. (15).
Ongeveer veertien dagen later berichtte het Hof, in een officieel schrijven, d.d. 16 juni
1750, dat “de gem: missive” in de vergadering was voorgebracht. Uit de inhoud van
deze brief werd duidelijk, dat het verzoek tot uitlevering van Abraham van Brakel en zijn
vrouw niet zonder slag of stoot zou worden bewerkstelligd. Zij hadden “bij het nasien
der retroacta (vorige stukken) bevonden, dat voor heen in diergelijke versoek van
overgiffte namentlijk is swarigheid (bezwaar) gemaakt, en souden wij (zij) derhalven
dat spoor in desen ook wel hebben connen volgen: Dog in desen gelet hebbende op
de natuer (aard) van ‘t geen waer dese twee Gedetineerdens beschuldigt worden pligtig
te wesen, hebben wij (zij) vermeint aen het regt van de Heeren Staeten deser provintie
met relatie tot de criminele Jurisdictie (rechtspraak) te W ageningen geen nadeel te
sullen toebrengen, wanneer wij (zij) in dit singuliere (zonderlinge) geval en sonder
consequentie in het toecomende in dit versoek van overgiffte tegens een behoorlijcke
acte, waer van een opstel hier nevens gaet en betalinge der costen quamen te
bewilligen.” (16). Verder werd nadrukkelijk gesteld, dat eerst de acte ondertekend
moest worden teruggezonden en de kosten worden betaald, voordat de gevangenen
zouden worden overgedragen. Ook de beloofde premie zou “promtelijk” moeten
worden voldaan.
Concept acte
“Wij Borgermeesteren, Schepenen en Raed der Stad W ageningen doen cond en
verclaeren mits desen, dat de overgave en uijtvolging van Abraham van Brakel en
desselfs vrouw, dewelke in de jaere 1739 uit onsen Stad zijn vertrocken, agterlatende
vier kinderen, en die al nu tot Venendael onder den Ampte van Ede, geapprehendeert
en in ‘s Hoves gevankenis overgebragt sijn, door den hove des Furstendombs Gelre
en Graeffschap Zutphen ingevolge der selver missive van den sestienden Junij deses
jaers, aen ons alleen is geschied om in dit Singuliere geval met deese Gevangens
gehandelt te worden, so als na Justitie behoort sonder daer uit in ‘t vervolg eenige
consequentie off prejuditie (benadeling) sal mogen getrocken worden, en wel insonderheid (voornamelijk) met relatie tot het regt de Heeren Staeten te W ageningen deser
provincie omtrent de criminele jurisdictie (rechtspraak) competerende (rechtmatig
toekomen): Dies t’oirconden.” (16).
Naar aanleiding van deze ingekomen stukken werd, op 24 juni 1750, door de
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bestuurders van de stad W ageningen een vergadering belegd. Men was niet te spreken
over het feit, dat het verzoek tot uitlevering van Abraham van Brakel en zijn vrouw niet
meteen werd ingewilligd. Dat er eerst nog een acte met de nodige eisen moest worden
ondertekend, viel helemaal niet in goede aarde. Men “is na rijpe deliberatie (beraad)
verstaan de navolgende missive aan haar Ed: Mog: tot weder rescribtie (terugschrijving) te doen afgaan.” (17).
In “de navolgende rescribtie” d.d. 24 juni 1750, werd het grote ongenoegen van de
“Burgemeester, Schepenen en de Raat der Stadt W ageningen” tot uiting gebracht, met
de volgende woorden: “Wij kunnen niet afweesen UEdmog: bij deese te betuigen dat
wij met bevreemdinge daarinne gezien hebben, niet alleen dat UEdmog: voor aff
komen te allegeren (aanhalen) een swarigheijdt welke indiergelijke geval op den 1 7ber
(1 sep.1725) zoude zijn gemaakt ende ‘t selve op ons willen toepassen, waarvan wij
nogthans bij ‘t nazien onser retroacta (archief stukken van vroegere datum die
betrekking hebben op thans te behandelen zaak) niets vinden kunnen, maar dat
UEdmog: op dat fundament ende een voorzorge dat aan ‘t regt van d’ Heeren Staten
deser provintie met relatie tot de Criminele jurisdictie ter deser plaadse, geen nadeel
worde toegebragt, ook van ons afeijsen. Een declaratoir (vonnis zonder veroordeling)
zoo ende als ‘t bijgezondene opstel (concept) behelst, daar ‘t UEdmog: zoo wel als ons
genoegsaam (voldoende) bekent is dat in den jare 1725 hangende ‘t different (verschil)
tussen ‘t Hoff provintiaal ende de magistraat deser Stadt over d’exercitie (uitoefening)
van de criminele jurisdictie, de staten deser provintie bij derselve resolutie (overheids
besluit) dato 30 April self verstaan hebben dat wij inmiddels zouden blijven bij de
possessie (bezit) van dat regt buijten ende behalven dat UEdmog: zeedert ook geene
de minste swarigheijds hebben gemoveert (opgeworpen) aan ons te accorderen
(overeenkomen) derselver scherpregter zoo dikwijls als wij derselver tot ‘t doen van
eenige executie van UEdmog: hebben versogt ende gerequireerd (gevorderd) hierop
dan afzonderlijk, voorts met U Edmog: ook op de natuur van ‘t geval waaromtrent wij ons
versoek toen UEdmog: hebben gedaan, met alle aandagt gelet hebbende meene wij
reden te hebben te hoopen, dat UEdmog: bevel sullen gelieve aftesien van derselver
eijs om te hebben een acte zoodanig als ‘t bijgezonde voorschrift” . Verder bevelen de
heren uitlevering “uit vervolg aan hun regt” , maar niet geheel vallend onder een
bepaalde voorgaande rechtspraak. Daartegen zullen zij bezwaar maken. Zij eisen
uitlevering tegen een normale acte “met betalinge der gevallene die wij (zij) gereedt zijn
aan Ued Mog te doen toekomen zodraa wij (zij) hierop een favorabel (qunstia) antwoord
sullen hebben” . (18).
Het officiële schrijven van het Hof, d.d. 25 juni 1750, was niet het favorabel antwoord,
dat de bestuurders van Wageningen hoopten te ontvangen. Het was eerder het
tegendeel. Het Hof liet weten, dat zij niet anders verwacht hadden, “of U’Eers: souden
onse (hun) beleeftheid en aansien van de twee gedetineerdens Abraham van Brakel
en desselfs vrouw” willen accorderen en dat na tekening van de acte de gevangenen
zouden worden opgehaald, zoals zij dat van dag tot dag hadden tegem oet gezien. Het
Hof had dan ook met verwondering de brief ontvangen, waarin bezwaar werd gemaakt
tegen de acte, maar dat niet tegenstaande het verzoek tot uitlevering van de
gevangenen bleef ingediend. Verder kon men “niet passeren de ongewone expressie
(gevoelsuitdrukking)” die gebruikt werd “met relatie tot het geval van 1. Septemb: 1725,
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namentlijk dat met bevreemding.” Hierdoor werd de indruk gewekt, dat de waarheid van
die zaak in twijfel werd getrokken. Daarom waren een copie van de brief van de
Magistraat van Wageningen en de “rescriptie” van het Hof bijgesloten. Dat het
stadsbestuur deze retroacta niet had kunnen vinden, werd hen verweten als onzorg
vuldigheid. Wat de zaak zelf betrof, werd door het Hof niet begrepen, dat werd
aangevoerd, dat een acte zonder vooroordeel verplicht zou zijn. Door uitleg over de
gang van zaken, werd het tegendeel bewezen. Ook kon het Hof de mening van de
heren, dat zij recht hadden op uitlevering van de gevangenen, nauwelijks geloven,
terwijl algemeen bekend was, dat men “beleeftheits halven wel kan overgeven aen het
Gericht van de plaats alwaar hij het delict heeft begaan, maar dat geensints daer toe
verplicht is.” Verder vroeg het Hof zich af, “off het wel waar is, dat volgens Landschaps
resolutie van den 30. April 1725. U’Eers: gebleven zijn in de poffessie (waarborg) van
d’exercitie (beoefening) van de criminele jurisdictie dat de questie over die criminele
jurisdictie tot Wageningen daar bij in U’Eers: faveur (gunst) niet eenmaal is gedeeldeert
en afgedaan; maar dat in tegendeel Gecommitteerdens uit de Lanschap zijn benoemt,
om dit bij te leggen; ‘t welk vermits tot op de huijdige uur niet is geschied, soo volgt het
ook van self, dat dit poinct in staat is gebleven en voor als nog geensints uijtgemaakt;
En dat derhalven de Heeren Staaten deser Provincie het ons Particulier met relatie tot
U’Eers: qualijk souden hebben kunnen neemen, indien wij op de conservatie (behoud
zucht) van Haar Ed: Mog: regt in het bijsonder in deese niet hadden komen te denken.”
Het Hof deelde verder mee, dat zij om deze reden niet zonder ondertekening en
overdracht van de acte aan het verzoek tot uitlevering van de gedetineerden kon
voldoen. Verder werd nog gevraagd, of men nog bewijzen ten laste van de gevangenen
had en deze wilde opsturen, “om op in ‘t sententieren (vonnissen) van deselve sodanige
reflexie (overweging) te neemen, als bevonden sal worden te behoren.” (19).
Door al dat juridisch krakeel over een affaire, die in principe nauwelijks iets met de
eigenlijke zaak te maken had, werd de afhandeling van het proces tegen Abraham van
Brakel en zijn vrouw behoorlijk gestagneerd. Zij zaten al bijna een maand in hechtenis,
met alle ellende van dien. In die tijd hadden het Hof en het Stadsbestuur van
Wageningen nauwelijks iets anders gedaan dan redetwisten en het geschil was nog
niet geslecht
Op 27 juni 1750 kwam het Stadsbestuur van W ageningen weer bijeen. Tijdens deze
vergadering werd door de President de brief van het Hof, d.d. 24 juni 1750, ter tafel
gebracht. Men besloot voet bij stuk te houden en te blijven weigeren de acte te
ondertekenen. Ze zouden zelf een document opstellen en deze acte insluiten bij het
antwoord op boven vermeld schrijven. De rescriptie werd op 28 juni 1750 geschreven
en verzonden. Verder besloot men, indien het Hof “onverhoopt bij haare vorige
resolutie (overheidsbesluit) ende Eijsch mogten willen persisteren (blijven volharden)
dat h WED: ende Aghtb: als dan veel liever zullen gedogen dat die gedetineerdens
verblijven in handen van ‘t Hoff dan sig in te laten in een saak welkens gevolgen niet
prosudiciabel kan sijn aan een Regt, ‘t welk h WED: ende Aghtb: vermenen te
competeren (rechtmatig toekom en).” (20).
In het antwoord op de brief van het Stadsbestuur van Wageningen, dat werd opgesteld
op 30 juni 1750, bleef het Hof bij haar vorige overheidsbesluit en de eis volharden, dat
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de acte eerst ondertekend moest worden. De verdere inhoud ging weer over het
waarom men niet tot uitlevering van de gevangenen kon overgaan, als de acte niet werd
ondertekend. Er werd ook nog eens nadrukkelijk gesteld, dat werd verwacht, dat men
de kosten en de beloofde premie van honderd gulden zou voldoen. Men zag het
antwoord op dit schrijven zo spoedig mogelijk te gemoet, “op dat deese Gevangens,
die reets een geruijme tijt gedetineert geseten hebben, eenmaal een eijnde van haar
saak komen te erlangen.” (21).
In het volgende officiële schrijven van het Hof, d.d. 7 juli 1750, was een extract uit het
examen opgenomen; “Uijt ‘t examen van de Gevangene Abraham van Brakel en
Hendrika Driessen Ons voorgekomen zijnde, dat nae haar seggen voor haer vertrek
van Wageningen reets twee van deesen Abraham van Brakel sijne vijf kinderen door
denselven souden gebraght zijn geweest het eene bij de beste vaeder van die Kinderen
en het andere bij sijn broer: En dat se bij haer vertrek de drie overige bij de Kinderen
bestevaeder en bestemoeder mede souden gesonden hebben: dat se hier toe ook
nogh niet waeren gekomen, als nae dat se voor af so aen de Magistraat als Diaconie
hadden te kennen gegeven haeren armlijcken staat en onvermogentheid van de
Kinderen te kunnen onderhouden: Dat Abraham van Brakel tweemaal eens alleenigh
en de ander reijse met eenen Jannes W ullewever in de potje beulink straate wonende
te dien eijnde bij de Magistraat sou sijn geweest: Dat se bij de Magistraat en Diacinie
geen onderhoud voor de Kinderen hebbende kunnen verkrijgen, sij nae de Kinderen
als gemelt, alvorens te hebben gelaeten bij de bestevaeder en bestemoeder, daar op
vertrokken waaren, wanneer de bestevaeder en bestemoeder daer nae deese Kinde
ren aan de Magistraat gebragt hadden, en U’Eers: als doen eerst die Kinderen nae sigh
souden hebben genomen gehad: Saaken en omstandigheden, die Wij hebben vermeint van die importantie (gewicht) te zijn, dat Wij hebben goetgevonden Ons daar over
bij U’Eers: te informeren, om te mogen weeten, wat van dit voorgeeven sou mogen zijn,
om bij ‘t afdoen van deese saake Ons daer nae kunnen gedraagen, Wij sullen U’Eers:
rescriptie hier op te gemoete sien: W aar meede eijndigende bevelen Wij U’Eers: in
Godes bescherminge: Geschreven t’ Arnhem den 7. Julij 1750” (22).
Tijdens de vergadering van het stadsbestuur, op 9 juli 1750, kwam de zaak van
Abraham van Brakel nog even aan de orde. In de notulen stond hierover het volgende:
“Verlezen een missive van de Heeren van den Hove, waarbij eenige nadere infromatien
versoecken op ‘t punt derselve bij examinatie van de gevangene Ab: van Brakel ende
sijn vrouw ware voorgekomen, is na deliberatie verstaen Ed: mog: te rescriberen dat
van Magistraat deser stad, buijten de informatien bij derselver voorgaende missive
dato 28 Junij opgegeeven, geene andere bewijsen tegens voorzgd gevangene kan H
Ed: mog: konnen toezenden.” (23).
W aarschijnlijk zal kort na deze laatste berichtgeving, over Abraham van Brakel en zijn
vrouw Hendrijn Driessen, het vonnis zonder vervolging zijn voltrokken.
Dat het bestuur van de stad Wageningen hun financiële verplichtingen met betrekking
tot deze zaak nakwamen, bleek uit het volgende: “Nogh hebben H: Wed. en Agtb: den
Rendant (rentmeester) geaccordeert om nu in uijtgave te mogen brengen wegens aan
de Gerigt dienaars van Eden voor sodane premies als ‘t Gericht deser Stad hebben
gestelt op ‘t aenbrengen van Ab: van Brakel betaelt volgens acte van de charge van
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voorn: datum (31 juli 1752). Sub:No 81 ad

f. 50,- “ - “ - (24).

Er is geen enkele aanwijzing gevonden, waaruit blijkt dat Abraham van Brakel en zijn
vrouw, na hun vrijlating uit de gevangenis, naar W ageningen zouden zijn teruggekeerd.
Waar zij zich wel gevestigd zouden hebben, is niet achterhaald. Misschien ligt het
antwoord in het RK Doodboek van Wehl. Daarin staat geregistreerd:
“Begraven is Abraham van Brakel” (18-08-1754)
“Begraven is Abraham van Brakel” (26-02-1756) (25).
Of deze twee overledenen voorvader Abraham en een zoon uit het tweede huwelijk
zouden zijn, kan helaas niet bevestigd worden, omdat de doden hun ware indentiteit
voor eeuwig hebben meegenomen in hun graf.
Renkum, september 2000.
BRONNEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

O.A. Wageningen, inv.nr.408 fol.74V, inv.nr.409 fol.66, inv.nr.436 fol.37R
O.R.A. Wageningen, nr.8 pag.20R 28-05-1738
Arnhem, RBS 1527/48/5 T. Slijk Ewijk-Oosterhout 31-05-1738
O.A. Wageningen, inv.nr.93
R.A. Wageningen, inv.nr.15
O.A. Wageningen, inv.nr.437 fol.35V, 36R
Archief Ned.Herv.Gem.Wageningen, Kerkvoogdij en Diaconie inv.nr.58 fol.14V,
15V, 15R, 16V, 18R, 29V
Zie boven, inv.nr.59 fol.13R
Zie boven, inv.nr.58 fol.14R, 16V, 18V, 18R, 20R, 22R
Zie boven, inv.nr.58 fol.14V, 16R inv.nr.59 fol.12R, 15R
Zie boven, inv.nr.59 fol.14V, 14R
O.A. Wageningen, inv.nr.96 ingekomen stukken (1)
O.A. Wageningen, inv.nr.10 fol.182V, 183R
O.A. Wageningen, inv.nr.122
O.A. Wageningen, inv.nr.96 ingekomen stukken (2)
O.A. Wageningen, inv.nr.96 ingekomen stukken (3)
O.A. Wageningen, inv.nr.10 fol.186R
O.A. Wageningen, inv.nr.122
O.A. Wageningen, inv.nr.96 ingekomen stukken (4)
O.A. Wageningen, inv.nr.10 fol.187R, 187V
O.A. Wageningen, inv.nr.96 ingekomen stukken (5)
O.A. Wageningen, inv.nr.96 ingekomen stukken (6)
O.A. Wageningen, inv.nr.10 fol.189R, 189V
O.A. Wageningen, inv.nr.449 fol.47V
Arnhem RBS 1703.1/36/17 1703.1/37/14 RK Wehl
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