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VAN DE REDACTIE
Wie wel eens een artikel in een tijdschrift heeft proberen op te zoeken, wordt daarin
vaak gehinderd door het ontbreken van een overzicht van de in een jaargang
verschenen artikelen en de auteursnamen. Vooral als een jaargang uit veel nummers
bestaat neemt het zoeken nogal eens tijd in beslag. Om het opzoeken van artikelen,
die in "Oud Wageningen" zijn verschenen, te vereenvoudigen heeft het redactielid Jan
Everdij de "Index behorend bij de 29e jaargang 2001" samengesteld. Die index is als
losse bijlage toegevoegd.
Er is een klein probleem met betrekking tot de spelling van de naam "Oud(-)
Wageningen". Wordt deze naam gespeld met of zonder koppelteken? Of is de spelling
van de naam van de Historische Vereniging verschillend van de naam van haar
tijdschrift? Wie kan hierover uitsluitsel geven?

DE OOSTER STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ (O.S.M.), TUSSEN ARNHEM EN
RHENEN. 1884-1937
(Toelichting op de lezing van 18 februari 2002)
Wageningen was vroeger een tramrijke stad. Over"Bello", de lijn naar Ede, zijn al vaker
diavoorstellingen geweest. Wageningen had echter nog een andere tramlijn, nl. de
OSM, later de NBM.
De OSM / NBM is als smalspoortramlijn aangelegd. Het eerste begin van een lange
route werd aangelegd door de StichtscheTramway Maatschappij (S.T.M.), van Utrecht
naar Zeist. Dit was een normaalspoortramlijn met paardentractie. In 1882 werd deze
lijn door de STM vanaf Zeist naar Driebergen doorgetrokken, een lijn met eveneens
paardentractie. De bedoeling was om een doorgaande tramlijn naar Arnhem aan te
leggen. Om de aanlegkosten van zo'n lange lijn te drukken, werd de lijn aangelegd als
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smalspoortramlijn. In etappes werd de lijn telkens verlengd. Later is op de korte
trajecten met stoom gereden. Vanaf 1884 werd ook in Arnhem in de richting van
Wageningen begonnen. In 1885 werd Wageningen bereikt, waarna het sluitstuk
Rhenen - rond de Grebbeberg - Wageningen in 1887 werd aangelegd. Later kwam er
nog een zijlijn van Doorn naar Wijk bij Duurstede en de bekende lijn van de TramwegMaatschappij Oosterbeek(Laag) - Doorwerth (TOL). Deze lijn werd aanvankelijk ook
geëxploiteerd door de OSM, later door de NBM.
In de lezing van 18 februari ziet u dia's van de tramlijn Arnhem - Rhenen en de
TOL-lijn. De lijn Arnhem - Rhenen werd achtereenvolgens gereden met stoomtractie,
motortractie ( " b e n z o 's ') en electrische tractie. Op de TOL-lijn is uitsluitend met
electrische tractie gereden.

W.J.P. Steenbergen
BESTUURSMEDEDELINGEN
Nadat een aantal personen de door "Oud Wageningen" en het museum "De Casteelse
Poort" georganiseerde archeologische cursus van de heer Ed Zuurdeeg in de herfst
2001 hadden gevolgd werd door Wim Sombroek een oproep gedaan om de archeolo
gische werkgroep van "Oud Wageningen" nieuw leven in te blazen. Hierop hebben zich
enige belangstellenden gemeld, zodat de archeologische werkgroep nu bestaat uit Wim
Sombroek, Oege Borsboom, Han den Ouden en Huib Pieter Lagerwerf. Zij begonnen
aan een opgraving in de omgeving van de kruisgewelfkelder bij het museum, totdat zij
geroepen werden om een noodopgraving van het vrijgekomen perceel op de hoek van
de Beuningstraat en de Hoogstraat (NW-zijde) te verrichten. Hierbij werd ondermeer
een smidse gevonden. Het 'rommelige' karakter van de fundamenten zou kunnen
wijzen op een regelmatige aanpassing van het pand aan nieuw gebruik. Er werd geen
kelder gevonden. Een verslag zal volgen. Bij de kruisgewelfkelder werden muurfundamenten blootgelegd. Na de winterkou zal verder onderzoek verricht worden.
Het verder vervolmaken van ons informatie-documentatiecentrum (docu-centrum) in de Jan J . de Goede-zaal gaat gestaag voort. Zo zijn de titels van meer dan 2000
krantenknipsels door Jan van den Burg ingevoerd. Daarnaast vindt het verder invoeren
van de titels van onze bibliotheek (boeken en tijdschriften) en het scannen van het bezit
aan afbeeldingen doorgang. Het plan is om op een andere PC het mogelijk te maken,
dat belangstellenden op de plattegrond van Wageningen op een gewenste plek klikken,
waarna een afbeelding van die plek op het scherm te voorschijn komt. Het scannen kost
veel tijd. In het tijdschriftenrek vindt U de nieuwste en oudere nummers van de
tijdschriften waarop "Oud-Wageningen" geabonneerd is. Op dinsdagochtend zijn onze
vrijwilligers Ton Steenbergen, Ad Rietveld, Jan van Orden en Willem Ruisch in het docucentrum te vinden. U kunt dan voor deskundig advies bij hen terecht.
Met het bestuur van het Museum is overlegd hoe om te gaan met schenkingen
en aankopen. Afgesproken is dat het museum zich zal ontfermen over driedimensionale
museale stukken en schilderijen, terwijl "Oud Wageningen" zich zal blijven bezig
houden met de bibliotheek en afbeeldingen (foto's, prenten, tekeningen, e.d.).
In "Oud Wageningen" nr. 29-4 (november 2001) maakten wij melding van een
aantal vacatures voor bestuursleden. Omdat wij er op dit moment nog niet in zijn
geslaagd voldoende kandidaten te vinden willen wij onze oproep hierbij herhalen.
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Leden, jong en oud, die de leeftijd van 70 jaren nog niet bereikt hebben en die
geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie verzoeken wij contact op te nemen met de
secretaris, W. Wildschut, Telefoon 418716, liefst na 19.00 uur.
Omdat de Capitulatiezaal van "De Wereld" in de maand februari volledig was
bezet zal de bijeenkomst van 18 februari 2002 plaatsvinden in Vredehorst Kerkelijk
Centrum, Tarthorst 1, Wageningen.

W. Wildschut
LEDENMUTATIES 2001-4
Nieuwe leden
P. Koehoorn
E. Oostenbrink
Mw J. van Dreven-Krolis
R. Reckewell
O. Borsboom
B.A.T. van Orden
C. Tiemensen/Hypoplan

Begoniastraat 11
Sportstraat 27
Churchillweg 122
Asterstraat 109
Asserpark 26
Kerkstraat 79
Gen. Foulkesweg 30A

Adreswijzigingen/nieuwe adressen
A. Roelofsen
Nudestraat 35
J. Lucas
Veerstraat 40 kamer 216
J.W. van Nieuwenhuijsen
Wijenburg 122
K.R.C. van Leusden
Nudestraat 27
H. ten Haar
Plantsoen 77

6708
6707
6706
6708
6706
6871
6703

ET Wageningen
GG Wageningen
AG Wageningen
DK Wageningen
HB Wageningen
BJ Renkum
BS Wageningen

6701
6701
1082
6701
6701

CD Wageningen
BW Wageningen
VZ Amsterdam
CD Wageningen
AS Wageningen

Tot onze spijt delen wij U mee dat overleden zijn:
Mevrouw D. Kroes
Mevrouw W.E.M. Hagen-de Leeuw
de Heer C.B. Troost
de Heer J.G.C. Gerritsen
de Heer G. van Orden

AGENDA MUSEUM "DE CASTEELSE POORT" 2002 - 2003
Thematentoonstellingen:
zaal 2:
Groeten uit Wageningen:
prentbriefkaarten etc.

26 oktober 2001 t/m 24 februari 2002

Schatten van vrienden

1 maart 2002 t/m 26 mei 2002

FC Wageningen:
10 jaar zonder groen-wit

7 juni 2002 t/m 25 augustus 2002

Vrouwen, Wageningen en de wereld
Werk en studie op de LH, LU en WUR

9 maart 2003 t/m sept 2003
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Zaal 5 + 6
Tussen kunst en wetenschap:
Marinus van der Schelde

25 januari 2002 t/m 12 mei 2002

Prins Bernhard en Wageningen

3 mei 2002 t/m 27 oktober 2002

(NB: 3 t/m 19 mei in het Koetshuis)
Landbouwtentoonstelling (?)

november 2002 t/m april 2003

De Wageningse politie

april 2003 t/m november 2003

Kunsttentoonstellingen in het Koetshuis
Wageningen Fine Art
Frans Willebrands:
Frank van der Ham:

glaskunst
glaskunst

6 januari 2002 t/m 10 februari 2002
17 februari 2002 t/m 31 maart 2002

BEELDEN UIT HET VERLEDEN

J. Slingerland
Hebt u dat ook wel eens? Dat er van die onbelangrijke dingen ver uit het verleden zijn
blijven hangen die je nog duidelijk voor de geest staan? Onbelangrijk? Het is maar hoe
je het bekijkt. Ik vond het volgende nogal komisch en typerend, vandaar misschien dat
het is blijven hangen.
Het was op "de mart" (oud Marktplein) na de bevrijding in mei 1945. Het plein
was vol Wageningers, want prins Bernhard was op bezoek in het stadhuis. De menigte
wachtte op het gezelschap, dat uit het oude eerwaarde gemeentehuis moest komen.
De Nederlands Hervormde kerk was nog een puinhoop, zij het enigszins bij elkaar
geveegd. Als je de deuren van het gemeentehuis uitkwam had je een pracht uitzicht
over die puinmassa, hoewel er natuurlijk niets prachtigs aan was. Alleen waren wij na
vijfjaren gewend geraakt aan puin en je vond het niets bijzonders meer. Dus kwam
Bernhard de deuren uit met naast zich de loco-burgemeester Van der Weyden (want
de burgemeester was er niet meer)1). De prins bleef op het bordes even staan om
richting wijlen de kerk te kijken. Intussen stond op de trap een erehaag van de
Wageningse verkennerstroep netjes te wachten. En mijn vriend die erbij stond hoorde
Bernhard zoiets zeggen als: "Nou, nou burgemeester, het is hier wel raak geweest".
Waarop Van der Weyden antwoordde: "Ja, Koninklijke Hoogheid, ze hebben hier de
boelaardig in mekaargesodemieterd". Je kunt je indenken dat dat rijtje padvinders met
vertrokken gezicht de notabelen liet passeren.
!) Van der Weyden was jarenlang SDAP-raadslid - een echte Wageninger. Hij verving
uitstekend de ontbrekende burgemeester
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HET NATUURKUNDIG GENOOTSCHAP TE WAGENINGEN

J.P.A. van den Ban
In Wageningen werd in 1841 het Natuurkundig Genootschap opgericht. Van de
oprichting en van de eerste jaren van dit genootschap is niets bekend. Wel weten we
uit het gemeentearchief van Wageningen dat het Genootschap in 1845 een commissie
had ingesteld, die op 26 maart 1845 een brief schreef aan de directeur van de Sociëteit
de Harmonie met het verzoek "een kamer te mogen bouwen bij het lokaal van de
sociëteit waar het genootschap normaal de bijeenkomst van de leden hield"1). De
betreffende grond was eigendom van de gemeente en daarom deed de commissie op
1 mei 1845 aan de gemeente hetzelfde verzoek met de mededeling dat de directeur
van de Sociëteit het verzoek ook met de leden zou bespreken. Op 21 juni deelde de
directeur schriftelijk aan de commissie mede dat de leden van de sociëteit met het
verzoek hadden ingestemd, waarop de commissie aan het gemeentebestuur meedeel
de dat ze de instemming had van de Sociëteit. Zij wees er op " dat het lokaal zal worden

gebruikt voor het opstellen van de natuurkundige en scheikundige instrumenten en
voor het doen van proeven". Voor de commissie ondertekenden H.I. Borghuis van
Voortman, A. van Dalen en A. Braams.
We moeten aannemen dat de bouw van het lokaal inderdaad is doorgegaan, maar
van de volgende jaren is niets meer bekend. In 1855 lezen we in één van de eerste
nummers van de Wageningsche Courant, namelijk dat van 18 januari 1855, dat "op
vrijdagj.l. "voor het Natuurkundig Genootschap Dr. Ter Haar sprak over "Hetevenwigt
der vloeistoffen en de toepassing daarvan op de werktuigkunde, met proeven". De
verslaggever was enthousiast over deze vergadering, want hij schreef: " Veie nieuwe
werktuigen waren er aangeschaft, waarvan de doelmatigheid ten duidelijkste bleek.
Onder andere bewees een nieuw mode! ener hydraulische pers welke ongelooflijke
kracht er met zulk een werktuig uitgeoefend kan worden. In zijn bijdrage sprak de
spreker over weerglazen, waarmee hij ook daarmee gelukte proefnemingen deed.
Hoogst voldaan verlieten de leden de vergadering".
Over het belang van het Natuurkundig Genootschap voor Wageningen laat hij ook
geen twijfel bestaan. Hij schrijft het volgende (grotendeels omgezet in hettegenwoordig taalgebruik): "Een van de inrichtingen waarop Wageningen, haar grootte in
aanmerking genomen, zich met recht mag roemen is ongetwijfeld het Natuurkundig
Genootschap. Hetzou zich gerustkunnen meten metdie in vele grote steden. Ofschoon
het aantalleden en de deelname, ten opzichte van de omvang van de gemeente, groot
genoemd mag worden, ten opzichte van wat het zou kunnen zijn, is het zeer klein. In
onze eeuw waarin vooral de natuurkunde zo to verachtig haarga ven met kwistige hand
om zich heen verspreidt en waarbij de menselijke geest door haar de schoonste
zegepraal behaalt, is het verwonderlijk hoe men een aantal gedistingeerden, ja zeifs
zogenaamde geleerden, aantreft, die liever in hetpubliek de ongerijmdste beweringen
maken dan zich door onderzoek op de hoogte te stellen. Het ware beter aandacht te
besteden aan de kennis zonder weike geen opvoeding van tegenwoordig geëindigd
genoemd kan worden".
De Wageningsche Courant maakt de volgende twintig jaren geen melding van de
activiteiten van het genootschap. Het was kennelijk een besloten gezelschap, waarvoor
alleen de leden werden uitgenodigd en dat geen aankondigingen deed in de krant. Er
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kan worden aangenomen dat de vergaderingen van het genootschap regelmatig
plaatsvonden op vrijdagavonden in het gebouw van de Sociëteit "De Harmonie". Dat
gebouw stond bij de Nudepoort, waar nu de Walstraat begint. Op donderdag 2 maart
1876 schreef de Wageningsche Courant dat in de vergadering van het Natuurkundig
Genootschap van vrijdag j.l. een verzoek werd behandeld van Dr. Salverda, de
inspecteur van het landbouwonderwijs, om ten behoeve van de op te richten Rijks
Landbouwschool instrumenten in gebruik af te staan. Het verzoek werd ingewilligd
onder de wederzijdse verplichting dat het Genootschap ook de instrumenten van de
Rijks Landbouwschool zal mogen gebruiken.
Nadien is het Genootschap blijkbaar opener geworden, getuige het feit dat zo nu en dan
in de krant van donderdag een vergadering wordt aangekondigd voor de daarop
volgende vrijdag. Kennelijk waren toen ook niet-leden welkom. Bovendien was er een
band ontstaan met de Rijks Landbouwschool, want er traden nogal eens leerkrachten
van deze school op als spreker. In oktober en november 1877 gaf Dr. J. Ritzema Bos
een serie van drie voordrachten over "Het bloed en de bloedsomloop". Er waren echter
ook sprekers van buiten. Zo sprak op 21 december 1877 Dr. H.P.J. Stenfert Kroese over
de voeding. In 1883 trad L. Broekema als spreker op. Hij was toen directeur van de Rijks
Landbouwschool. Toen gaf hij geen onderwijs meer in de plantkunde, maar wel in de
veeteelt en de zuivelbereiding. Later heeft hij naam gemaakt als kweker van nieuwe
tarwerassen. Op 19 december 1884 sprak Dr. J. Ritzema Bos over de compagnieschap
pen in het dieren-en plantenrijk. Na de pauze gaf J. van Dam het een en ander ten beste
over de voortplanting van geluid in de lucht. Dr. Ritzema Bos was aangesteld als leraar
plant- en dierkunde en later werd hij de grondlegger van de plantenziektekunde in
Nederland. J. van Dam was leraar in de wis-, werktuig- en natuurkunde. Deze drie heren
speelden ook een belangrijke rol in het Natuurwetenschappelijk Gezelschap, dat in die
tijd naast het Genootschap bestond. Op 23 januari 1878 sprak de heer P. Keyzer Yz.
uit Apeldoorn over kaarsenfabricage. Blijkbaar maakte het genootschap daarna een
moeilijke tijd door want het bestuur besloot aan het eind van het jaar een samenspraak
te houden, waarbij de leden onderwerpen konden aandragen, die zij graag aan de orde
wilden stellen. De Wageningsche Courant van 12 november 1885 meldt daarover het
volgende:

"Het Natuurkundig Genootschap hield vrijdagj.l. eene vergadering waarin, afwijkend
van vorige vergaderingen eene samenspraak gehouden werd over reeds vroeger
gedane o f later ingekomen vraagstukken.
Hoe komthet dat de zon niet even lang vóór 12 uur opgaat, als hij na 12 uur ondergaat?
Op het netvlies van ons oog ontstaan omgekeerde beelden van de voorwerpen die wij
beschouwen. Hoe komt het dat die voorwerpen toch recht gezien worden?
Zo zeepsop o f ander vuii water eenige tijd in een zinken bak staat, ontstaat er een
brandlucht. Wat is hiervan de oorzaak?
Kan het hangen van eene haarspeld aan de rand van het glas eener brandende lamp
het springen van het glas beletten, en waardoor?
Is gaslicht ai dan niet nadeelig voor kamerplanten?
Wat kan men doen om goudvischjes in eene kom lang in het ieven te houden?
Is het dragen van overjassen aan te beveien?
Margarineboter. Bereiding: vergelijk met natuurboter.
Gazometers: droge en natte behandeling, voor- en nadelen. Gasbranders.
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Inmaken van groenten in blik.
Koffij: filtreren o f koken, grof o f fijn malen.
De geologische gesteldheid van den bodem in de omgeving onzer stad.
De rioolkwestie in Wageningen. Het stijgen en dalen van het grondwater en de invloed
hiervan op de gezondheidstoestand.
De werking der electriciteit op levende organen (menschen, dieren en planten).
Het drinkwater in onze gemeente. Welke middelen kunnen en moeten aangewend
worden om dat te verbeteren?
Wat is de reden, dat op sommige plaatsen in grachten en kanalen, het water 's winters
ook bij de grootste koude, niet bevriest?
Vroeger gedane vragen waren ter beantwoording in onderzoek.
Besproken werden: vraag 2 over de beelden op het netvlies van het oog ontstaan.
Volgens de theorie doen zich die beelden omgekeerd voor, doch deze stelling werd
bestreden, zijnde het onaannemenHjk, dat een kind zou ieeren beeiden rechtop te zien,
die zich omgekeerdin het oog voordoen. De werking van de convexe zijde der lens moet
hierin te hulp komen. Vraag 8 over de margarine boterzai door een natuurkundige van
elders behandeld vjorden. Evenzo vraag 9 over gazometers, enz. waarschijnlijk door
Prof. Snijders. Idem vraag 11 over koffij. Vraag 12 over de geologische gesteldheid van
den bodem in de omstreken van Wageningen wordt door een Hdingeleid en zal bij eene
tweede behandeling van vraag 13, de rioolkwestie, ingeleid door een ander lid,
belangrijker worden omdat daardoor meerdere axioma's voor de werking van het
grondwater duidelijk zullen worden. Door het houden van discussiën zal men aan de
orde gestelde zaken van verschillede zijden Ieeren beschouwen, en ongetwijfeld zal dit
dan voor den lust tot het vermeerderen der natuurkennis zeer bevorderlijk zijn".
"De heer Beekman te Zutphen zal den 27? No vember a.s. voor het Genootschap
optreden".
Op 15 januari 1886 was er een vergadering van het genootschap, waarvan de
spreker en het onderwerp niet werden vermeld. Maar er werd wel melding gedaan van
de vergadering van 2 april 1886 waar "Prof. Dr. A. Mayer alhier" de vraag inleidt over
"margarina, haar bereiding, strekking, enz. (met uitleg)". Na de pauze werd door de
voorzitter, de heer J. van Dam, mededeling gedaan over zijn proefnemingen, o.a. "van
het stijgen en dalen van het vocht in de looikuipen, de pekel in zuurkooltonnen, enz.
(met uitleg)". Door Dr. Vermande werd op de gedane vraag "ofhet dragen van demisaisons aanbeveling verdient", aangetoond dat" het lichaam in den winter beschutting
van wollen kleren vereischt". Op 1 oktober 1886 hield het Natuurkundig Genootschap
een huishoudelijke vergadering (...financiën). Met algemene stemmen werd Dr.
Vermande, periodiek aftredend, herkozen. Het bodeloon werd wegens verminderde
werkzaamheden vastgesteld op ƒ40.-. Er werden leesbeurten aangekondigd van de
heren Snijders en Beekman uit Zutphen en Dr. Bleekrode uit 's Hage: "De heer Beekman
zal op 15 oktober spreken over defensie".
In het Gemeenteverslag over 1886 wordt onder het hoofd "Kunsten en Weten
schappen" een aantal organisaties in Wageningen genoemd, o.a. het "Natuurkundig
Genootschap" met 58 leden en 5 buitenleden.
De Wageningsche Courant van donderdag 13 october 1887 geeft een verslag van
de vergadering van het Natuurkundig Genootschap, die de vrijdagavond daarvoor in
Junushoff is gehouden, waarin het aftredend bestuurslid " tevens president" de heer
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J. van Dam, met algemene stemmen herkozen werd, het bodeloon werd vastgesteld
en de rekening werd nagezien en in orde bevonden: "Omtrent de in de aanstaande

winter te houden iezingen werd het vooruitzichtgeopend, dat deze zo populair mogelijk
zouden zijn, opdat zij met meerder vrucht door dames en heren bijgewoond konden
worden. Er zullen zoveel mogelijk ook iezingen worden gehouden door de H.H. ieraren
der R.L.S. Als punt ter onderlinge bespreking werd de vraag ingeieverd o f er enig
verbandbestaat tussen de stand der hemellichamen en hunne invloed op de dampkring
en de tegenwoordig veel voorkomende aardbevingen. Het bestuur vestigt tevens de
aandacht op de inzending van vraagstukken op natuurkundig gebied, die het gaarne
tegemoet ziet".
Twee jaar later deelt de Wageningsche Courant van woensdag 16 oktober 1889
mede, dat
"de lezingen van het Natuurkundig Genootschap zijn vastgesteld op 1 november
ter behandeling van vraagpunten en verder 22 nov., 13 dec., 3 en 24 jan., 14 feb. en
7 maart. Bekwame sprekers zijn hiertoe uitgenodigd waaronder de heer van der Stadt,
die wellicht op 22 november zal optreden. De heer dr. J. Ritzema Bos werd ais
bestuurslid herkozen. Tot bode werd benoemd de heer Grutterink, amanuensis bij de
R.L.S. (De heer Grutterink was ook bode van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap).
Wij vestigen de bijzondere attentie der nieuwe bewoners op het bestaan dezer
wetenschappelijke vereniging. Het volgend jaar is er op vrijdag 31 oktober 1890 de
huishoudelijke vergadering van het Natuurkundig Genootschap des avonds om halfacht
in de directiekamer van Junushoff, ter bespreking van deplannen ter reorganisatie van
het Genootschap".
De Wageningsche Courant van woensdag 30 november 1890 is treurig gestemd
overde belangstelling voor het Natuurkundig Genootschap. De krant schrijft: "Erschijnt
een geest van algemene verflauwing, een verdoovingsgeest aan belangstelling in wat
goed en schoon is, niet alleen te Wageningen, maar ook elders te heerschen. Wij
zouden die te Wageningen kunnen aantoonen, door te wijzen op: het vroegere leger
van weerbaarheidsmannen, muziek-, zang- en toneelgezelschappen, vereenigingen,
die het "aangename" ten doei hebben, doch ook vereenigingen die het "nuttige"
beoogen, ondervinden den geest van flauwte en gebrek aan belangstelling soms in
hooge mate.
Eene bijna 50-jarige vereeniging: 'hetNatuurkundig Genootschap'ondervindtdit
reeds eenige ja ren maar al te zeer. Mag dit Genootschap, zooals in de j.l. gehouden
huishoudelijke vergadering bleek, zich nog verheugen in een tamelijk groot getal van
leden (34) benevens in een welvoorziene kas en de vrije beschikking over natuurkun
dige instrumenten, het betreurt echter de geringe belangstelling, die door de leden met
de vergaderingen betoond wordt. Deze zijn toch waarlijk van dien aard en worden op
zulke populaire wijze door bekwame mannen geleid, dat die geringe belangstelling
bijna onverklaarbaar is. Het bestuur van het genootschap, reeds lang op verbetering
bedacht, o.a. door vraagpunten en de bespreking daarvan aan de orde te stellen, stelde
nu ene reorganisatie voor door: het getal der lezingen - behalve de bespreking der
vragen - op drie te stellen, de contributie voor leden van f5.00 op f2.50, die van
donatrices op fl.0 0 en van buitenleden op f2.00 en van leerlingen van de R.L.S. onder voorwaarden van het bestuur - op fl.0 0 te bepalen, en aan onderwijzers en
onderwijzeressen, geen hoofden van scholen vrijen toegang te verleenen, - welke
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reorganisatie eenparig goedgekeurd werd. Maakt nu al het verminderen der contribu
tie, de toetreding als lid van het Genootschap gemakkelijk, de "belangstelling"is het
vooral, waaraan het Genootschap behoefte heeft en om die te toonen wekken wij hen
vooral op, die door hunnen beroepsbezigheden mede moeten gaan met de vorderin
gen, die er op natuurkundig gebied gemaakt worden, maar ook hen, wien de
uitkomsten der natuurkundige wetenschap niet onverschillig zijn. Dat hetNatuurkundig
Genootschap in bioeijende welstand zijn Gouden feest moge vieren, wenschen wij van
harte".
Tot bestuurslid werd gekozen de heer D.J. Andreae en werd herkozen de heer
C.D. Bergacker. De Wageningsche Courant van woensdag 11 februari 1891 kondigde
nog een vergadering aan van het Natuurkundig Genootschap op zaterdag a.s., met als
spreker Dr. L. Bleekrode uit Den Haag en als onderwerp: "Luchtstofjes en hunne
werking". Het Natuurkundig Genootschap komt in de Wageningsche Courant tot 13
april 1892 niet meer voor. Waarschijnlijk is het in 1891 ter ziele gegaan. Kennelijk heeft
de vereniging het gouden feest van het vijftigjarig bestaan niet meer kunnen halen.
Nieuw archief nr. 2190 van de gemeente Wageningen

DE FAMILIE VAN DEN BORN UIT DE NUDE

I.C. Rauws
Volgens de verhalen van mijn grootvader Evert van den Bom kwam zijn grootvader
Roelof van den Bom uit Renkum en
was de familie altijd in de Nude
woonachtig geweest op het adres
Nude 91). Oorspronkelijk was dit
huisje een dubbele woning met
achterhuis, waarvan het linkergedeelte met een zijingang door de
familie Van den Bom en het rech
tergedeelte met de voordeur door
de familie Van Harn werd bewoond.
Later werd het verbouwd tot één
woning. Rechts tegen dit huisje
werden tussen 1880-1895(7) in twee
fasen de z.g. "PannenbakkershuisWoonhuis Nude 9, voorjaar 1970.
jes" van de dakpannenfabriek "De
Foto: I.C. Rauws.
Phoenix" gebouwd, Het personeel
van de dakpannenfabriek, dat vroeger in deze huisjes woonde, noemde men de
(dak)pannenbakkers, vandaar de naam "Pannenbakkershuisjes".Thans zijn ze groten
deels gesloopt.
In 1921 kocht mijn grootvader samen met Gijs Beukhof, die timmerman en
aannemer was en in één van deze huisjes woonde, aan de overkant van de Nude een
stuk grond naast de dakpannenfabriek. Beukhof bouwde hierop twee identieke huizen.
Op 18 mei legde mijn moeder de eerste steen met de tekst: "Eerste steen gelegd door
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Lammerdina van den Born, 18 mei 1922". De nieuwe woningen kregen als adres Nude
32 (E.v.d.B.) en 34 (Beukhof). Later werden ze hernummerd als Nude 58 en 60. Het
oude huis werd verkocht aan Kees Vermeulen.
Het was het geboortehuis van mijn grootvader en van mijn moeder. De familie
was Nederlands Hervormd. Hierbij laat ik de drie generaties Van den Bom2) volgen
waarbij ik de zijtakken van Wouter en Hendricus achterwege laat omdat deze niet meer
in de Nude woonachtig waren. In het artikel "De familietakken van Wouter en Hendricus
van den Born", dat eveneens in dit nummer van "Oud Wageningen" is gepubliceerd,
kom ik hierop terug3).
Generatie I
ROELOF VAN DEN BORN werd te Doorwerth geboren op 13 november 1820, als zoon
van GERRIT VAN DEN BORN en EVERDINA JANSSEN VAN DEN BERG, Hij was
boerenlandarbeider en overleed op 10 mei 1892. Hij trouwde op 3 maart 1847 met
ANNEKE TEUNISSEN, geboren op 16 febr. 1826. Zij overleed op 24 febr. 1859 op 32jarige leeftijd. Zij was een dochter van BARTELD TEUNISSEN en GERRITJE VAN
ROEKEL. ROELOF hertrouwde op 15 mei 1863 met JANNIGJE ZEELEN, geb. te Rhenen
op 22 maart 1822, overl. op 25 okt. 1893, dr. van KLAAS Z(S)EELEN en ROELOFJE
RIJKSE. Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen geboren:
1 - GERRIT VAN DEN BORN. (Volgt generatie II)
2 - EVERDINA VAN DEN BORN, geb. 6 febr. 1850, overl. 23 dec. 1894. Zij trouwde op
15 nov. 1889 met BEREND DIRKSEN, geb. 23 jan. 1855, overl. 25 juni 1931.
Steenfabrieksarbeider. Zn. van WILLEM DIRKSEN en ELISABETH ELERIE. Uit dit
huwelijk werden drie kinderen geboren: de tweeling ELISABETH, 28 juli 1890 ANNEKE, 28 juli 1890 en WILHELMINA EVERDINA, 26 okt. 1892.
3 - BART VAN DEN BORN, geb. 19 okt. 1852, overl. 3 mei 1867.
4 - WOUTER VAN DEN BORN, geb. 31 juli 1856 (Heeft nakomelingen.)
Generatie II
GERRIT VAN DEN BORN, geb. 8 okt. 1847, overl. 9 mei 1907. Hij was kruier op een
steenfabriek. Volgens overlevering overleed hij aan onderbuikziekte, opgelopen toen
hij van een wagen, waarvan het paard op hol was geslagen, in een sloot sprong en in
zijn natte kleding bleef doorwerken. Hij trouwde op 11 mei 1877 met LAMMERDINA VAN
KRAANEN, geb. 9 febr. 1847, overl. 20 juli 1919, dr. van EVERT VAN KRAANEN en
HENDRIJNTJE MAASSEN. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:
1 - EVERT JAN VAN DEN BORN, geb. 2 jan. 1880, overl. 30 mei 1880
2 - ANNEKE VAN DEN BORN, geb. 19 juni 1881, overl. 22 maart 1882
3 - HENDRICUS VAN DEN BORN, geb. 7 jan. 1883 (Heeft nakomelingen).
4 - ROELOF VAN DEN BORN, geb. 25 aug. 1885, overl. 17 febr. 1886.
5 - ANNEKE EVERDINA VAN DEN BORN, geb. 6 maart 1887, overl. te Doorn 22 sept.
1970. Zij trouwde op 3 jan. 1913 met GERRIT WILLEM VAN DER BAAN, geb. te Doorn
op 20 sept. 1884, overl. te Doorn ? Smid (eigenaar van een smederij) te Doorn. Zn. van
TEUNIS VAN DER BAAN en MARIA VELDHUIZEN.
6 - EVERT VAN DEN BORN (Volgt generatie III)

11

Generatie III
EVERT VAN DEN BORN, geb. op 19 aug. 1891, overl. 4 jan. 1972. Hij was stoker aan
de gasfabriek in de Veerstraat (1917-1944)3). Na een ongeval aldaar, werkzaam bij de
Gemeentelijke plantsoenendienst. Begin 1944 haalde hij uit een z.g. "gaskist" een
daarin gevallen collega en raakte daarbij bewusteloos en werd door te hulp geschoten
collega's, ten behoeve van frisse lucht, buiten in de vrieskou in de sneeuw gelegd. Aan
het ongeluk hield hij een longkwaal en zes weken Academisch Ziekenhuis te Utrecht
over.
Hij trouwde op 15 aug. 1913 met SUSANNA HENDRINA (SUZE) HILLENAAR, geb. te
Middelburg op 16 maart 1890, overleden te 's-Gravenhage op 11 juni 1970. Zij werd
te Wageningen begraven. Zij was een dochter van JOHANNES LUDOVICUS HILLENAAR
en MARIA VERSTRAATE. De familie Hillenaar woonde in Den Haag. Uit dit huwelijk werd
een dochter geboren: LAMMERDINA (DIEN) VAN DEN BORN, geb. 25 sept. 1913, overl.
te Zoetermeer op 7 mei 1988. Zij trouwde op 18 juli 1935 met JACOBUS RAUWS, geb.
te 's Gravenhage op 5 juni 1909, overl. te Zoetermeer op 11 april 1995. Bedrijfsleider
van N.V. Auto Service te Den Haag. Zn. van ISAAC CORNELIS RAUWS en PETRONELLA
CATHARINA COLLET.
Mijn grootouders waren de laatste Van den Borns die in de Nude woonden.
x) A.G. Steenbergen 1974. "Wageningen in oude ansichten", nr. 43. Op de foto
"Straatweg naar de Grebbe", staat links het huisje, thans Nude 9.
2) Bron: Gegevens uit familiepapieren en ontvangen familiemededelingen (1965), en
uit het Bevolkingsregister Wageningen (1965)
3) De plaats van geboorte, huwelijk en overlijden is altijd Wageningen, tenzij anders
aangegeven
4) A.G. Steenbergen 1978. "Kent u ze nog... de Wageningers", nr. 4. Op de foto van
het personeel van de gasfabriek uit 1936 staat mijn grootvader Evert van den Born (Op
de achterste rij op de achtste plaats van links gezien).

DE FAMILIETAKKEN VAN WOUTER EN HENDRICUS VAN DEN BORN

I.C. Rauws
In aansluiting op mijn artikel
"De familie Van den Born uit de
Nude" laat ik hierbij de familie
takken en volgen van Wouter
en Hendricus van den Born1).
Zij vestigden zich vanuit het
ouderlijk huis in de Nude 9,
elders in Wageningen en daar
buiten2).

Woonhuis Nude 9,
met erf en groentetuin,
1965. Foto: I.C. Rauws.
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Familietak Wouter van den Born
WOUTER VAN DEN BORN, geb. 31 juli 1856, overl. 8 nov. 1925, zn. van ROELOF VAN
DEN BORN en ANNEKE TEUNISSEN. Was van beroep steenfabrieksarbeider. Hij
trouwde op 9 febr. 1894 met MARIA JOHANNA PUIJCK, geb. te Rhenen 10 aug. 1856,
overl. 12 jan. 1919, dr. van JAN HENDRIK PUIJCK en MARGARETHA VAN ASCH. Uit dit
huwelijk werd één zoon geboren:
ROELOF JAN HENDRIK VAN DEN BORN, geb. 25 nov. 1895, overl. 14 mei 1969.
Letterzetter bij drukkerij "Vada". Hij werkte er meer dan 40 jaar. Hij trouwde te
Hardinxveld op 24 nov. 1917 met ELISABETH MARIA SWETS, geb. te Hardinxveld 29
juli 1893, overl. 13 jan. 1982, dr. van JAN SWETS en MIJNTJE DUSSELDORP. Uit dit
huwelijk werden vier kinderen geboren:
1 - WOUTER VAN DEN BORN, geb. 4 okt. 1918, papiersnijder bij drukkerij "Vada". Ook
hij was meer dan 40 jaar in dienst bij de drukkerij. Hij trouwde te Renkum op 25 sept.
1947 met JACOBJE VAN OS, geb. te Renkum 18 okt. 1917, dr. van WILLEM VAN OS
en JACOBJE VAN HELL.
Uit dit huwelijk twee kinderen: ROELOF JAN HENDRIK, geb. 3 sept. 1948 en JACOBA
ELISABETH MARIA, geb. 11 maart 1953.
2 - MIJNTJE VAN DEN BORN, geb. 20 nov. 1919. Zij trouwde op 28 juli 1946 JOHANNES
CORNELIS VAN AALST, geb. te Zoelen 2 febr. 1920. Afdelingsschef bij de Metaalwarenfabriek te Tiel, zn. van JACOBUS JOHANNES VAN AALST en HENDRIKA CORNELIA
PLUIM.
3 - MARIA JOHANNA VAN DEN BORN, geb. 23 aug. 1921. Zij trouwde op 16 aug. 1946
met JOHANNES RUSTENHOVEN, geb. te Renkum 22 mei 1919. Fabrieksarbeider bij Van
Gelder Papier. Zn. van JERFAAS JAN RUSTENHOVEN en ELISABETH ELANDS.
4-JANNYVAN DEN BORN, geb. 10 april 1923. Zij trouwde op 21 april 1943 met TEUNIS
VAN DE SLUIS, geb. 12 mei 1922. Fabrieksarbeider bij Van Gelder Papier, zn. van
GERRIT VAN DE SLUIS en ANNA GEERTRUI HUIBERTS.
Familietak Hendricus van den Born
HENDRICUS VAN DEN BORN, geb. 7 jan. 1883, overl. 7 febr. 1954, zn. van GERRIT VAN
DEN BORN en LAMMERDINA VAN KRAANEN. Sigarensorteerder bij Schimmelpenninck
Sigarenfabriek. Hij trouwde op 15 dec. 1911 met GEERTRUIDA VERMEER, geb. 25 nov.
1881, overl. te Bennekom 5 dec. 1973, dr. van JAN WILLEM VERMEER en PIETJE DE
VRIES. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
1 - GERRIT WILLEM VAN DEN BORN, geb. 17 mei 1914. Chauffeur bij de A.K.U. te Ede.
Hij trouwde te Renkum op 4 juli 1936 met GERRITJE HENDRIKA ANDREE, geb. te
Rekum 12 juni 1915, dr. van DIRKJAN ANDREE en ALEIDE VAN ROEKEL. Uit dit huwelijk
werden zeven kinderen geboren: GEERTRUIDA HENDRIKA, geb. 28 sept. 1936, DIRK
JAN, 1 maart 1939, HENDRIKUS, Renkum 20 nov. 1940, ALEIDA, Renkum 21 dec. 1942,
GERRiT JAN WILLEM, Renkum 30 nov. 1947, MARIANNE, Ede 3 sept. 1952, WILLEM
HENDRIK, Ede 3 sept. 1952 (tweeling)
2 - PETER VAN DEN BORN, geb. 17 jan. 1916, overl. 18 nov. 1968. Hij was techniker.
Hij trouwde op 29 juni 1945 met REIJERTJE ANNA MARIA VAN DER MEIJ, geb. 30 mei
1917, overl. Bennekom 11 mei 1998, dr. van WILLEM VAN DER MEIJ en REIJERTJE
ANNA MARIA RUISCH. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: GEERTRUIDA,
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11 sept. 1946 en WILLEM REINDERT, 10 jan. 1952.
3 - LAMMERDINA VAN DEN BORN, geb. 16 maart 1917. Zij trouwde te Hilversum 26
mei 1943 met JAN SCHIPPER, geb. Hilversum 30 juni 1916. Hij was vakbondsbestuur
der. Zn. van JACOBUS SCHIPPER en AALTJE BLOM.
4 - GEERTRUIDA HENDRIKA VAN DEN BORN, geb. 12 juli 1920. Zij trouwde op 2 juni
1943 (gescheiden 29 dec. 1961) met GERRIT VAN DE KROL, geb. te Ede 28 sept. 1919.
Hij was agent van poiltie, zn. van HENDRIK VAN DE KROL en HENDRIKJE VAN MANEN.
Zij hertrouwde te Arnhem 29 mei 1963 met ALBERT BOSVELD, geb. Renkum 30 juli
1912. Hij was huisschilder. Zn. van LAMBERTUS BOSVELD en HERMINA AARTSEN.
!) Bron: Gegevens uit familiepapieren en ontvangen familiemededelingen (1965), en
uit het Bevolkingsregister Wageningen (1965)
2) De plaats van geboorte, huwelijk en overlijden is altijd Wageningen, tenzij anders
aangegeven

ARMWEZEN OF BEDELING

H.C. Wiideman-van Schijndei
Naar aanleiding van de affaire met "De weduwe Van Brakel"1), een schoonzuster van
mijn betovergrootmoeder, Anneken van Brakel, werd mijn belangstelling gewekt voor
het armwezen in Wageningen in de tweede helft van de 19de eeuw. Armwezen of
bedeling houdt in al wat de toestand en het bestuur der armen betreft. Armoede werd
150 jaar geleden anders gezien dan heden ten dage. In die tijd werden als oorzaken
van armoede aangewezen "gebrek aan matigheid in sterke drank, gebrek aan

voorzichtigheid bij het aangaan van huwelijken door mingegoeden, gebrek aan
spaarzaamheid in de zomer (dan waren de lonen wat hoger dan 's winters,) en gebrek
aan werk, hetzij door o fzonder eigen schuld". (1) Armoede was of eigen schuld -" in
dat geval kreeg het slachtoffer zijn verdiende loon " - of een beschikking Gods, waarbij
men zich natuurlijk had neer te leggen en slechts een beroep mocht doen op de
liefdadigheid, waarvoor men dankbaar moest zijn,
Rond 1850 was armenzorg vooral lokaal georganiseerd. Van landelijke instellin
gen of wetgeving was nauwelijks sprake. De zorg werd overgelaten aan kerkelijke en
particuliere instellingen. Door gemeentelijke overheden werd slechts in geval van
absolute onvermijdelijkheid ingegrepen, bijvoorbeeld als onlusten of verhongering
dreigden. Het waren hoofdzakelijk kerkgenootschappen, particuliere verenigingen of
lokale overheden die met als specifiek doel het uitdelen van levensmiddelen, kleding
of brandstof in strenge winters, de zorg van armen op zich namen.
Het opvoeden van armen tot sobere, spaarzame, geduldige, godsvruchtige en
ijverige mensen zag men in die tijd als de oplossing van armoede. Zogenaamde
patronen en patronessen probeerden dan ook door middel van huisbezoek de armen
zedelijk en godsdienstig op te voeden. Het benodigde geld werd verzameld door middel
van contributies van leden, particuliere giften, fondsen, erflating en opbrengsten van
eigen bezittingen. In die periode waren er in Wageningen verschillende instellingen, die
zich bezig hielden met de armenzorg zoals "De Hervormde Diaconie, De Roomsche
Katholijke Diaconie, De Vier GHden, De Commissie o f Vereniging ter uitdeeling van
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spijzen gedurende de winteren Het Genootschap tot het verieenen van onderstand aan
behoeftige Kraamvrouwen. Vanaf1871 werdAlgemeen Armbestuur door de Gemeente
opgericht."(1) Verder waren er in Wageningen nog andere instellingen die zich niet
zozeer richtten op directe hulp aan huis bij de armen, maar die wel ten doel hadden
"leniging of vermindering van armoede" door onderwijs, winterwerken welstandbevordering. Wageningen beschikte in die dagen over een Openbare Armenschool. "Wiiiemina geb. 8 Feb. 1859, dochter van de Weduwe H. van Brakei"\Nas een leerling van
die school. Zij maakte zich, net als twee andere leerlingen, aanhoudend schuldig aan
schoolverzuim. In een brief aan de burgemeester en wethouders van Wageningen d.d.
12 oktober 1870 werd door de hoofdonderwijzer van de Armenschool beleefd verzocht
of zij zich tot de ouders van die kinderen wilden wenden, opdat het schoolverzuim
zoveel mogelijk zou worden tegengegaan. (2) Hendrikus van Brakel overleed op 12
december 1865. Zijn weduwe Grada Smits was ook een schoonzuster van Anneken van
Brakel, mijn betovergrootmoeder.
In 1854 werd de Armenwet van 1818 vervangen door een nieuwe wet.
Belangrijke kenmerken van de Armenwet van 1854 waren:
a. De overheid verlangde informatie van iedere gemeente omtrent het totale functio
neren van de aanwezige armenzorg. Daarbij gaf de overheid regels waaraan de
instellingen moesten voldoen, (hfdst.1 van de Armenwet)
b. De overheid gaf regels ten aanzien van het ondersteunen van armen en het domicilie
van onderstand, (hfdst.2)
c. De overheid gaf regels voor het al dan niet kunnen terugvorderen van verleende
ondersteuning, (hfdst.3)
d. De overheid gaf regels ten aanzien van het geven van subsidies door burgerlijke
gemeenten aan instellingen van weldadigheid, (hfdst.4)
e. De overheid gaf regels ten aanzien van de behandeling van bedelaars en landlopers.
(hfdst.5)
f. De overheid gaf regels voor het behandelen van geschillen tussen verschillende
Armbesturen, (hfdst.6)
g. De overheid gaf algemene en slotbepalingen die niet onder de hoofdstukken 1 t/m
6 konden worden gerangschikt. (1)
De artikelen van de hoofdstukken die veel problemen opleverden in de gemeente
Wageningen en/of grote veranderingen voor de gemeente met zich meebrachten
waren Art. 20 en 21:
Art. 20 ''De ondersteuning der armen wordt, behoudens de verdere bepalingen dezer

afdeling overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid."
Art. 21 ''Geen burgerlijk armbestuur mag onderstand verieenen aan armen dan na zich,

voorzooveeimogelijk, te hebben verzekerd, datzij dien niet van kerkelijke o fbijzondere
instellingen van weldadigheid kunnen erlangen, en dan slechts bij volstrekte onvermij
delijkheid." (1)
Uit allerlei notities uit het notulenboek van B. en W. werd zichtbaar wat voor
een situatie er was ontstaan na 1854. De gemeente kreeg een steeds grotere taak
in de armenverzorging door het afschuiven van armen door de armbesturen en de
problemen met betrekking tot het domicilie van onderstand. Informatie over de
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praktijk van de armenwet werd ook geleverd in de "ingekomen en uitgegane stukken"
van de gemeente. De gemeente maakte in een brief aan de bisschop van Utrecht
duidelijk dat het Katholiek Armbestuur niet welwillend was bij het verlenen van hulp
aan armen: "Zeer onlangs nog heeft het geval voorgedaan dat zekere weduwe Van

Brakel, geb. Veltman alhier geboren, met 7 kinderen, waarvan het oudste 16ja ren en
1 kind zeer ziekelijk is uit eene naburige gemeente in hoogst hulpbehoevenden
toestand overgekomen, drie dagen en nachten onderden bioten hemel aan den weg
heeft moeten verblijven, zonder dat gez. Armbestuur, hetzij woning o f ook de
geringste hulp aan dat gezin heeft verschaft, zoodat wij ais politie maatregel ons
verpligt gevonden hebben, die vrouw ten minsten tijdelijk woning te verschaffen,
waarin zij echter met hare kinderen aan de grootste armoede is ten prooi gegeven,
daar hare eenige verdienste in eenig naaiwerk tegen 20 cents daags ende kost
bestaat.... "(1)
Deze gebeurtenis vond plaats begin april 1868, toen Willemina Veltman, na een
verblijf van zeventien maanden in Veenendaal, met haar gezin terugkeerde naar
Wageningen. Op 3 augustus 1866 overleed haar echtgenoot Johannes van Brakel. Op
5 december 1866, een maand na het vertrek van "De Weduwe van Brakel, geboren
Kaal", vertrok ook zij met haar gezin naar Veenendaal om daar een nieuwe toekomst
op te bouwen. Helaas lagen er ook voor haar en haar gezin in Veenendaal geen
toekomstmogelijkheden. Ook deze weduwe was gehuwd met een broer van mijn
betovergrootmoeder, Anneken van Brakel. Het domicilie van onderstand was de
geboorteplaats van de arme. Dat bezorgde de gemeente een uitvoerige en verlam
mende correspondentie met andere gemeenten. De weduwe Van Brakel, geboren
Kaal werd "na het overlijden van haren man in 1860, met hare jeugdigen kinderen
voor rekening der gemeente Renkum, hare geboorteplaats, met f 1. weeks in de
bedeeiing genomen, en zij die bedeeling ook tot haar vertrek in 1866naar Veenendaal
genoten heeft. "(3)
De Armenwet van 1870 bracht niet veel verbetering voor de armen in die tijd.
Deze wet was slechts een gedeeltelijke wijziging van de wet van 1854. Alle bepalingen
die betrekking hadden op het feit dat de geboorteplaats het domicilie van onderstand
was, kwamen te vervallen. Het gehele restitutiestelsel, waarbij sprake was van
terugvorderen en terugbetalen door de geboorteplaats, werd uit de wet gehaald. Vanaf
1juni 1870 was namelijk de woonplaats financieel verantwoordelijk voor de onderstand
van de arme. Hiermee werd een einde gemaakt aan de uitvoerige en verlammende
correspondentie tussen de verschillende gemeenten. De artikelen van de wet van 1854
werden slechts gewijzigd als het ging om het domicilie van onderstand. De artikelen 20
en 21 van de wet van 1854 bleven dus gehandhaafd. (1)
Mijn grootmoeder, geboren te Wageningen in 1881, heeft haar kleinkinderen
meer dan eens verteld over de bittere armoede in haar jeugd. Vooral in de winter als
haar vader, een seizoenarbeider, geen werk had, was het in hun gezin "armoe troef
Dikwijls was er dan nauwelijks iets te eten in huis. Vaak werden de kinderen met een
winterwortel, of een plak knolraap naar bed gestuurd.
De armen van nu hebben het door de huidige wetgeving een stuk beter dan hun
lotgenoten in de 19de eeuw. Ondanks de betere voorzieningen voor minderbedeelden,
zal het zeer waarschijnlijk voor hen die binnen onze samenleving geheel afhankelijk zijn
van een sociale uitkering, geen vetpot zijn.
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!) Dit artikel is verschenen in "Oud Wageningen" (2001) nr. 29-4, blz. 73-76
Renkum, oktober 2001
Auteur is lid van het Genealogisch en Historische genootschap "Redichem
Bronnen:
1. Gemeentelijke Armenzorg in Wageningen, door Corinne van der Leer
2. Nieuw Archief Wageningen Inv. nr. 370 nr.1225/751
3. Nieuw Archief Wageningen Inv. nr. 1260 nr. 988/192

OVER HET WOORD WAGVENE

Tj. Wijngaarden
Inleiding
Graag wil ik op deze plaats eens een discussie uitlokken over het woord WAGVENE, dat
in het randschrift van het oude stadszegel van Wageningen voorkomt. Ik ben namelijk
met een onderzoek naar de herkomst en de juiste betekenis van dat woord bezig. En
de voorlopige resultaten van dat onderzoek zijn van dien aard dat ik daar wel eens een
gedachtenwisseling over zou willen hebben met mensen, die ook geïnteresseerd zijn
in dit onderwerp. Immers: twee weten altijd meer dan één; en drie weer meer dan twee!
En: uit de botsing der meningen kan (misschien) de waarheid naar voren komen! De
punten waar het in de eerste plaats om gaat, volgen hieronder.
Een leesfout?
Zoals de lezers van "Oud Wageningen" natuurlijk
wel weten, heeft Wageningen na de verheffing tot
stad in 1263 een stadsgrootzegel gekregen (Afb.
1). Op dit zegel zijn onderdelen van een middel
eeuwse wagen afgebeeld, met daar omheen een
Latijns randschrift, dat vrijwel altijd gelezen wordt
als S.(igillum) NOVE CIVITATIS WAGVENE, of in
het Nederlands: Z.(egel van de) NIEUWE STAD
WAGVENE. Deze lezing lijkt op het eerste gezicht
wel juist, vooral als er bij verteld wordt dat het
woord "wag" zoiets betekent als een moerassig
gebied en dat er in het verleden in de Gelderse
Vallei veel veen voorkwam, getuige bijvoorbeeld
Afb. 1. Een bewaard gebleven
namen als Veenendaal en Ederveen. Persoonlijk
a fdruk van het stadszegel van
twijfel ik echter al heel lang aan de juistheid van dat
Wageningen.
wagvene-verhaal. Want vanaf het eerste moment
dat ik een afbeelding van het stadszegel van Wageningen zag, heb ik mij afgevraagd
of er bij het lezen van het randschrift niet een leesfout werd gemaakt. Moest de V in
WAGVENE niet als een U worden gelezen?! In oude Latijnse teksten is het toch heel
gewoon dat de letter V ook een U kan voorstellen?! En het schrijven van een U achter
een G betekent in verschillende talen toch ook heel gewoon een aanduiding van de
uitspraak van die G? Kennen wij bijvoorbeeld niet de familienaam Zeguers (Afb. 2)? En
is Gelderland in het Frans niet La Gueldre? En waarom schrijven de Engelsen The Hague
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met gue? Om hier wat meer zeker
Ik adviseer u deze brief goed te bewaren. Misschier
heid over te krijgen heb ik mij eens
Daarvoor kunt u bijgaand kaartje met uw gegevens
tot het Instituut voor Nederlandse
Hoogachtend,
Lexicologie in Leiden gewend. En
daar bevestigde men dat het heel
Het Hoofd Donorregjster,
goed mogelijk is dat er in "ons"
randschrift WAGUENE wordt be
doeld. En de heer Pijnenburg, die
mij heeft geholpen, bevestigde ook
dat een U achter een G vaak te
maken heeft met de uitspraak van
die G. In veel gevallen geeft die U
namelijk aan dat de G niet op zijn
Frans als ZJ moet worden
Afb.2. Deei van een brief uit 1998. N.B.: de
uitgesproken.Vergelijk dit bijvoor
naam Zeguers wordt met gu geschreven.
beeld met de uitspraak van een
woord als page. En om deze redenering nog eens te onderstrepen wees de heer
Pijnenburg mij er op dat de letter H, die vroeger ook vaak in de naam Wagheninghen
werd geschreven, dan precies dezelfde functie had als de letter U.
Eén en ander betekent dus dat het woord WAGUENE gewoon als WAGENE (met
de G van "gewoon") moest worden gelezen en uitgesproken. Dat is tegelijk ook nog van
belang bij het onderzoek naar de betekenis van het woord WAGVENE. Want in het ene
geval is het basiselement WAG en in het andere WAGEN. Dat is een groot verschil!
Is er sprake van een suspensie?
Behalve die vraag "V of U?" is er echter ook nog een andere vraag bij het lezen van het
woord WAGVENE. De heer Pijnenburg attendeerde mij er namelijk ook nog op dat er
heel goed sprake kan zijn van een zogenaamde suspensie. Dat is een klein streepje
boven een letter, dat aangeeft dat er achter die letter één of een paar letters zijn
weggelaten. Dat is een kwestie van ruimtegebrek, dat vaak voorkomt bij het maken van
__
randschriften. Wij zien dat bijvoor
beeld ook wel op oude grafstenen.
Het probleem is nu echter dat het
bij "ons" woord WAGVENE moeilijk
vast te stellen is of er nu wel of niet
sprake is van een suspensie. Het ver
velende is namelijk dat de rand van
het zegel boven de letters G en V (of
U) een vreemd bochtje naar binnen
maakt. Daardoor is het niet helemaal
zeker of er boven de letters G en V wel
of niet een streepje ligt. De heer Pij
nenburg achtte het niet onmogelijk
Afb.3. Voorbeeld van een suspensie.
dat er na de combinatie van de G en de
Zie de naam WAGENÏGEN.
U een letter N is weggelaten. De letter
Uit: Kaartboek St Catharina Gasthuis.
N is bij een suspensie namelijk de
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meest weggelaten letter. Dan zou er dus eventueel WAGUNENE (met een normaal
uitgesproken U) kunnen hebben gestaan. En dat zou volgens hem in de 13e eeuw wel
ongeveerde juiste weergave kunnen zijn geweest. Interessant is in dit verband ook nog
de zienswijze van de heer H.L. Driessen in zijn artikel "Uit de kerkelijke geschiedenis
van Wageningen" (1937). Hij schrijft in dat artikel namelijk: "NOVA CIVITATIS
WAGVENE (= Wagenveen)".Dat houdt dus in dat hij er van uitgaat dat er na de letter
G twee letters zijn weggelaten en dat het eerste element van de naam WAGVENE niet
WAG is maar WAGEN. Niet iedereen was het daar toen mee eens; bijvoorbeeld dr. B.H.
Slicher van Bath niet. Maar tot mijn verrassing heb ik gelezen dat dr. A.C. Zeven in zijn
deel I van de serie "Wie woonden waar?" (2001) wèl in de voetsporen van Driessen is
getreden. Hij spreekt nu ook van Wagenveen!
Er zijn echter nog meer suspensiemogelijkheden! Ook aan het einde van het
woord WAGVENE kunnen door ruimtegebrek wel één of meer letters zijn weggelaten.
Maar dat eind van het woord is op de zegelafbeeldingen, die ik gezien heb, helaas erg
onduidelijk (Zie afb. 1). Daardoor is hierover verschil van mening mogelijk. Gezien het
feit dat het randschrift in het Latijn is gesteld, denk ik zelf dat er wel zoiets als
WAGUENENS kan zijn bedoeld. Erg belangrijk is dit echter niet, omdat WAGUENE en
WAGUENENS beide in de richting van de naam Wageningen wijzen; en dus niet in de
richting van WAGVEEN of WAGENVEEN.
Wat was er het eerst...?
Sinds dat taallesje uit Leiden vraag ik mij serieus af wat er nu het eerst is geweest: de
toponiemen "wag" en "wagvene" of ons stadszegel? Om daar wat een indruk van te
krijgen heb ik eens nagegaan wat er in de proefschriften van dr. W.AJ. Oosting en dr.
P, Buringh over"wag"en "wagvene"staat. Die proefschriften gaan namelijk allebei over
de bodem van Wageningen en wijde omgeving; en ze bevatten beide ook zeer veel
informatie over het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei. Daarbij denk ik met name ook
aan de vele toponiemen, die vermeld worden, en aan het belangrijke kaartenmateriaal
dat bij die proefschriften hoort. Men zou kunnen zeggen: "Als er èrgens een kans is om
wat concreets over "wag" en "wagvene" te vinden, dan moet dat wel bij Oosting of bij
Buringh zijn." Welnu, ik heb die beide proefschriften van a tot z heel aandachtig gelezen,
met als resultaat dat ik noch bij Oosting nóch bij Buringh de woorden "wag" en
"wagvene" ben tegengekomen; in hun teksten niet en op hun kaarten niet.
Dat zei mij - na alles wat ik toen gelezen had - eigenlijk al genoeg. Maar doordat
ik de smaak van de zuidelijke Vallei te pakken had gekregen, heb ik ook nog maar eens
bij ir. J J. Dijkveld Stol gekeken. Dat wil zeggen dat ik zijn boek "De duizendjarige
geschiedenis van het landgoed 'De Nergena'temidden van de polders van Wageningen
en BennekonV'ook helemaal heb gelezen. De begintijd van dat landgoed blijkt vooral
in het teken van enkele kloosters te hebben gestaan. En doordat er tins- oftijnsboeken
bewaard zijn gebleven, zijn er ook vele oude toponiemen uit het betreffende gebied
vastgelegd en bewaard gebleven. Heerlijke informatie!. Vooral als men wel wat in de
streek thuis is. Maar tussen al dat heerlijks bleken de woorden "wag" en "wagvene" niet
voor te komen.
En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Ook in de publicatie "Geschiedenis
van het landbouwkundig gebruik van het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei" (1990)
van A.T.G. Elzebroek zoekt men tevergeefs naar de toponiemen "wag" en "wagvene".
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En 'good old' A. van Slichtenhorst vermeldt ze ook niet in zijn "Tooneel des lands" (midden
17e eeuw). Zelfs in enkele artikelen van dr. C.H. Edelman, waarin ze best hadden kunnen
voorkomen, heb ik ze niet kunnen vinden. En in het prachtige "Kaartboek van het
St.Catharina Gasthuis" heb ik ze ook niet aangetroffen. Enzovoort, enzovoort.
Hoewel er natuurlijk nog wel ergens bronnen kunnen zijn, die ik niet heb gezien,
lijkt het er volgens mij toch wel op dat ons stadszegel er het eerst was. En dan zou de
snijder van de betreffende stempel wel eens de schepper van het woord WAGVENE
kunnen zijn.
Wat was de officiële naam?
Een kritische vraag was toen verder nog hoe Wageningen in de tijd rond 1263 officieel
heette en hoe die naam toen gespeld werd. Was er een duidelijke relatie met"wag"en
"wagvene"? Of was het verband met "wagen" duidelijker? Om daar een goed oordeel
over te krijgen heb ik toen eerst de brief van graaf Otto {II; red.) van Gelre over de
verheffing van Wageningen tot stad maar weer eens aandachtig gelezen; zowel de
oorspronkelijke Latijnse tekst als de Nederlandse vertaling daarvan. Daarbij bleek dat
er in die brief drie keer sprake is van Neowageningen, één keer van Neowageninghen
(dus met een h) en één keer van Wageningen (dus zonder Neo). Dat leek dus meteen
al op een voldoende duidelijk antwoord op de bovenstaande vragen.
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Afb.4. Fragment van de brief van Graaf Otto van Geire uit 1263.
Hierin wordt de naam Neo wageningen genoemd!

Maar wij moeten niet vergeten dat het origineel van die brief van graaf Otto niet
bewaard gebleven is. Wij kennen de inhoud van die brief alleen maar uit twee
afschriften uit de 16e eeuw. En bij afschriften is men er nooit helemaal zeker van of er
geen fouten in geslopen zijn door verkeerd lezen of overnemen.
Deze onzekerheid wordt in ons geval echter vrijwel tot nul gereduceerd door de
vondst van een oorkonde uit 1261 waarin de naam Wageninge bleek voor te komen
(Oorkondenboek van Sloet, nr. 843). Die oorkonde is dus twee jaar ouder dan de brief
van graaf Otto. En de overeenkomst tussen de namen Wageninge enerzijds en
(Neo)wageningen anderzijds is wel zo groot dat ik wel durf te zeggen dat die oorkonde
en die brief samen voldoende duidelijk maken dat Wageningen in die tijd officieel ook
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(Nieuw)Wageningen zal hebben geheten. En naar die naam zal dan ook wel "verwezen"
zijn in het randschrift van het stadszegel. Met andere woorden: het ligt meer voor de
hand dat wij in het randschrift WAGENE moeten lezen dan WAGVENE.
De verkorting
Omdat de naam Wageningen te lang was voor het randschrift, moest hij dus worden
verkort. Dat was in wezen niets bijzonders, omdat er in de loop der eeuwen altijd al namen
zijn verkort. Maar een verkorting van Wageningen tot Wagvene vind ik eerlijk gezegd wel
wat vreemd. Zo heb ik zelfs wel eens gedacht dat de stempelsnijder een grap heeft
uitgehaald door Wageningen te vergelijken met Zutphen. In de geschriften van Slichtenhorst heb ik namelijk gelezen dat Zutphen in het verre verleden Sutveen (= Zuidveen; red'.)
moet zijn genoemd. En als die stempelsnijder nu zelf eens een Zutphenaar was dan kon
hij in de verleiding zijn gekomen om Wageningen maar Wagveen te noemen.
In werkelijkheid kan de man echter wel een heel serieuze kloosterling zijn geweest,
die elke letter koesterde. Denk aan de kwestie van de uitspraak van de G! Maar al hoe
goed hij dat misschien ook heeft bedoeld, met de invoering van de letter V (of U) in de
verkorte naam is de man naar mijn mening te ver gegaan. De V (of U) was niet nodig
geweest, omdat die in de officiële naam Wageningen ook niet (meer) nodig werd geacht.
En hij (- die V) heeft zelfs tot in onze tijd heel wat mensen in verwarring gebracht;
bijvoorbeeld ten aanzien van hun kennis van de bodem en het water in en om
Wageningen. Een toppunt is wat dat betreft het feit dat mensen dachten dat ze in het
"wagveengebied" waren, terwijl ze in werkelijkheid op een dik pakket Nudeklei
verkeerden (Historisch!). Hier is nog wel veel meer over te vertellen, maar kortheidshalve
verwijs ik maar naar af
beelding 5 die is overgeno
men uit het proefschrift van
dr. Buringh. "Oud Wage
ningen" zou in dit verband
wel eens een soort rondlei
ding door het betreffende
gebied mogen organise
ren!.
Jammer is tenslotte
ook nog dat die V afbreuk
heeft gedaan - en nog
steeds doet - aan het zo
genaamde "spreken" van
hetzegel als geheel. Want
als er in het randschrift
Afb. 5. Ligging van de bodemiandschappen in en rondom
WAGENE zou hebben ge
Wageningen
staan dan zou dat vrij ze
R
Rivierkieigronden
ker meer associaties met
Ru id., subiandschap Uiterwaardgronden
de "wagen" in het midden
V
Veengronden
van het zegel hebben op
Z
Lage dekzandgronden
geroepen dan het woord
Y
Enkgronden
WAGVENE deed en doet.
Uit het proefschrift van dr. P. Buringh
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Tot besluit
Op grond van alle tot nu toe verzamelde gegevens is mijn voorlopige opvatting nu dat
het woord WAGVENE een typisch spookwoord is. Dat wil volgens het Groot Woorden
boek der Nederlandse Taal van Van Dale zeggen: een niet echt bestaand woord, dat
meestal verkeerd uit een tekst is overgenomen of door een drukfout is ontstaan.
Om iets van die spooksfeer zichtbaar te maken heb ik de woorden "wag" en
"wagvene" in dit artikel nu eens in hoofdletters en dan weer in kleine letters laten
opduiken. Sommige lezers zullen zich daar misschien aan gestoord hebben, maar ik heb
dat dus bewust en voor de grap gedaan. En ik hoop dat de redactie het zo ook zal laten
staan! {Dat hebben we gedaan. Red.)
Tot de discussie!
INGEZONDEN REACTIE
De redactie ontving onderstaand commentaar op het artikel van I.C. Rauws in "Oud
Wageningen" nr. 29-4, blz. 69-73 ("Wageningse en Haagse oorlogsherinneringen
1940-1945").

N.a. v. het artikel "Wageningse en Haagse oortogherinneringen" het voigende: Over de
vesting Scheveningen is meer te vinden in het boekje "Het Verre Westen", zwerftochten
door de Haagse Bomen- en Bloemenbuurt en Ommelanden van weleer, door J.M.
Knaud, uitgave herfst 1986.
Mevr. A.C.M. Weener
TARIEVEN VAN HET MUSEUM "DE CASTEELSE POORT"
In "Oud Wageningen" nr. 29-4 was een tabel opgenomen waarin de tarieven vanaf
2001 in guldens en euro's waren vermeld. Vanaf 1 januari 2002 is de gulden vervallen
en zijn de tarieven gewijzigd. Die gewijzigde tarieven vindt u in onderstaand overzicht.
Volwassenen
€ 1,00
Kinderen tot 16 jaar, 65+, NS- en RABO-kaart € 0,50
MJK en Vrienden
Gratis
Gezinnen
€ 2,50
Stadswandeling o.l.v. gids
€ 1,15
Stadswandeling + toegang museum
€ 1,80
De prijzen in de winkel van het museum zijn ook in euro's aangegeven.
Groepsbezoek met rondleiding is mogelijk na afspraak. De kosten bedragen € 7,00 per
gids boven de normale toegangsprijs (maximaal ca. 10 personen per gids).
MUSEUM "DE CASTEELSE POORT"
Wij zijn het jaar goed begonnen. Meteen nieuwjaarsreceptie. Een nieuwjaarsreceptie
voor de vrijwilligers en andere zeer aanverwante lieden, een receptie die boven onze
verwachtingen door velen werd bezocht. Door jongeren zowel als ouderen. Een heel
divers gezelschap. Wellicht mede daardoor was het een buitengewoon genoeglijke
bijeenkomst. We zijn vastbesloten bij de volgende jaarwisseling weer zoiets te
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organiseren.
We hebben een goed jaar achter de rug. Op zich goed, maar vooral goed door
de prima vooruitzichten. De eerste gerenoveerde wand van de Historiezaal is vrijwel
gereed en is erg fraai geworden. Dat geeft goede hoop op een succesvol vervolg. We
krijgen een lift. Die zal er zijn vöör de opening van de tentoonstelling "prins Bernhard
en Wageningen" op 3 mei aanstaande, zodat we oudgedienden dan op waardige wijze
kunnen ontvangen. We nemen aan dat het gebouw van buiten een degelijke
opknapbeurt krijgt. De gemeente heeft het ons al eerder beloofd en we gaan er van
uit dat het in het begin van het jaar 2002 toch zal worden verwezenlijkt.
We hadden een record aantal bezoekers: In totaal meer dan 4900. En we menen
dat we op deze weg voort kunnen gaan. Mede door de verschillende activiteiten die we
organiseren. De gezellige zondagmiddagen met de vertellers en muzikanten van Eva
Luna zullen we met veel enthousiasme voortzetten. De pogingen om de jeugd te
trekken zullen we vooral ook in samenwerking met Edu-Art vervolgen. We zullen meer
rondleidingen in het museum gaan organiseren, ook in combinatie met"Rondleidingen
Wageningen", waarmee het museum een uitstekende samenwerking heeft.
We zullen samen met "Oud Wageningen" een project opzetten om gecompute
riseerd een uitgebreid beeld van Wageningen te bieden. De provincie Gelderland en de
"Vrienden van De Casteelse Poort" hebben dit door hun financiële ondersteuning
mogelijk gemaakt. We stellen pogingen in het werk om een video over de geschiedenis
van Wageningen te maken. Op initiatief van Dirk van Dusseldorp, met financiële steun
van de "Vrienden van De Casteelse Poort" en, naar we hopen, anderen en met
medewerking van het voor ons belangrijke duo Taapken/Aalpol moet ons dat zeker
lukken.
We gaan door met de gewaardeerde samenwerking met Wageningen Fine Art.
De verkooptentoonstellingen die in dit kader worden georganiseerd laten kunst, vooral
glaswerk, van nationaal niveau zien. Van belang voor een stad als Wageningen, menen
wij. Ook onze eigen kunsttentoonstellingen zullen de moeite waard blijven vooral ook
doordat wij op deze wijze de relatie met de Wageningse kunstenaars verder verstevi
gen.
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar er is ook nog een volgend
nummer van "Oud Wageningen". En daarna nog een..., enz. En daarin moet ook weer
wat te lezen zijn over de wetenswaardigheden van ons museum.

P. Woldendorp
GELDERS OUDHEIDKUNDIG CONTACT
Het Gelders Oudheidkundig Contact deelt ons per brief (gedateerd 8 januari 2002) mee
dat zijn Voorjaarsprogramma 2002 is uitgekomen. In deze brochure "Cursussen
Publicaties Activiteiten" wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor hen die
belang stellen in de Gelderse geschiedenis en de geschiedoefening. De brochure ligt op
het tijdschriftenrek in de Jan J. de Goede-zaal van het museum.

Red.
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VAN DE REDACTIE
De vraag of er wel of niet een koppelteken gebruikt moet worden tussen 'Oud' en
'Wageningen' is beantwoord, dank zij de medewerking van een ooggetuige en van de
Nederlandse Grammatica. Het hoort te zijn: Oud-Wageningen. In het volgende
nummer plaatsen we een nu reeds ingezonden artikeltje hierover. We hebben het
streepje alvast ingevoerd.
Ook deze keer hebben enkele auteurs een aardig artikel geschreven. Wij danken hen
heel hartelijk daarvoor. Behalve de interessante verhalen van een paar vaste auteurs zijn
die van U, overige lezers, ook zeer welkom. De kopij voor het septembernummer moet op
13 augustus binnen zijn. Ook historische gebeurtenissen, aankondigingen voor exposi
ties, cursussen over geschiedenis, archeologie, genealogie, archieven, enz. plaatsen wij
graag, mits ze natuurlijk betrekking hebben op Wageningen of directe omgeving.
Tot slot: let U erop dat als gevolg van de veranderingen in de samenstelling van het
bestuur de ledenadministratie niet meer door één van de bestuursleden maar door een
andere vrijwilligster zal worden gedaan. Informatie hierover vindt u op de achterpagina
onder het kopje "Ledenadministratie".
DE HANZE IN GELRE
(Toelichting op de lezing van 15 april 2002)
De Hanze in Gelre was een verbond van kooplieden en later van steden. Het heeft
bestaan van ca. 1160 tot 1669. De Hanze strekte zich uit over een gebied dat reikte van
Londen tot Sint-Petersburg.
De lezing bestaat uit twee delen. In het deel vóór de pauze zullen aan de hand van
ongeveer vijftien overzichtsdia's de grote lijnen van de geschiedenis worden verteld. In ca.
een half uur tijd komen aan de orde: (a) gegevens over de handel, zoals handelsgebieden,
handelswegen en handelsprodukten; (b) informatie over de organisatie van de Hanze in
het algemeen en in Gelre in het bijzonder; (c) inzicht in de ontwikkeling van de Hanze. Het
geheel wordt samengevat meteen Hanze-toptien. Men kan deze verhandelingen beschou^
wen als een inleiding voor de diaserie na de pauze. Met enige achtergrondgegevens krijgen
die beelden meer betekenis. In het deel na de pauze worden via dia's herinneringen
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opgehaald van vóór 1669. Deze beeldprojectie duurt ca. drie kwartier.
De presentator van deze lezing heeft voor het samenstellen van de diaserie veel reizen
door het oude Hanzegebied gemaakt. Niet alleen Gelre, maar ook de Duitse noordkust
- waaronder die van de de voormalige DDR - kwamen aan bod. Hij is op zoek gegaan
naar wat er nog van de Hanze te vinden is. Voor hem zijn het mooie ontdekkingsreizen
geworden. Enkele voorbeelden van deze ontdekkingen zijn: de plaats waar de Hanze
ontstaan is, de ruimten waar de Hanzeaten hun handelswaar opsloegen, de huizen waar
de schippers bij elkaar kwamen, de woonhofjes voor de weduwen van schippers en van
kooplieden, en - een hele sensatie - het verorberen van een Hanzemaaltijd. Vervolgens
wordt aandacht besteed aan veel plaatsen in Gelre die Hanzestad bleken te zijn geweest.
In vrijwel elk van die steden is wel iets gevonden wat aan de Hanze herinnert. De volgende
plaatsen in Gelderland zijn Hanzesteden geweest: Arnhem, Doesburg, Doetinchem,
Elburg, Gendt, Groenlo, Harderwijk, Hattem, Huissen, Lochem, Maasbommel, Nijmegen,
Tiel, Wageningen, Zaltbommel, Zevenaar en
Zutphen.
In de pauze is er gelegenheid tot het
aanschaffen van een geschriftje, waarin de
gepresenteerde materie is opgenomen.
Naschrift van de redactie: De afbeelding op
de voorpagina is overgenomen uit "Albert
d'Haenens, De wereld van de HANZE{[Aevcatorfonds, Antwerpen 1984)". Op het kaartje
zijn de steden aangeduid die in de dertiende
eeuw tot het Hanzeverbond werden gere
kend. De afbeelding van een Hanzeschip uit
de 15eeeuw is overgenomen is overgenomen
uit "Philippe Dollinger, DE HANZE, opkomst,

bloeien ondergang van een handelsverbond,
Aula 308 (Het Spectrum, Utrecht 1967)".

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 15 APRIL 2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
De heer W.J.P. Steenbergen: Terugblik
Notulen jaarvergadering 23-04-2001 (los bijgevoegd)
Jaarverslag secretariaat over het jaar 2001 (los bijgevoegd)
Jaarverslag penningmeester over het jaar 2001 (los bijgevoegd)
Verslag kascontrolecommissie
Decharge penningmeester over het jaar 2001
Begroting 2002
Bestuursverkiezing; kascommissie
Vooruitzicht door de nieuwe voorzitter
Wisselplaquette en voordracht lid van verdienste
Wat verder ter tafel komt; rondvraag
Sluiting zakelijk gedeelte

BESTUURSMEDEDELINGEN

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat dhr. E. van Dorland zich heeft teruggetrokken
als contactpersoon en lid van de Werkgroep Archeologie. Wij danken dhr. Van Dorland
voor zijn vele jaren van inzet en wensen hem veel succes met zijn toekomst.
Tijdens een overlegvergadering tussen de besturen van het museum "De Casteelse
Poort" en "Oud-Wageningen" op 20 februari 2002 zijn o.a. de bezittingen van beide aan
de orde geweest. Hierbij is het volgende afgesproken:
• Foto's, dia's en ansichtkaarten worden niet in de collectie van het museum
opgenomen maar worden overgedragen aan de Historische Vereniging "OudWageningen".
• Een uitzondering wordt gemaakt voor foto's met een museaal karakter.
• Ander beeldmateriaal zoals prenten, etsen, tekeningen, schilderijen etc. wordt wel
in de genoemde collectie opgenomen.
Om te kunnen beoordelen wat de bezittingen van onze vereniging zijn willen we hiervan
een inventarisatie maken. Wij verzoeken hierbij een ieder die enige bezittingen van
onze vereniging in beheer of in gebruik heeft hiervan schriftelijk opgave te willen doen.
Reacties kunnen worden verzonden naar de secretaris, dhr. W. Wildschut.
Zoals bekend zijn drie bestuursleden aftredend: Mevr. P.M. Lips, Dhr. W.J.P.
Steenbergen en Dhr. A.C. Zeven. Dhr. G.L. Olinga heeft zich bereid verklaard de
functie van voorzitter op zijn conto te nemen. Dhr H.A. Schols en Dhr. E.J. Jansen
zijn bereid gevonden lid te worden van het bestuur. Kandidaten c.q. tegenkandi
daten kunnen, conform het huishoudelijk reglement, tot 8 april 2002 worden
gesteld.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden sinds 1-1-2002
Fam. N.J. Brouwer
Fam. N. Delno
Dhr W. Nikkels
Dhr H.J. van Os Breijer
Mevrouw H.I. Schoenfeld-Oostendorp
Fam. H.J. Wittendorp

Hazekamp 6
Tarthorst 647
Postbus 30
Oranjelaan 23
Oranjelaan 9
Berkenrodeweg 30

Adreswijziging
Archeologische Werkgemeenschap
Nederland, afd. AWN-17
Dhr A. Schellinkhout
Mw. G.A. Westenberg-Kluyver

Bremstraat 3
6813 EK Arnhem
Zwembadweg 2B65 6061 EZ Posterholt
Veerstraat 40 k506 6701 DW Wageningen

Tot onze spijt delen wij U mee dat overleden zijn:
mevrouw M. van Houten-Chardon
de heer C. Folmer
de heer A.E. Mans
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6707
6702
5266
6703
6703
6711

HG Wageningen
HW Wageningen
ZG Cromvoirt
DV Wageningen
DT Wageningen
RP Ede

AGENDA MUSEUM "DE CASTEELSE POORT", 2002-2003
Thematentoonstellingen:
zaal 2:
Schatten van Vrienden

1 rnaart t/m 26 rnei 2002

FC Wageningen:
10 jaar zonder groen-wit

7 juni t/m 25 aug 2002

Tentoonstelling Open Monumenten Dag
"Handel"

6 sept. 2002 t/m febr 2003

Vrouwen, Wageningen en de Wereld
Werk en studie op de LH/ LU en WUR

9 maart 2003 t/m sept 2003

zaal 5+6:
Tussen Kunst en Wetenschap:
Marinus van der Schelde

25 jan t/m 12 mei 2002
vanaf 29 april in het Koetshuis

Prins Bernhard en Wageningen:
Een boeiende band vanaf 1945

3 mei t/m 27okt 2002

Landbouwtentoonstelling
(graan, meel en brood)

nov 2002 t/m april 2003

De Wageningse Politie

april 2003 t/m nov 2003

Kunsttentoonstellingen in het Koetshuis:
Frank van der Ham: glaskunst
Hanneke Blom: Keramiek

17 feb t/m 24 rnaart 2002
30 maart t/m 28 april 2002

Anke Koenders: gemengde technieken
Ans Koenders: 3-dimensionaal werk

24 mei t/m 7 juli 2002

Eva Luna, de Wageningse vertelkring:
Vertelmiddag in de Jan J. de Goedezaal

zondag 7 april 2002, 15.00 uur
Deze vertelmiddag is voor iedere geïnteresseerde vrij toegankelijk

HERINNERINGEN AAN BELMONTE (1)

C. Jongeling-Ruisch en A.G. Steenbergen
Vorig jaar, op 12 juli, vond in de Jan J. de Goedezaal in het museum een gesprek plaats
tussen mevrouw Catharina (Cathrien) Jongeling-Ruisch uit Apeldoorn en de mede
auteur van deze bijdrage. Aanwezig daarbij was haar neef Wim Ruisch, die voor onze
vereniging de fotocollectie invoert. Cathrien werd in 1924 in Wageningen geboren.
Aanvankelijk woonde de familie in de Talmastraat, later aan de Veerweg no.59, niet ver
van wasserij De Lelie. Nu staat er, tegenover het Steenovenpad, een mooie bungalow.
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Cathrien is van 18 januari 1943 tot begin maart 1944 werkzaam geweest op Huize
Belmonte bij de laatste barones de Constant-Rebecque, freule Justine Thérèse. Haar
dienst eindigde nog al onverwacht, omdat de Duitse bezetter het Huis vorderde.
Hierover volgen verderop bijzonderheden (zie afb.1).

Afb. 1. Huize Beimonte
Familie De Constant-Rebecque
Freule Justine werd op 3 september 1855 op Belmonte geboren. Zij was de oudste
dochter van Willem Anne (geboren in Den Haag 1827 en aldaar overleden 1894) en
Emma Eugénie Frederica gravin van Rechteren van Ahnem (geboren op Het Loo 1832
en overleden op Belmonte 1907). Justine werd vernoemd naar een oudere zuster van
haar moeder. Een tweede dochter, Cécile Alexandrine, werd in 1857 in Den Haag
geboren. Zij trouwde in 1900 in Wageningen met een verre achterneef, Hermann, Graf
von Pückler. In 1915 kwam door het overlijden van Hermann een einde aan het
huwelijk; wat overbleef was, dat Cécile zich gravin von Pückler kon noemen.Zij overleed
in 1941 in 's-Gravenhage. De grootvader van Justine en Cécile, Thierry Juste, baron de
Constant-Rebecque, was de eigenlijke stichter van Belmonte. Hij liet in 1844-'45 een
groot landhuis in Italiaanse stijl bouwen. Huis en landgoed bleven in bezit van de familie
tot 1936. De Stichting Het Geldersch Landschap werd toen eigenares. Na het overlijden
van de freule in 1951 kwam het landgoed in bezit van de toenmalige Landbouwhoge
school. Belmonte werd "Botanische tuin Belmonte".
In dienst van de freule
Tot de trouwste bedienden van de freule behoorde kamenierster Anna Voss, een kleine
vriendelijke dame, afkomstig uit de omgeving van Arnhem. Zij was katholiek en kerkte
in de r.k. kerk aan de Bergstraat. Verder was er een gezelschapsdame tevens
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secretaresse, mevrouw Eggink, die ongehuwd was. Zij was een zuster van de schrijfster
Clara Eggink. Mevrouw Eggink droeg altijd "iets" groens met een groen schouderman
teltje. Tuinman J. Hendriks Jr. uit Randwijk kon slecht met haar opschieten. Zij deed
nogal uit de hoogte. Tuinbaas De Kruijf was geen vriend van Anna Voss. Hij leverde
altijd nat hout voor het grote fornuis. Daar kon slecht mee gestookt worden. Op het
landgoed werkte ook een familielid van Cathrien, Frans van Soest. Hij was de oom zowel
van Cathrien als van neef Wim. Hulp-kamenierster Cathrien werkte van 8 - 8.30 uur 's
morgens tot 5 uur n.m. Zaterdags ging ze rond 3 uur naar huis. Tussen de middag at
zij een boterham in de kleine keuken, waar ze met Anna Voss ook de thee dronk.
Cathrien verrichtte in het Huis lichte huishoudelijke werkzaamheden en droeg daarbij
geen uniform. Zij verdiende ƒ 2,50 per week. Zij liep naar haar werk. Het was niet zover
vanaf de Veerweg. Bij de Holleweg ging ze een pad langs de berghelling op, dat aansloot
op een loofgang of berceau (zie afb. 2). Deze was nog aangelegd door G.A. van der
Lugt, de laatste tuinbaas die in
dienst was van de familie De
Constant-Rebecque. Deze loof
gang kwam uit tegenover het
Huis. De tweede auteur herin
nert zich deze loofgang nog
goed. Hij bestond uit beuken
hagen aan weerszijden van een
pad met treden van veldkeien.
Die hagen waren zo gesnoeid
en geleid, dat zij een overkap
ping vormden. Deze loofgang
of berceau bestaat al lang niet
meer. Cathriens werk begon 's
Afb.2. Berceau o f loofgang landgoed Belmonte
morgens met het brengen van
ontbijt op bed bij de freule. Zij hielp haar vervolgens de papieren papillotten uit haar haar
te halen. De freule zelf zorgde dat de krulletjes er goed uitkwamen. Cathrien vond haar
wèl sociaal en, hoewel ze wat streng keek, ook vriendelijk (zie afb.3). De freule, die toen
bijna 89 jaar oud was, kon zich moeilijk verplaatsen. Ze gebruikte een rolstoel, hoewel
ze ook wel liep. Naar de kerk kon ze niet meer. Cathrien zag dat ze 's morgens uit haar
bijbeltje las. Een werkje dat de freule, beneden en boven in de hal, liever zèlf verrichtte,
was het met een plumeau stofvrij maken van de etagières met saksisch porselein.
Inwoning
De freule had ook inwoning. Het Huis was in 1940-'45 voor een deel
verhuurd aan de familie Beeck Kalkoen, een gezin met kinderen.
Men beschikte overeen eigen keuken en personeel. Verder woonde
in baron Van Wassenaar (weduwnaar) met twee zoons. Zij waren
familieleden. Om de zoveel tijd werd er een 'jour' gehouden. De
freule ontving deftige visite, met name de Van Wassenaars van

Afb.3. Freule Justine de Constant-Rebeque
op ca. 92-jarige leeftijd
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kasteel Hoekelum. Uit Arnhem kwam jonkvrouwe Brantsen van Zijpendaal. Zij was
getrouwd met Graf von der Goltz.
Ontruiming
Begin maart 1944 moest het Huis ontruimd worden. De Duitse bezetter had van het
landgoed een wagenpark gemaakt. Het koetshuis, dat aan de noordkant van het Huis
stond, was al in gebruik door soldaten. Om op het landgoed te komen, bezaten de
bewoners en het personeel een pas met foto. Bij het ontruimen moesten de vaste
tapijten en kleden achterblijven. De losse kleden mochten mee. Cathrien mocht uit de
inboedel wat uitzoeken. Twee stoeltjes, een porseleinen klokkenstel, een wasstelletje
en een 40-tal boeken verhuisden mee naar de Veerweg. Toen de familie Ruisch in 1945
terugkwam van de evacuatie, was alles gestolen!
Bij familie
Met haar trouwe Anna Voss vertrok
freule Justine naar Nederhemert. Het
kasteel daar was eigendom van en be
woond door de familie Van Wassenaar.
Zoals eerder werd opgemerkt, waren er
familiebanden. Een oudere zuster van
de moeder van Justine, Justine Goverdine Jeane Adolphine, gravin van Rechteren (geboren in Arnhem 1828 en over
leden te Ermelo 1892), was in 1848
getrouwd met W.F.H. baron van Was
senaar (geboren in Nijmegen 1820). Hij
was lid van de Provinciale Staten van

Afb.4. Een briefje van freuie Justine
aan Cathrien Ruisch.
Gelderland en sinds 1853 kamerheer in
b.d. van de koning. Dit echtpaar woon
de met zes kinderen (drie zoons en drie
dochters) in de Heerenstraat te Wageningen in wat later Huize Torck ge
noemd werd. De baron van Wassenaar
op kasteel Hoekelum was zijn broer.
Cathrien kreeg vanuit Nederhemert een
briefje van de freule met een getuig
schrift (zie afb. 4 en 5). Bij haar huwe
lijk in 1947 ontving ze van Anna Voss
een hartelijke felicitatie.

Afb. 5. Het getuigschrift voor
Cathrien Ruisch.
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Epiloog
Belmonte werd in de oorlogsjaren verwoest. Bij ons weten bestaan er geen foto's van
de ruïnes. De freule huurde, met Anna Voss, kamers bij de familie Oostendorp,
Rijksstraatweg 33. Dit huis stond op de hoek van de Diedenweg. Bij de verbreding van
deze weg is het huis gesloopt. Freule Justine Thérèse barones de Constant-Rebecque
was ongeneeslijk ziek. Zij overleed, 96 jaar oud, in een verzorgingshuis te Velp. Als
laatste van de familie werd zij in de grafkelder op de familiebegraafplaats op de
Westberg bijgezet.
Een volgende maal haalt Cathrien Jongeling-Ruisch herinneringen op aan het Huis zelf.

GROOTVADER JACOBS

H.C. Wildeman - van Schijnde/
In mijn jeugd woonden de ouders van mijn moeder in Wageningen. Omdat in die tijd
ons gezin te Nijmegen woonachtig was, zagen wij onze grootc iders maar een paar keer
per jaar. Daardoor is waarschijnlijk mijn herinnering a i grootvader, Hubertus
Antonius Jacobs, bij oude Wageningers beter bekend als "Je Kiep van Jacobs", niet
meer dan een vage schim uit een ver en grijs verleden.
In 1937 verhuisden mijn grootouders van Julianastraat 143 naar Veerstraat 19. Zij
hadden daar een zaak in aardappelen, groenten en fruit. Mijn grootmoeder bediende
de klanten in de winkel en mijn grootvader ventte in Wageningen en Renkum. Ook hun
zoons hielpen mee in de zaak. Zij trokken de Betuwe in om daar de koopwaar aan de
man te brengen. De voorraden aardappelen, groenten en fruit werden opgeslagen en
bewaard in het souterrain of de kelder met twee openslaande deuren, die uitkwamen
onder het balkon aan de achterkant van het huis.
Het huis waarin mijn grootouders woonden, werd omstreeks 1985 gesloopt, omdat
het pand moest plaatsmaken voor nieuwbouw. De woning met winkel stond tussen de
Jodebleijk en het pakhuis America. De toenmalige eigenaar van het pakhuis was de
coöperatieve verbruikersvereniging "De Voorpost". Deze vereniging kocht het pand in
1934 voor kolenopslag. Pakhuis America had in 1937 huisnummer 17. In 1964 werd het
pand verkocht aan sigarenfabriek Schimmelpenninck en werd in gebruik genomen als
tripperij. Vanaf het balkon aan de achterkant van het huis had men niet alleen een goed
uitzicht op de Joodse Begraafplaats, maar ook op de ramen van het pakhuis, die op de
begraafplaats uitzicht gaven. Voor mij hadden die ramen met ijzeren spijlen iets
griezeligs. In mijn kinderfantasie had ik weleens het idee, dat we van achter die tralies
werden bespied. Op een gegeven moment meende ik zelfs te zien, dat er werkelijk
iemand naar ons stond te kijken.
Uit de overlevering is mij bekend, dat opa Jacobs te boek stond als een ondeugd, die geen
blad voor de mond nam. Maar ook, dat hij naast zijn grote waffel een goed hart bezat,
dat altijd wagenwijd openstond voor zijn medemensen. Zo nodig sprong hij voor alles en
iedereen in de bres. Deze karaktereigenschappen werden hem uiteindelijk noodlottig.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940, ondernam mijn
grootvader allerlei activiteiten die door de Duitse bezetter ten strengste verboden
waren, Hij luisterde niet alleen regelmatig met vrienden en bekenden illegaal naarde
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Engelse radio, maar bezorgde ook aan onderduikers onderdak. Enkele van hen, onder
wie zijn jongste zoon, waren ondergebracht in het pakhuis America. Zij werden door
mijn grootmoeder verzorgd via een raam dat grensde aan de begraafplaats. Door
middel van een mattenklopper en een deurmat bracht ze de onderduikers op de hoogte
als er onraad dreigde, of de kust veilig was. Uit het aantal slagen tegen de mat konden
de mannen opmaken, hoede zaak ervoor stond. Toen mij dit verhaal, jaren later, door
mijn grootmoeder werd verteld, heb ik me meer dan eens afgevraagd, of hetgeen dat
ik altijd voor kinderfantasie heb aangezien soms iets met de keiharde realiteit te maken
heeft gehad.
Begin augustus 1942 werd mijn grootvader voor het begaan van strafbare feiten
tegen het Nazi-regime in hechtenis genomen. Tijdens het voorarrest, dat waarschijnlijk
in Wageningen plaatsvond, ontving mijn grootmoeder van hem een klein afscheids
briefje, waarin hij de naam van de persoon vermeldde die " alles heeft verrader!'. Hij
sloot af met de woorden: "Mijn laatste groeten aan vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Familie en Vrienden.
H. Jacobs
Zondag 9 Augustus '42 Op dat moment was
opa vermoedelijk in de veronderstelling, dat hij op korte termijn gefusilleerd zou
worden, onwetend van het feit dat er nog een lange, moeizame weg vóór hem zou
liggen.
De eerste strafinrichting waarin opa Jacobs terechtkwam, was de "Deutsches
Untersuchungs- und Strafgefangnis", Wolvenplein 27 te Utrecht. Hij werd daar
geplaatst in cel 88. De onderzoeksgevangenen, waartoe mijn grootvader behoorde,
mochten geen bezoek ontvangen. Zij mochten alleen in noodzakelijke aangelegenhe
den iedere twee weken een brief ontvangen en verzenden. Op 1 januari 1943 scheef
opa in deze gevangenis aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen: "Ik wenschjulli van

Harte een gelukkig nieuwjaar en hoop dat ditjaar de eerlijke Vreden tot de menschheid
za! brengen, maargeen schijn Vrede. Wij moeten maar metgoede hoop en vertrouwen
het nieuwe jaar te gemoed zien. We houden ook hier goede moed. De teekenen die
wijzen er op dat de Vrede toch eenmaal komt".
In het voorjaar van 1943 werd opa overgeplaatst naar de "Deutsche Polizeigefangnis", van Alkemadelaan 850 in Den Haag. Daar werd hij ondergebracht in cel 422. Ook
hier werd geen bezoek toegestaan. Wel mocht er iedere drie weken wederzijds een brief
gestuurd worden. In deze strafinrichting schreef hij naar huis: "Wijzijn met ons 3 in
de cel en hopen dat de oorlog maar gauw afgelopen is en een eerlijke Vrede tot stand
komt voor de menschheid en dan kom alles weer terecht. Ik hoop dat ik weer spoedig
bijju Ui mag zijn in mijn gewone leven".
Mijn grootvader werd in het voorjaar van 1944 overgebracht naar het "Strafkamp
Vught". In een brief d.d. 8 mei 1944 liet opa weten, dat hij een straf had ondergaan,
maar dat men zich hierover niet ongerust hoefde te maken, omdat hij zich in "goede
weistand"b&Jov\6. Over de aard van de straf werd met geen woord gerept. Dat was
ook niet mogelijk, omdat elke brief aan strenge censuur werd onderworpen. Toen ik
deze brief voor het eerst las, zag ik meteen aan de stijl en het handschrift dat die niet
door mijn grootvader was geschreven. Waarschijnlijk hadden ze hem zo te pakken
gehad, dat hij niet in staat was zelf de briefte schrijven en heeft hij een ander om hulp
gevraagd.
Vanuit het Strafkamp Vught werd opa in de zomer van 1944 op transport gesteld
naar het Concentratiekamp Dachau k3, waar hij geregistreerd werd onder nr. 69274
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en onderdak kreeg in blok 22.1. Hoogstwaarschijnlijk zal mijn grootmoeder na het
transport van haar man naar Duitsland nooit meer iets van hem hebben vernomen,
omdat in die periode verschillende oorlogshandelingen elkaar snel opvolgden.
Na de invasie van de geallieerden in Normandië volgden de opmars naar het
noorden, de bevrijding van Zuid-Nederland en de slag om Arnhem, met als gevolg de
evacuatie van de familie uit Wageningen naar Friesland. Daarna brak de hongerwinter
van 1944/'45 aan. Er volgde een maandenlang wachten op het einde van de oorlog en
een hartstochtelijk verlangen naar "een eerlijke Vrede voor de menschheid" de utopie
(onverwezenlijkbaar droombeeld) van mijn grootvader.
Na de capitulatie op 5 mei 1945 en de terugkeer van de familie in Wageningen, na de
evacuatie, werd met verlangen uitgezien naar de dag waarop mijn grootvader vanuit
het concentratiekamp in Duitsland naar huis zou terugkeren. Naarmate de tijd
verstreek, was de familie er steeds meer van overtuigd, dat die dag eens zou komen,
want geen bericht was immers goed bericht. Begin oktober 1946 werden echter alle
verwachtingen en hoop op een behouden terugkeer van op i met een klap de bodem
ingeslagen, toen mijn grootmoeder de volgende brieven /an "Het Nederlandsche
Roode Kruis afwikkeling concentratiekampen" ontving:

"Het doet mij zeer veel leed U ingesloten te doen toekomen een schrijven
betreffende het overlijden van
Hubertus Antonius Jacobs, geb. 16. 8. 81 te Wageningen
Meerdere bijzonderheden van zijn overlijden staan niet te mijner beschikking,
doch indien en zodra deze mij bereiken, dan zal ik U hiervan in kennis stellen.
Het Hoofd v.h. Afwikkelingsbureau Concentratiekampen.
Voor dezen. H.Duzink"
" 's Gravenhage, 3 October 1946 Paleis Noordeinde
Mevrouw de Wed.W.C. Jacobs-Rothuizen, Veerstraat 19, WAGENINGEN
De meedogenloze vijandzag in Uw echtgenoot Hubertus, die U zoo dierbaar was,
een gevaar voor zijn misdadige bedoelingen.
Zoo werdhij nietalleen naareen concentratiekamp gevoerd, maar tevens werden
hem geestelijke en lichamelijke mishandelingen opgelegd.
Door alle leed, wat zijn deel werd, is hij op 8 Januari 1945 overleden.
Ik kom U bij dit verlies Mijn hartelijke deelneming betuigen. Zijn lijden en sterven
zullen door ons allen niet vergeten worden. Moge zijn nagedachtenis U een steun
in het verdere leven blijven.
WILHELMINA"
Kort na deze droevige berichtgeving gingen een paar broers van mijn moeder, voor
meer informatie over de dood van hun vader, naar Bergen-Belsen in Duitsland, de
plaats waar mijn grootvader was overleden. Daar hebben zij toen een priester ontmoet,
die opa aan het einde van zijn leven heeft bijgestaan. Zij ontvingen van deze man een
paar schamele, persoonlijke bezittingen van mijn grootvader. Tussen deze spullen
35

bevond zich een briefje gericht aan mijn grootmoeder met de volgende woorden:
" IK BEN VOOR MIJN MEDE MENSCHEN GESTORVEN
UW MAN

H. JACOBS "

Auteur is lid van Genealogisch en Historisch Genootschap "Redichem"
Bronnen:
Dhr. A. Jacobs
Dhr. A.G. Steenbergen
Brieven uit nalatenschap van W.C. Jacobs - Rothuizen

WIE WAREN ZIJ?
Het foto- en prentenkabinet van "Oud Wageningen" krijgt vaak ansichten en foto's van
mensen, welke afbeeldingen de eigenaren niet willen weggooien, maar in een archief
willen laten opnemen. Zo heb ik van Wilma van de Brink-van Ree foto's van oude
voetbalelftallen gekregen. Een van die foto's is hieronder afgebeeld.
Helaas staat op de foto niet om welk elftal het gaat, wanneer of bij welke
gelegenheid de foto is genomen en wie erop zijn afgebeeld. Ik ben van plan om deze
foto ook in het verzorgingshuis Nudehof op te hangen, want de mensen daar reageren
erg positief op deze dingen en zij kennen veel van deze oude plaatjes. Mocht u als lezer
deze foto ook herkennen, neemtu dan contact op metmij, e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
of mobiele telefoon: +31623482628
Willem Ruisch
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ERRATUM
In de artikelen "De familie Van den Born uit de Nude" en "De familietakken van Wouter
en Hendricus van den Bom", verschenen in "Oud-Wageningen" nr. 30-1 (februari
2002), zijn helaas enkele fouten geslopen. Dat is de schuld van een van uw redacteuren,
die de door de auteur opgegeven correcties in de concept-kopij aanbracht en ...
daarna de gecorrigeerde versies op zijn PC weggooide en de ongecorrigeerde versie
drukgereed maakte. De auteur heeft alsnog een lijst met correcties opgesteld, die
hieronder wordt weergegeven
pagina 11, onder Generatie I:
regel 4-5: op 32 jarige leeftijd moet zijn op 33 jarige leeftijd.
pagina 12, onder Generatie II:
regel 2: (1917-1944)3) moet zijn (1917-1944)*).
pagina 13, onder familietak Wouter van den Born:
regel 4; overl. 12jan. 1919 moet zijn/ 12 jan. 1917.
regel 17; Zij trouwde op 28 ju li 1946 moet zijn: Zij trouwde op 28 ju ni 1946.
regel 18-19: Afdelingschefbij de metaalwarenfabriek moeten-, bij een metaalwaren-

fabriek.
pagina 13, onder familietak Hendricus van den Born:
regel 4-5; Pietje de Vries moet zijn: Pietje de Vree.
regel 6: Gerrit Willem van den Born\ moet zijn; Gerrit Jan Willem van den Born.
regel 8: Rekum moet zijn; Renkum.
regel 8: Aleida van Roekelmoet zijn; Aleida van Roekel.
regel 16: Anna Maria Ruisch moet zijn; Anna Maria Ruijsch.
pagina 14,
regel 6; Gerrit van de Krol moet zijn: Gijsbert van de Krol.
JAARVERSLAG "STADSWANDELINGEN WAGENINGEN"OVER HET JAAR 2001
"Stadswandelingen Wageningen" is een gezamenlijk initiatief van de "Stichting Gilde
Wageningen" en de Historische Vereniging "Oud-Wageningen". In de leiding van de
"Stadswandelingen Wageningen" zijn zowel "Gilde Wageningen" als "Oud-Wageningen" vertegenwoordigd.
Bij de organisatie van de Stadswandelingen traden in mei 2001 enige wisselingen
van de wacht op: Jelle H.W. Lijfering van de Stichting "Gilde Wageningen" trok zich
terug en droeg het coördinatorschap over aan Joke Jansen-Espeloo; voor de
Historische Vereniging "Oud-Wageningen" droeg Piet Woldendorp zijn taken over aan
Leo A.A.J. Eppink. Als teken van waardering voor zijn inzet werd aan Jelle Lijfering het
erelidmaatschap van het Gidsengezelschap aangeboden.
Stadswandeling
De belangstelling voor de Stadswandelingen groeit nog steeds. Dit jaar zijn er 1283
personen door onze gidsen langs de historische bezienswaardigheden in de binnenstad
rondgeleid. 1199 deelnemers kwamen in 94 groepswandelingen, slechts 84 deelne
mers maakten gebruik van de vaste wandelingen op vrijdag en zaterdag. We
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verwachten dat in 2002 een aantal vaste wandelingen op zondag gewaardeerd zullen
worden.
Uiterwaardenwandeling
De acht wandelingen door de uiterwaarden en langs de Rijn trokken 80 belangstellen
den. De brug over de zgn. nevengeul is dit jaar helaas nog niet aangelegd. Het
Waterschap "Vallei en Eem" hoopt dit in het voorjaar 2002 te realiseren.
De Beeldenfietstocht
De belangstelling voor de Beeldenfietstocht was dit jaar niet erg groot; slechts drie
personen hebben deze route gefietst. We hopen hiervoor in 2002 meer belangstelling
te wekken door iets meer propaganda te maken en door een aantal vaste tochten te
organiseren.
Fietstocht Landbouw en Landschap
Deze fietstocht van ca. 30 km geeft een beeld van de ontwikkeling van de landbouw
en het landschap rond Wageningen en Bennekom. Er kwamen negen aanvragen binnen
voor in totaal 40 deelnemers.
Museum
Dit jaar zijn er zeven aanvragen (in totaal 103 personen) geweest voor de combinatie
Museumbezoek/ Stadswandeling.
WV
Voor het dagarrangement (vanuit geheel Nederland naarWageningen), georganiseerd
in samenwerking met de W V is geen belangstelling geweest.
Overige Activiteiten
Tijdens het Nationaal Museumweekend (21 en 22 april) werden 27 belangstellenden
rondgeleid. Op het Leeffestival [15 juni] organiseerde "Stadswandelingen Wagenin
gen" weer een begeleide avondwandeling voor 23 personen langs het verlichte
Wallenpad naar de Grebbedijk. Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen (8 en
9 september), met als thema Huis en Haard, werden dit jaar een speciale wandeling
en een speciale fietstocht georganiseerd, waaraan 28 personen hebben deelgenomen.
Gidsen
Het gidsencollege betreurt dit jaar het verlies van onze Kees J. Hoeksema, wiens brede
kennis en rijke woordenstroom door velen werd gewaardeerd. Als nieuw lid trad toe de
heer D. van Dusseldorp. Daarmee telt Stadswandelingen nu 18 gidsen, waarvan enkele
door omstandigheden minder actief zijn. De gidsen zijn:
Jan van den Ban
Leo Eppink
Jan Jansen
Roel van der Poel
Martin Verstegen
Cor Zeldenrust

Susanne Dittrich
Cees Gast
Tjalko Kouwenhoven
Atie Valk
Margot Wittendorp
Anton Zeven

Dirk van Dusseldorp
Ottolien Haze
Wim de Leeuw
Mariet Verstegen
Piet Woldendorp
Pam Zijlstra

Voor de fietstochten en/of de uiterwaardenwandeling zijn actief Jan van den Ban, Leo
Eppink, Cor Zeldenrust en Ottolien Haze. Voor deze activiteit zijn dit jaar de heren Ger
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Parlevliet, les Bos, Ad Nooy en Wim Sombroek als gidsen aangetrokken.
Nieuwe initiatieven
In 2001 werden twee nieuwe initiatieven ontwikkeld. De Cultuurwandeling loopt langs
een aantal interessante kunstobjecten, architectonisch fraaie gebouwen en door het
Dreijen-Arboretum-complex, met een bezoek aan de Tropische Kas. Het Cultuurpad
combineert die wandeling met een workshop, die begeleid wordt door een kunstenaar
of door docenten van het Vormingscentrum 't Venster.
Leo A.A.J. Eppink
MUSEUM "DE CASTEELSE POORT"
Het jaarverslag is uit. Een ieder die in alle rust wil lezen wat er allemaal in het museum
gespeeld heeft kan het vinden in de Jan J. de Goedezaal. In het rek naast al de andere
literatuur, die hier geplaatst is. Het kan een moment van weldadige rust betekenen in
deze jachtige tijden.
In de nabije toekomst moet men bij een bezoek aan het rr jseum wel uitkijken met
het parkeren van de auto. Beter is het natuurlijk te voet te k imen of op de fiets. Maar
als u toch de automobiel verkiest moet ik u er op wijzen dat het gemeentelijke beleid
er op gericht is om het aantal auto's in de binnenstad terug te brengen. Dat heeft onze
plaatselijke overheid er toe gebracht ons niet meer toe te staan auto's aan de oostkant
naast het museum te parkeren. Voor vrijwilligers die niet goed ter been of anderszins
minder mobiel zijn, zijn er twee plaatsen gereserveerd tussen het koetshuis en het
museum. En vóór het museum hebben we twee ontheffingen gekregen, ten behoeve
van dezelfde categorie vrijwilligers en bezoekers. Een parkeerkaartvoor beide plaatsen
is slechts te verkrijgen bij de bevoegde instanties in De Casteelse Poort. Vanaf 1 mei
2002 zal er serieus werk gemaakt worden van het controleren en eventueel verbaliseren
door de parkeerwachters van de gemeente. Intensief overleg met de gemeente heeft
geleid tot dit compromis.
"Wegens succes geprolongeerd": zo zou men onze plannen kunnen noemen om in
mei as. weer een inleidende cursus over archeologie te organiseren. Weer door Ed
Zuurdeeg. Bij voldoende belangstelling. Mocht u er iets voor voelen om op aangename
wijze uw kennis in deze te vergroten meldt u zich dan even bij het museum, gaarne vóór
15 april, tel 421436. Het gaat naast het algemene kader vooral over opgravingen in deze
streek en over voorwerpen, die in De Casteelse Poort te zien zijn. We zijn gestart met
de voorbereidingen om de tweede wand van de Historiezaal te herinrichten. Na de
eerste wand over de archeologie zal hier vooral de geschiedenis van de stad worden
verbeeld. Indien er mensen zijn die mee willen helpen, op welke wijze dan ook, meldt
u zich en u wordt ingeschakeld. Zo zijn we erg verheugd, dat Huig Pieter Lagerwerf ons
helpt bij het determineren in de tijd van pijpen, kannen, kruiken en scherven daarvan.
Zo kunnen we een aardige, educatieve collectie van deze objecten opbouwen. En de
collectie is toch datgene waar het bij een museum om draait.

P. Woldendorp
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HET MIDDEN-NEDERLANDSE RIVIERENGEBIED - VERLEDEN HEDEN TOE
KOMST
(Toelichting op de lezing van 16 september 2002)
Op maandag 16 september a.s. houdt Dr. H.J.A. Berendsen, universitair hoofddocent
in de fysische geografie aan de Universiteit Utrecht een lezing over het ontstaan van
het Midden-Nederlandse rivierengebied. De heer Berendsen heeft in dit gebied
jarenlang met studenten onderzoek verricht.
Aan de hand van dia's wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van Midden-Nederland
geschetst vanaf de barre ijstijden tot heden. Het huidige landschap is grotendeels tot
stand gekomen door meanderende rivieren, die hun loop veelvuldig hebben verlegd.
Unieke nieuwe kaarten geven een overzicht van de veranderingen in het rivierpatroon.
Na de pauze komen de veranderingen aan de orde die sinds het begin van de jaartelling
zijn opgetreden. De belangrijkste menselijke invloed bestond uit ontginning, ontwate
ring en bedijking. In de toekomst zal als gevolg van de verwachte klimaatverandering
de winterafvoer van de rivieren toenemen. In het kort wordt ingegaan op de
42

maatregelen die (kunnen) worden genomen om aan deze situatie het hoofd te bieden.
Ook wordt nagegaan in hoeverre deze maatregelen werkelijk helpen. In de pauze en
na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De foto op de voorpagina geeft een beeld van wielen bij de Meidijk in de
Bommelerwaard, en is ter beschikking gesteld door Dr. Berendsen.
BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de jaarvergadering van 15 april 2002 zijn mevr. P.M. Lips en de heren A.C.
Zeven en W.J.P. Steenbergen als bestuursleden afgetreden. Na de voordracht van het
bestuur zijn de heren E.J. Jansen en H.A. Schols benoemd tot lid van het bestuur. De
heer G.L. Olinga is benoemd tot voorzitter van onze vereniging.
Op zaterdag 14 september 2002 zal weer de jaarlijkse Molenmarkt plaatsvinden.
Leden die geïnteresseerd zijn om gedurende een dagdeel de vereniging te vertegen
woordigen, kunnen zich bij het secretariaat melden.
De Stichting GOS (Grens Overschrijdende Streektalen) is voornemens om dit najaar
een aanvang te maken met het 'Woordenboek van de Veluwse Dialecten'. Om dit te
kunnen realiseren zoekt de Stichting GOS mensen die willen meewerken aan dit project
door maandelijks (m.u.v. de maanden juli en augustus) een vragenlijst van 4 tot 6
kantjes in te vullen. De invulling van deze vragenlijst neemt volgens de Stichting GOS,
afhankelijk van de uitvoerigheid waarmee de beantwoording plaatsvindt, circa één tot
twee dagdelen in beslag. Leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich bij het
secretariaat melden.

W. Wildschut
LEDENMUTATIES

Nieuwe leden sinds 1-4-2002:
Dhr. en mevr. L.T. de Vries
Havenafweg 3
Adreswijzigingen:
Dhr. J.M. Halbertsma
Dhr. H. ten Hoor
Dhr. C.P. van der Spek
Mevr. C.E. Treffers
Dhr. en mevr. H. Veenman
Mevr. W. van de Weerd

6701 CJ Wageningen

Pomona 92
p/a Jeltes/TenHoor BV,
Plantsoen 44
Olympiaplein 7
"Sparrenheuvel",
Baarnseweg 18
Generaal Foulkesweg 355
Delpad 8

Adrescorrecties:
Dhr. J. Lucas

6708 CC Wageningen
6701 AS Wageningen
6707 EN Wageningen
3735 MG Bosch en Duin
6703 DN Wageningen
6703 AG Wageningen

6701 BW Wageningen
lees-. 6701 DW Wageningen

Tot onze spijt delen wij U mee dat zijn overleden:
Dhr. G.A.F. Baron van Lynden
Mevr. I. Beinema-Gerritsen
Dhr. J.Th. Locher
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INTERNET

Graag willen wij de aandacht van de lezer vestigen op twee websites met betrekking
tot Wageningen, die op Internet te vinden zijn.
Het adres www.oudwaaeningen.nl geeft informatie over de vereniging OudWageningen. Hiervindtu bestuursmededelingen, nieuws over de werkgroepen en over
tentoonstellingen in het museum, een opsomming van de lezingen die komend seizoen
zullen worden gehouden, en een korte samenvatting van de artikelen die in het blad
Oud-Wageningen te vinden zijn.
Een andere website kunt u vinden op www.waqeninqen.interstad.nl. Op het
computerscherm kunt u een stadswandeling maken en genieten van de panorama's op
verschillende punten in de stad (alsof u in het Mesdagpanorama in Den Haag staat).
Verder kunt een ballonvaart maken zodat u de stad ook eens in vogelvlucht ziet. Ook
vindt u informatie over de geschiedenis van de stad, de monumenten en, lastbutnot
least, de homepage van Anton Zeven, die zijn boek presenteert: "Wie woonden waar
in de binnenstad van Wageningen" (Deel 1. De stad Wageningen. Eigen uitgave, 2001.
207p). Dit werk wordt dit jaar door de uitgeverij Rockingstone Press, Wageningen,
gepubliceerd.

Redactie
OUD WAGENINGEN OF OUD-WAGENINGEN?
In het februarinummer 2002 van onze Mededelingen (Oud Wageningen 30-1, blz. 2) stelde
de redactie een vraag met betrekking tot de spelling van de naam Oud(-)Wageningen: wel
of niet met een koppelteken? Taalkundig moet er een koppelteken geplaatst worden.
Aanvankelijk heette ons blad "Wagenwegen", een vertaling van de naam "Wagenwega", voorkomend in een oorkonde uit 1125. Lange tijd werd aangenomen dat dit de
eerste nederzettingsnaam van het latere Wageningen was. Dr D.P. Blok van het
Meertensinstituut hielp ons in 1982 tijdens een lezing uit de droom: "Wagenwega" lag
elders op de Veluwe, niet op de Westberg. Dus, met ingang van 1983 heette ons blad
"Oud Wageningen", zonder koppelteken, maar in de ondertitel "Mededelingen" enz.
stond de naam van de verenigng wel met een koppelteken. Op het eerste nummer van
1993 is daarin plotseling het koppelteken weer verdwenen! Ad Rietveld en ondergete
kende herinneren zich dat er destijds (wanneer?) hierover binnen het bestuur een
discussie was. Notulen en/of jaarverslagen brengen zekerheid. Maar discussie of niet,
wel of geen besluit hierover, taalkundig is het met een koppelteken.

Ton Steenbergen
Naschrift van de redactie: De geschiedenis van het koppelteken is interessant, maar
niet de geschiedenis doch - zoals Ton Steenbergen terecht concludeert - de
grammatica is de rechter, die uitspraak doet. We hebben er ter meerdere zekerheid een
grammaticahandboek op nageslagen, nl. "Henriëtte Houët, Grammatica Nederlands,
Prisma, 7e druk (Het Spectrum, Utrecht 1996)". Deze auteur zegt op blz. 223 dat ” ...
in samengestelde aardrijkskundige namen en hun afleidingen het verbindingsstreepje
[wordt] gebruikt...". De redactie gaat er van uit dat het bestuur, zijn commissies en de
redactie zelf de spelling "Oud-Wageningen" (dus met koppelteken) zullen gaan
toepassen.
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Mededeling over: HERINNERINGEN AAN BELMONTE (2)
Ik had graag met mevr. C. Ruisch-Jongeling het tweede deel van 'Herinneringen aan
Belmonte' willen schrijven. Dit lukt mij helaas niet, omdat er veel werk aan zit. De tijd
ervoor ontbreekt me, omdat hard gewerkt moet worden aan het manuscript van het
Memorboek over Joods Wageningen. Naar aanleiding van de eerste aflevering over
Belmonte was plezierig commentaar met aanvullingen gekomen, onder andere over de
afstamming van de familie uit Zwitserland en Frankrijk. Bovendien bestaat er een (kopie
van het) ontwerp van het Huis Belmonte. Hiervan willen we gebruik maken. Hopelijk
publiceren we het tweede deel in het novembernummer van "Oud-Wageningen" (nr.
30-4).

Ton Steenbergen

DE ROMEINSE PLAATSEN VADA EN GRINNES IN DE BETUWE

Anton C. Zeven
Vada
Het is mij onbekend in welk jaar de plaatsnaam Vada, die door de Romein Tacitus in
het vijfde boek van zijn werk Historiae uit ca 107 wordt genoemd, voor het eerst aan
Wageningen is toegeschreven en door wie dat is gedaan. De oudste vermelding die ik
ken van Vada in de betekenis van Wageningen, is van 1635. Deze vermelding betreft
de inschrijving van de uit Wageningen afkomstige Fredericus a Stralen (van der Grient,
1984) als lid van de'studentenvereniging'te Leiden. Hij is dan afkomstig van Geldrus
Vadanus, dat Wageningen in Gelderland betekent. Twaalf soortgelijke inschrijvingen
van Wageningse studenten bij deze en studentenverenigingen in andere steden over
de periode 1643-1664 vermelden meestal Vada Ge/rus. Maar soms wordt, in plaats van
als Vada, Wageningen vermeld als Wageningae (in 1639 voor Rodolphus ab Ommeren,
d.i. Roelof van Ommeren, ACZ), Wageningha (in 1662 voor Theodorus de Ruyter, d.i.
Dirk de Ruyter, ACZ) en Wageninga (in 1667
voor Aemilius a Culemborg) (Schutte, 1975).
Op een stadszegel kom ik de afkorting vadens
voor het eerst in 1804 tegen. Op de wapensteen in de Bergpoort uit 1710 (afb. 1) staat de
spreuk Vires acquirit eundo, en niet zoals vaak
wordt gemeld Vires acquirit eundo Vadae(óaX.
overgenomen is van de vlag van het St. Antoniusgilde; Fuchs, 1963). Wel staat op de ge
velsteen van het tweede gebouw van de Latijnsche School uit 1724 Vadense. Later werd deze
gevelsteen overgebracht naar het derde ge
Afb. 1. Wapensteen uit 1710 met het
bouw van de Latijnse School op de hoek
wapen van Wageningen. Te zien op
Herenstraat/'verlengde' Molenstraat.
de hoek Hoogstraat-Stationsstraat,
Johannes Isacius Pontanus noemde Vada
waar vroeger de Bergpoort stond.
als oude benaming voor Wageningen in zijn
Getekend door J.C. Rauws, 1979.
Historiae Geiriae iibri XIV, dat in 1639 werd
C ollectie
G em eentearchief
uitgegeven. Hij verwijst daarmee naar het
Wageningen.
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Vada, beschreven door de Romeinse
schrijverTacitus(ca55-na 115). Dit boek
werd door Arend van Slichtenhorst in het
Nederlands vertaald, gecorrigeerd en
n ,
xT
aangevuld en als de XIV boeken (dat zijn
hoofdstukken) van de Geldersse Geschie
•o
denissen, in 1654 gepubliceerd. Hij ge
. 'C l# '
bruikte de Nederlandse naam Wageningen. Op een kaartje, getekend door Arnoldus Buchelius in zijn Commentarius
rerum quotidianarum, in que, staat Vada
voor Wageningen en Grines voor Rhenen Afb. 2. Detail van een kaart getekend door
(afb. 2). Aangezien dit een ongepubli Buchelius en opgenomen in zijn album
ceerde reeks gegevens betreft, die door Commentarius (UB Utrecht ms 798-1 f4),
Buchelius verzameld werden, is een da en afgebeetd op de omslag van het boek
tum niet te geven. Daar hij van 1565 tot Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde
1645 leefde, moet dit kaartje van voor in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en
1645 dateren. Uit het bovenstaande volgt Petrus Scriverius, door S. Langereis. 2001.
dat in elk geval in 1635 de naam Vada Hollandse Studiën 37. Hilversum. 368p.
voor Wageningen al bestond.
VJ.n.r. liggende aan de Rijn: Batavodurum
Met Fuchs (1963) concludeerde ik = Wijk bij Duurstede/Dorestad, Grines =
vele jaren geleden, dat Wageningen geen Rhenen, Vada = Wageningen, enArenacum
Romeinse oorsprong heeft, en dat Vada = Arnhem.
dus niet op Wageningen slaat (ongepu
bliceerd, later Zeven, 2001). Hierbij moeten we bedenken dat in de 17eeeuw en ook
later elke zichzelf respecterende stad een Romeins verleden meende te moeten
hebben. Kennelijk gold (en geldt) dat ook voor Wageningen (Zeven, 2001). Vandaar
het kritiekloos gebruik van Vada, Vadae, Vadense en vadensis in de betekenis van
Wageningen en Wagenings door Wageningse instellingen.
Wageningen nset-Romeins
Argumenten tegen een Romeinse oorsprong van Wageningen zijn:
1.Tacitus (HistoriaeM 20,21, Moerman, 1956) vermeldt Vadaa\s een sterkte op het
eiland der Bataven, d.w.z. in de Betuwe en niet op de Veluwezoom,
2. de linker- of Betuwse oever van de Rijn was de versterkte noordgrens van het
Romeinse rijk,
3. er zijn in Wageningen nooit restanten van Romeinse gebouwen gevonden,
4. er wordt beweerd, dat op de (Wageningse) Berg een Romeins uitzichtpunt aangelegd
was. Ook hiervoor geldt dat er geen resten van gevonden zijn, en dat het uitzicht naar
het zuiden, dus naar het eigen gebied, en niet naar het noorden, naar het vijandelijk
gebied was. Wat was dan het nut van een dergelijk uitzichtpunt?
Vada = wad = doorwaadbare plaats
Tot zover had ik mijn verhaal klaar, totdat het door een artikel in de NRC in een
stroomversnelling kwam. In die krant van 19-1-2002 wordt een interview met Nicoline
van der Sijs gepubliceerd (Spiering, 2002). Zij bestudeert de etymologie van woorden
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van de Nederlandse taal. Dit houdt in, dat zij een verklaring wil geven over het ontstaan
van een woord. Zij vermeldt dat het oudste Nederlandse woord door Tacitus wordt
vermeld als vadaeu dat dit woord is afgeleid van het Nederlandse woord wad. Gerritsen
(2002), in een ingezonden brief, vermeldt dat wad niet het oudste woord is, want in
oudere geschriften vinden we de woorden Bataaf (96 n. Chr.) en Belg (Caesar, ca 42
v. Chr.).
Mineur (2002) voegt nog toe, dat er staat'apudGrinnes Vadamque, en vervolgt' wat
de plaatsnaam Vada oplevert. Hij denkt hierbij aan Wadenoijen, dat wil zeggen: de
ooien (laaggelegen weidegebieden) bij Vada (denk ook aan het Ooij van Nijmegen).
Overigens denkt Moerman (1956) bij de naam Wadenoijen aan een wade of waai, een
kolk of wiel, ontstaan bij een dijkdoorbraak. Mineur (2002) verwijst verder naar een
studie van Huebner-Fauth (1982), waarin staat dat '...Grinnes vermoedelijk op de

zuidoevervan de Waal bij het huidige kasteel Rossum, en Vada zal daar vlakbijgelegen
hebben.' Een derde briefzender, Jurgens (2002) duidt op het verplaatsen van
rivierbeddingen. Hierdoor is het mogelijk dat de voorloper van Wadenoijen op de
linkeroever van de Linge lag. Hoe dan ook, deze discussie geeft aan dat Vada in de
Beneden-Betuwe lag en dat enkele instellingen in Wageningen zich onterecht van deze
naam meester hebben gemaakt.
Grinnes
Hierbij wil ik ook iets zeggen over de ligging van Grinnes. De plaats lag dus nabij Vada
in de Neder-Betuwe. De reden dat ik dat benadruk is dat in vroegere tijden de stad
Rhenen zich ook een Romeinse naam eigen heeft gemaakt (zie afb. 2).
Slot
De naam Vadaza\ wel nooit meer uit het Wageningse verdwijnen. Daarvoor is het al
te lang een ingeburgerd en kritiekloos gebruikt woord. Maar men bedenke dat het dus
een verkeerde naam is voor onze stad, voor de verdwenen Latijnse school Gymnasium
vadense, voor de verdwenen drukkerij Vada, het vroegere huis Villa Vada, onze
sportvereniging Vada, Herbarium vadense, en andere namen.
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DE RIJKSSTRAATWEG EN ZIJN OUDE EIKEN

H.M. Heybroek en F. Heilinga

Afb. 1. Een
verdwenen, maar
niet vergeten,
straatnaam
Het was een forse zomerstorm in juni 2000: op sommige straten lag een gesloten tapijt
van jonge twijgen, vooral van eik en Amerikaanse eik. Verder was de schade aan bomen
vrij gering. Een enkele berk ging om en op de Berg lag een eik plat, die een helemaal
verrotte wortel bleekte hebben. Maar op de Generaal Foulkesweg bij huisnummer 73
was het goed raak: uit een van de oude eikenlaanbomen was op vier tot zes meter
hoogte de hele top afgedraaid en over het fietspad in de tuin terechtgekomen. Het bleek
dat de stam bovenin geheel holen rot was. Enkele weken later was de stam op een halve
meter hoogte afgezaagd en dat gaf de auteurs een goede gelegenheid om de jaarringen
te tellen. In dit overigens gave stamgedeelte zat aan de binnenkant van jaarring 1945
een zwart verkleurde plek van twee rijksdaalders groot, die waarschijnlijk een uitloper
was van de wond bovenin de boom, die wel primair door een granaatscherf veroorzaakt
zal zijn.
De diameter van de stam was 71 cm in de richting noord-zuid, 67 cm in de richting
oost-west, de lengterichting van de laan: laanbomen zijn gewoonlijk het dikst in de
richting dwars op de laan. Het lukte om de jaarringen terug te tellen tot 1841. Het lukte
niet om vastte stellen wanneer de boom geplant, dan wel verplant was. De eerste dertig
jaar groeide de boom goed, met jaarringen van 3 mm; daarna, van 1870 tot 1980,
waren de jaarringen slechts 2 mm of minder dik. Na 1980 was de groei weer beter, met
3 mm per jaar. Een meer gedetailleerde jaarringanalyse zou vermoedelijk reacties op
droge en natte jaren hebben laten zien, maar ook op verstoringen in de grond door
nieuwe bestrating en het leggen van tramrails, kabels en leidingen.
Het bovenstaande is aanleiding wat nader in te gaan de op geschiedenis van de weg
die thans Generaal Foulkesweg heet. Wij beperken ons daarbij tot het gedeelte met de
indrukwekkende eikenbeplanting, het gedeelte tussen Otto van Gelreweg en Diedenweg. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van gegevens die van Rijkswaterstaat
zijn verkregen.
Het huidige tracé van de Generaal Foulkesweg is onderdeel van de verbinding uit
het begin van de 19e eeuw van Utrecht over Wijk bij Duurstede en Wageningen naar
Arnhem. In oorsprong waarschijnlijk ontworpen als een der Routes Impériales die
keizer Napoleon in zijn europese rijk wilde aanleggen, in eerste instantie om een
snellere verplaatsing van zijn legereenheden mogelijk te maken, voorts ter verbetering
van de verbinding tussen de grotere steden. De tracés zijn vaak nog herkenbaar aan
de lange rechtstanden, lijnrechte weggedeelten, en beplanting met thans forse eiken.
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De feitelijke aanleg van deze wegen heeft slechts zeer ten dele in de napoleontische
tijd plaats gevonden. Van Utrecht naar Zeist was de weg omstreeks 1800 reeds
bestraat, maar voor de overige gedeelten van Utrecht naar Arnhem moest de
uitwerking en aanleg nog plaats vinden. Koning Willem I nam de uitwerking krachtdadig
ter hand. In zijn regeerperiode is de verbinding tussen Utrecht en Arnhem met een
eenvoudige verharding aangelegd. De weg werd lange tijd als Groote Weg der eerste
klasse nr 6 aangeduid. In 1820 werd in Wageningen ten behoeve van de aanleg van
de weg nr 6 een in de Hoogstraat uitspringend pand onteigend.
Uit "Oude Rijkswegen" van B.G.M. Strootman (1984) valt af te leiden dat het
weggedeelte tussen Grebbe en Arnhem in 1859 (met klinkers?) werd bestraat. De
benaming was toen Grote Rijksweg der l e klasse. Later komt men nog namen tegen
als Arnhemse Bovenweg, Postweg, nog later, zoals oudere stadgenoten zich zullen
herinneren, Rijksstraatweg. Na de oorlog is als eerbetoon aan de geallieerde troepen
die in 1945 Wageningen bevrijdden de Rijksstraatweg omgedoopt in Generaal
Foulkesweg, naar de naam van de bevelhebber van die legereenheden. Lange tijd was
het Rijk verantwoordelijk voor dit weggedeelte, omstreeks 1980 is de weg overgedra
gen aan de gemeente Wageningen. Met de aanleg van de A12 en zeker met het
gereedkomen van de traverse Nude-Lawickse Allee-Ritzema Bosweg-Watertoren is de
betekenis als hoofdverbinding geheel verloren gegaan. De Generaal Foulkesweg is nu
een plaatselijke ontsluitingsweg met verkeerstafels ter afremming van de rijsnelheden.
Maar de rechte belijning en de periode van aanleg verwijzen naar een groots verleden:
in ontwerp onderdeel van het stelsel van Routes Impériales.
Kwam in het midden van de 19e eeuw een net van bestrate wegen in Nederland tot
stand, de betekenis daarvan taande toen in de tweede helft van die eeuw een net van
goede spoorwegverbindingen werd aangelegd en iets later een dicht net van tramwe
gen tot stand kwam. Dit had zelfs tot gevolg dat de verhardingsbreedte van de grote
landwegen niet op 4 a 41/2 meter werd gehandhaafd maar werd teruggebracht tot ruim
3 meter. Wageningen kreeg in 1885 de beschikking over een stoomtramverbinding met
Arnhem, in 1887 met Rhenen. Reeds sedert ongeveer 1860 was er een stoombootverbinding tussen Lexkesveer en Arnhem met een daarop aansluitende diligencedienst
tussen Lexkesveer en de stad.
Was er al een weg voordat het rechtlijnige weggedeelte van de Generaal
Foulkesweg werd aangelegd? Kaarten uit de 19e eeuw laten zien dat er ongeveer ter
plekke van de huidige Generaal Foulkesweg een weg is geweest, Molenweg genaamd.
Deze liep vanaf de beide molens die vroeger stonden waar nu de Otto van Gelreweg
aftakt van de Generaal Foulkesweg, in oostelijke richting bergopwaarts. Eerst iets ten
noorden van het huidige tracé van de Generaal Foulkesweg, halverwege de huidige
Diedenweg ten zuiden daarvan. Deze Molenweg lijkt niet meer of minder dan een
eenvoudige landweg naar de akkers op de Berg. Deze weg komt al voor op kaarten uit
de 18e eeuw. De weg heeft op die kaarten een voortzetting over de Wageningse Berg
richting Bokkedijk en Renkum. Het verkeer naar Arnhem maakte waarschijnlijk bij
voorkeur gebruik van de weg onderlangs de Wageningse Berg naar de Bokkedijk. Die
weg staat op de kaarten nadrukkelijker aangegeven dan de Molenweg en het verlengde
daarvan. Bij zeer hoge rivierstanden zal verkeer daar echter niet mogelijk zijn geweest.
Opmerkelijk is dat in de Kadastrale Atlas van 1832 de Molenweg wordt vermeld als
"uitweg", toebehorend aan "Domeinen des Rijks". Bekijkt men de kaarten waarop de
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Afb. 2. Rijksstraatweg, westelijke helling van de Wageningse Berg (ontleend aan
blad Opheusden van de Rivierkaart 1840); X = in 2000 door storm gevelde eik
Molenweg en het tracé van de huidige Generaal Foulkesweg samen voorkomen, dan
valt op dat het gebouw dat vroeger in de volksmond "Het gebouw met de klok" werd
genoemd en dat thans het Herbarium van de Universiteit huisvest, gebouwd lijkt te zijn
aan die oude Molenweg. Maar toen, 1895, was er al een Rijksstraatweg om aan te
bouwen.
Nog iets over de beplantingen. Al in het begin van de 19e eeuw werd gestreefd naar
beplanting van grotere wegen. Aan aanliggende eigenaren werd wel de verplichting
opgelegd in te planten - soms op eigen grond - en de beplanting te onderhouden. Later
nam het Rijk voor de rijkswegen de beplanting ter hand in de bermen van de wegen.
Terugkomend op de jaarringen van de door storm gesneuvelde boom aan de
Generaal Foulkesweg, hun aantal wijst op een beplanting omstreeks het midden van
de 19e eeuw. De aanleg van de bestrating vond kort na het midden van die eeuw plaats.
Is er samenhang met of is het toeval dat de herberg De Wereld in 1852 werd afgebroken
en vervangen door een aanzienlijk hotel? Hoe dan ook, het besproken gedeelte van de
Generaal Foulkesweg heeft nog altijd een aanzien dat sterk historisch bepaald is en door
zijn oorspronkelijke eikenbeplanting ookaanzien uitstraalt. Dat dient behouden te blijven.

EEN TARIEVENLIJST VAN EEN SCHERPRECHTER:
HOE HAD U HET GEHAD WILLEN HEBBEN?

Anton C. Zeven
Tarievenlijst
De volgende tarievenlijst voor scherprechters is afkomstig uit het Oud-rechtelijk archief
van Elburg: Criminele processen. Ik heb de lijst gevonden in de z.g. Collectie Muschart,
die bewaard wordt in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Deze collectie
bestaat uit zo'n 150000 kaartjes met op elk kaartje een beschrijving van (meestal) een
zegel en (soms) van een (heraldiek) wapen. Kennelijk had Muschart af en toe behoefte
om ook iets anders, iets opmerkelijks, op te schrijven. Deze lijst was vastgesteld door
de Raad van State en is wellicht gedrukt en wijdverspreid. Mogelijk is die al een keer
elders gepubliceerd. Dankzij deze lijst wisten scherprechters (of beulen, zoals de
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volksmond hen noemt) en anderen wat zij voor hun verschillende handelingen bij de
overheid in rekening mochten brengen.
Wanneer men onderstaande lijst ziet, dan lijkt die vrij modern, immers ziekenhuislaboratoria kennen ook dergelijke lijsten. De kosten van elke handeling zijn vastgesteld.
Men mag aannemen, dat ook in Wageningen deze tarievenlijst bekend was, en dat men
er naar handelde.
Datum
Muschart vindt geen jaartal vermeld en denkt aan' vrijzeker begin 186ofeind 17^eeuw.'
Dus zeg maar rond 1700. Er worden geen namen van scherprechters genoemd, omdat
het een tarieflijst betrof die voor alle scherprechters gold. Overigens, het volk noemde
de scherprechter meestal de beul. Misschien dat een betere datering in een aan mij
onbekende bron te vinden is.
Scherprechters
In het Historisch Museum 'De Casteelse Poort' vinden wij nog een grote bijl, als
scherprechtersattribuut. In andere musea, ik denk bijvoorbeeld aan het museum 'De
Gevangenpoort' in Den Haag kan men een betere indruk van martel- of folterwerktuigen krijgen. Zo'n 60 jaar geleden bekeek ik deze met de nieuwsgierige belangstelling
van een lagere-school-jongen. Uiteraard bestaat er uitgebreide literatuur over scherp
rechters, hun werk, hun onderlinge verwantschappen en hun andere taken. Zo waren
zij ook wel vilder (opruimen van dode dieren) en chirurgijn. Zij kenden het lichaam
omdat zij wisten waar zij het lichaam bij 'pijnlijke ondervraging' het beste konden
maltraiteren. Zo konden zij gemartelden weer oplappen,
uiteraard tegen betaling. Scherprechters werden meestal
goed betaald en behoorden tot de inwoners met een
hoog inkomen. Dit is duidelijk te zien aan de rijke kleding
van de scherprechter en zijn helpers in afb. 1.

Afb. 1. Rechts een 1freeuwse scherprechter en links twee
helpers. Uit: Des Grafen zu Sols Kriegsbeschreibung;
gekopieerd uit C.R.H. Snijder. 2002. Scherprechters te
Maastricht, 1580-1870. Een historisch-genealogische
studie. Ned. Leeuw 119:145-220.
Niet lezen
Diegenen die geen behoefte hebben aan gruwelijkheden moeten dit niet lezen.
Verdiensten van een scherprechter
Hierin een uitvoerige staat van ' Kosten en misen van militaire justitie soo in de

naegespecificeerde voorvallen bij den Raed van Staete werden geval/deert.'*)
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Daghgelt aen den scherprichter in alle voorvallen
en voor de knecht
voor 't hout van een nieuwe galgh
voor 't oprichten van een schavot
voor een strop om den hals
voor 't hangen
voor 't recht van een ladder
voor 't brengen en wechhaelen
voor een lichaem van de galgh te nemen
voor 't maecken van een graf
voor 't begraeven
voor een dootkist
voor een naem aan de galgh te slaen

Hangen
5- 0-0
1- 0-0
80- 0-0
10- 0-01
1-10-0
6- 0-0
1-10-0
1-10-0
3- 0-0
3- 0-02
3- 0-0
1-10-0
1-10-03

Voor een waegen sandt
aen den scherprechter voor de executie
afvegen van 't swaert

Onthoofden
4- 0-04
6- 0-0
1-10-05

't stellen van een geessel pael
voor 't geesselen
geesselen en brandmercken
voor een met gloeijende priem door de tongh te steecken

Geesselen
3- 0-0
3- 0-0
6- 0-06
1- 0-0

voor een te raebraecken
voor 't hoofd af te snijden en op een staeck te setten
voor 't lichaem op 't Rad te leggen
voor d'assistentie van de Dienaers

Raebraecken7
12- 0-0
3- 0-0
2- 0-0
3- 0-0

voor 't visiteren van een dood lichaem aen de chirurgijn
voor een voerman die iets nae de justitie rijd
voor een delinquent uijt te leijden
voor een met roeden te pronck te stellen of om te leijden

2- 0-0
4- 0-0
0-12-08
1-10-09

voor 't advys van een rechtsgeleerde

5- 0-0

Toelichting:
*) De bedragen zijn een combinatie van ponden, stuivers en penningen
!Een schavot werd meestal van elders gehaald
2Het begraven zal vermoedelijk niet door de scherprechter gedaan zijn
3Zelfs een bord met de naam van de veroordeelde kostte de magistraat geld
4Om het bloed op te vangen
5Alles kost geld
6Helaas is het brandijzer van Wageningen verloren gegaan. Dat van Rhenen is bewaard
gebleven (zie A.C. Zeven. 2002. Het 'heraldische' brandijzer van Rhenen. Oud-Rhenen,
septembernummer, in druk).
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7Iemands lichaamsdelen stukslaan om dan na een genadeklap het lichaam op een rad leggen.
Dit rad werd horizontaal op een verticaal staande paal bevestigd
8Iemand, die verbannen wordt, wordt door de scherprechter uit de stad of uit het rechtsgebied
van de stad geleid. Na 30 jaar tuchthuis kon men vervolgens levenslang verbannen worden
9Het te pronk aan de kaak of schandpaal stellen of door de stad rondleiden van een
veroordeelde. In beide gevallen met bijvoorbeeld een touw met zware stenen om de nek. Het
volk zal zich er wel mee vermaakt hebben.

Zoals uit deze lijst blijkt zijn ook bedragen voor anderen dan de scherprechter en zijn
dienaren vastgesteld. Zo krijgt de chirurgijn 2-0-0 om vast te stellen dat de terechtge
stelde echt dood is. En voor rechtskundig advies krijgt een rechtsgeleerde 5-0-0.
Hoewel dit punt als laatste wordt vermeld, mag men aannemen, dat het rechtskundig
advies vöör de terechtstelling is ingewonnen.
Zoals men kan zien was een executie voor een stad geen goedkope aangelegenheid.
Voor het volk was het een 'mooi' kijkspel en men kan zich voorstellen dat drommen
jeugd en ouderen al bij de opbouw van het schavot en het opzetten van de galg zich
op de Markt voor het bordes van het Wageningse stadhuis stond te verdringen. Maar
de openbaarheid van het voltrekken van het vonnis diende als voorbeeld: dit kan jou
ook overkomen, als je een scheve schaats rijdt.
Galgenberg
Nadat de veroordeelde geëxecuteerd was werd hij begraven of naar de Wageningse
Berg vervoerd om daar opnieuw opgehangen of op een rad gelegd te worden om tot
voorbeeld te dienen. 'Vogelen des velds' deden er zich tegoed aan (afb. 2). Het krassen
van zwarte kraaien op de Galgenberg zal wel beangstigend en luguber geklonken
hebben. Voorbijgangers zullen wel snel voorbij zijn gegaan.

Afb. 2. De Galgenberg van
Wageningen. Natekening
door Piet Holleman (1969),
naar een kaart van Jacob
van Deventer van midden
16? eeuw. Rechts zien we
v./.n.r. een kruis, een rad op
een paal en een galg. Ter
oriëntatie: boven de weg
Wageningen-Arnhem (met
de kruisen), midden-boven
de Holleweg, midden de
Veerweg
doorlopend
onderlangs de Berg, en de
weg naar Het Lexkesveer.
De gaig en het rad stonden
dus in de iatere botanische
tuin Belmonte. Omdat het terrein eromheen toen waarschijnlijk als akkerland dienst
deed, moeten het kruis, de gaig en het rad van de Arnhemseweg' en vanaf het
Lexkesveer goed zichtbaar geweest zijn.
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HET GEBOORTEHUIS VAN HERMAN VAN MAANEN

Henriëtte van Maanen
Tot mijn grote verrassing vond ik een foto van mijn grootvaders ouderlijk huis, te weten
de foto van de stadsgracht aan het Emmapark met het bruggetje tussen de Nudestraat
en de Hoogstraat. Het huis staat rechts van de brug, half verscholen achter de bomen.
Het was de vroegere Heerensociëteit, die toendertijd gerund werd door zijn vader als
kastelein, de heer (Herman) van Maanen. Mijn grootvader, ook Herman, 'Hamp' in goed
Wagenings, werd met één arm geboren, maar zijn moeder had hem geleerd zichzelf te
redden. Op de foto zijn de ramen zichtbaar boven het water van de gracht. Als die
bevroren was, liet ze hem, met door haar aangebonden schaatsen, door een raam zakken
om toch te kunnen schaatsen. Tuinieren kon hij ook goed en in mijn kindergedachten had
ik het idee dat hij de bessen telde aan de struiken, zodat ik er niet van zou snoepen.

Afb. 1. Hetgeboortehuis van Herman van Maanen (de toenmalige Heerensociëteit) bij
de Nudepoort, half verscholen achter de bomen langs de Wageningse stadsgracht bij
het Emmapark.
Mijn grootvader trouwde met een meisje uit Ede, Henriëtte Hartelust. Ze was de
derde Henriëtte in het gezin; de eerste twee stierven al bij de geboorte. Mijn
grootmoeders vader vond de keuze van zijn dochter te min en stuurde haar naar Keulen
naar het Conservatorium. Nadat ze haar bul piano had gehaald, was ze meerderjarig
geworden en trouwde ze toch met haar Herman. Haar hele leven was ze dol op haar
man, maar heeft hem desondanks bijna 25 jaar overleefd.
Grootvader werd in de tijd dat Henriëtte in Keulen zat, onderwijzer, waarmee hij
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genoeg verdiende voor twee, om te kunnen trouwen.Dat deden ze en samen trokken
ze naar Amsterdam. Ze openden een school aan de Keizersgracht voor kinderen van
beter gesitueerde ouders en dat liep als een trein. Zelf kregen ze drie kinderen, waan/an
mijn vader, Willem, de middelste, geboren werd in 1890. Ik logeerde vaak bij mijn
grootouders en als ze bij ons thuis waren mochten wij kinderen ze 'wakker maken'voor het
ontbijt. Alsof ze dat al niet waren in een huis met veel kleine kinderen. We kropen dan bij
hen in bed en grootvader prikte ons in de buik met zijn vinger, wat we niet lekker vonden,
zodat we ons probeerden te bevrijden. Grootmoeder, zei hij dan, die kinderen zijn zo sterk
als mosterd! Wat voelden wij ons stoer en trots.
Van de broers en zusters van weerskanten kon ik vrijwel niets achterhalen. Alleen
van de familie Hartelust heb ik vóór de Tweede Wereldoorlog nog een mevrouw
Hartelust ontmoet in Batavia. Haarvaderwas resident geweestergens op Midden-Java.
Dat moet welhaast een broer zijn geweest van mijn grootmoeder. Jammer genoeg
waren wij toen al betrokken bij de oorlog tegen de Japanners, zodat ik haar niet meer
gesproken heb.
Mijn grootouders liggen beiden begraven in Ellecom. Grootvader overleed in mei 1928
en ik mocht niet mee naar de begrafenis, al zat ik al in de 5e klas van de lagere school. Wel
heb ik wat later met mijn vader het graf bezocht, gelegen achter de spoorlijn Velp-Dieren
langs Middachten. Er groeide toen koren en ik vroeg mijn vader of we naar het sportterrein
gingen, want ik was, door mijn vier broers, dol op voetballen. Mijn vader (Willem) vertelde
toen dat die begraafplaats gecreëerd was op het landgoed van Middachten voor het
personeel en later ook voor anderen, woonachtig in Ellecom. Het huis van mijn grootouders,
dat herinner ik mij nog goed. Er lag een grote schelp in de tuin als vogelbadje langs het
grintpad naar de voordeur. Een paar jaar geleden heb ik het graf gekocht op verzoek van
mijn dochter, die, als ze Nederland eens zou bezoeken, iets had om naar toe te gaan.

EEN BOZE WAGENINGSE PASTOOR HARING IN 1803

Anton C. Zeven
Vechtpartij in de kerk
Op 11 april 1803, op de ochtend van Paasmaandag, nadat de mis begonnen was, ontstond
in de 'Roomsch Katolijke' kerk aan de Lawickse Allee een incident1, dat tot een rechtzaak
leidde. Wat was er gebeurd? Pastoor Haring had aan Hermanus Berendsen, ook geschreven
als Barendsen, gevraagd om te gaan kijken of er zich op dit zangerskoor een onbevoegde
aanwezig was. Kennelijk was het antwoord negatief of hield Hermanus Berendsen zich op
de vlakte. Daarna riep pastoor Haring zelf naar boven of er zich een onbevoegde op het
Zangers Choor bevond. Ook dat antwoord moet onbevredigend geweest zijn, want pastoor
Haring ontstak in woede en trok zijn miskleed uit en begaf zich naar boven. Om een niet
vermelde reden bevond zich op het Zangers Choor, dat via een trap bereikbaar was, de 19jarige Gradus van Beukering. Hij mocht daar kennelijk van pastoor Haring niet zijn. Hij
gelastte Gradus zich te verwijderen, maar die weigerde dit. Hij had immers voor een stoel
één gulden betaald en dat geld wilde hij dan eerst terug hebben. Nadat de pastoor hem nog
een paar keer had bevolen zich te verwijderen en Gradus dit telkens had geweigerd, werd
Haring furieus en vatte Gradus bij de kleren en sleepte hem naar de trap van 13 treden.
Gradus verzette zich en hield zich aan leuningen van het koor vast. Bovenaan de trap
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gekomen hield Gradus zich aan de pastoor vast uit angst naar beneden gesmeten te
worden. Daarna was Gradus de wijste en ging de trap af en verliet de kerk.
Beklag
Maar hij deed zijn beklag bij de Magistraat, die het hoog opnam. De vraag was of de pastoor
Gradus de trap had af willen gooien (bewering van Gradus), of dat hij alleen naar het
boveneinde van de trap was gesleept (bewering van pastoor Haring), en of Gradus
teruggevochten had (bewering van de pastoor Haring) of dat hij zich uit angst om naar
beneden gegooid te worden zich aan de pastoor had vastgeklampt (bewering van Gradus).
En dit alles tijdens de mis.
Getuigen
De magistraat riep enkele getuigen op om over de zaak gehoord te worden. Hermanus
Berendsen kon alleen maar vertellen, dat hij nagegaan had of er een onbevoegde op het
Zangers Choor aanwezig was. Dat had hij gedaan. Daarna moesten Jacobus Versteeg, naar
zijn zeggen oud 43 jaar, Arnoldus Wentholt, naar zijn zeggen oud 23 jaar, Lammert
Gerritsen, naar zijn zeggen oud 36 jaar en Joseph Falie, naar zijn zeggen oud 25 jaar,
getuigen. Zij bevestigden het gebeuren, maar over het belangrijkste: wilde de pastoor
Gradus wel of niet van de trap gooien en of er daadwerkelijk door Gradus teruggevochten
was, konden zij niets zeggen. Ze hadden dat niet gezien. Ook nadat de getuigen gewezen
werd op meineed bleven zij bij hun getuigenis: zij hadden niets gezien en ook niet of Gradus
direct de kerk was uitgegaan of niet.
Gerechtelijk vonnis
De Magistraat vraagt zich dan af 'Hoe verre is dan met dezen Gedaagde{óat is dus pastoor
Haring) afgeweeken vandieedeiezagtmoedigheid, weikehetwaarecieraaduitmaakte van
ieeraaren des Christendoms en voorgangers van 'tzeive.' Kennelijk erg ver, want pastoor
Haring moeteen boete van 50 zilveren ducatons aan Gradus van Beukering betalen, en ook
de kosten van de rechtzaak.
Vragen
De getuigen bevonden zich ook op het Zangers Choor. Waren zij leden van het koor, dat
de mis begeleidde? Indien dat het geval is, bestond dit koor uit vier zangers, tenzij
Hermanus Berendsen er ook toebehoorde?
Waarom mocht Gradus van Beukering zich volgens pastoor Haring niet op het Zangers
Choor ophouden? Hij had wel voor een stoel betaald.
In de kerk zelf waren geen getuigen aanwezig, die konden vertellen of Gradus van
Beukering wel of niet direct de kerk had verlaten. Houdt dit in, dat er tijdens de ochtendmis
op Paasmaandag geen kerkgangers aanwezig waren? Anders hadden die toch kunnen
vertellen wat Gradus gedaan had?
Onze Gradus van Beukering was in 1811 volgens zijn zeggen 19 jaar oud. Dit houdt in dat
hij ca 1792 geboren is. Hij is dus niet dezelfde als Gradus van Beukering, die in 1814, zijnde
34 jaar, na zijn diensttijd in de Franse legers, niet terugkomt en als vermist wordt
opgegeven. Deze Gradus was geboren in 1780.2
Bronnen
iGemeentearchief Wageningen, Oud-recht. archief inv. nr. 5.
2A.C. Zeven. 2000. Wageningers en anderen 'tegen Rusland gediend hebben, en alnog vermist
worden'. Oud-Wageningen.
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TWEE VERHALEN UIT 1940 - 1945

A.G. Steenbergen
Jodenhulp in Ziekenzorg
Van 24 juni 1942 tot 6 oktober 1943 was in de
Stichting Ziekenzorg, destijds aan de Rijks
straatweg, nu Generaal Foulkesweg, als ver
pleegster werkzaam Norine Harriët Lans. Zij
was op 2 mei 1919 in Paramaribo geboren. Zij
overleed in 1991 in Nijmegen. Zij was in 1947
gehuwd met A.W.F. Faassen. Hun dochter
Norine woont nu in Nijmegen. Zij vertelde op
dinsdag 23 april l.l. in de Jan J. de Goedezaal
in het museum interessante bijzonderheden
over het werk van haar moeder in dit zieken
huis, waar de verpleegsters destijds ook woon
den. Het was haar moeder, die graag over haar
Wageningse periode vertelde, opgevallen dat
de situatie rond het eten niet slecht geregeld
was. Er was voldoende voor iedereen. En dat
in die oorlogsdagen.
Zij werkte in opdracht van vermoedelijk dr.
J. Boes voor de patiënten van deze afdeling.
Deze dokter bedacht allerlei methoden om
Afb. 1. Norine Harriët Lans
Joden te verzorgen en te beschermen. Waar
schijnlijk werkten er ondergedoken Joden, al
dan niet ziek (opm. St.). Zo werden er b.v. matrassen gedeeltelijk leeggehaald door er
vulling uit te halen. Bij een razzia kon men zich in deze matrassen verschuilen.
Vermoedelijk lagen deze in ledikanten waar geen 'echte' patiënten lagen.
Verpleegster Norine maakte ook mee dat Duitsers (vermoedelijk de SD) het
ziekenhuis binnenkwamen en een joodse man oppakten. Deze deed nogal lijdzaam.
Norine werd onder schot gehouden. De man kleedde zich langzaam aan. Voor het
vertrek van de soldaten met de gevangene, draaide de man zich om en gaf Norine zijn
bijbeltje (joods gebedenboek?). Het is niet bekend wat er later mee gebeurd is. De
naam van de man is ook onbekend gebleven. Wie heeft gehoord van het bovenstaande
of weet nog meer te vertellen?
Wie was K. Levi?
In 1983 verscheen "Kleine kroniek van het verzet in Wageningen over de periode 1940
- 1945". Schrijver was de oud-verzetsman F. van der Have. Op de bladzijden 230 -231
staat de samenstelling van de Compagnie Wageningen van de Binnenlandse Strijd
krachten. Deze Compagnie bestond uit negen groepen. Tussen de vele namen vinden
we een aantal personen dat een rol in het verzet heeft gespeeld. Eén naam in groep
8 valt op: K. Levi. Omdat het in joodse kringen een gebruikelijke achternaam is, ben
ik op zoek gegaan naar de persoon, die achter deze naam schuilging.
Ik vond hem in het in 2001 verschenen boek "Het Oude Volk. Kroniek van joods
leven in de Achterhoek, Liemers en het Grensgebied", geschreven door Hans Kooger.
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Op de bladzijden 43 en 74 vinden we bijzonderheden over K. Levi, die voluit Kurt Levi
heette, geboren in 1918 in Zelhem. In verband met zijn ambities als Palestinapionier
was Kurt in 1939 op stage bij het landbouwbedrijf van de familie Maalderink in
Keijenborg. Hij was toen 21 jaar. Na het uitbreken van de oorlog keerde hij naar Zelhem
terug, waar hij ondergronds verzetswerk deed. In 1943 moest hij onderduiken en hij
kwam met zijn vriendin Sophia in Wageningen terecht. Kwamen ze samen op één
onderduikadres? En bij wie? In oktober 1944 zullen ze met de Wageningers meegeë
vacueerd zijn. In 1945 was hij weer terug in Wageningen en werd lid van de BS. De
Compagnie Wageningen werd in de loop van dat jaar geleidelijk ontbonden.
Kurt had echter geen behoefte om bij het officiële afscheid van de BS de
herinneringspenning in ontvangst te nemen. Hij meldde zich, zoals veel oud-BS-ers,
aan als oorlogsvrijwilliger voor de bevrijding van Nederlands Oost-Indië van de
Japanners. Bij zijn terugkeer in 1948 in Nederland vestigde Kurt zich als slager in
Zelhem. Hij was zijn ideaal: Palestinapionier, niet vergeten. Door zijn grote inzet
adopteerde de gemeente Zelhem de kibboets Nechemja in Israël. Kurt Levi overleed
op 31 maart 1982 in Zelhem. Hij vond zijn laatste rustplaats op de joodse begraafplaats
in Doetinchem (graf nr. 24).

DE LIGGING VAN HET BOLWERK BECKAF

Anton C. Zeven

Afb. 1. De plaats van het bolwerk Beckaf, zoals
aangegeven op de kaart van Van Geelkercken (ca
1640) inA. van Sl/chtenhorst, XIV boeken van de
Geldersse Geschiedenissen (Arnhem, 1654 (of
1653?))

58

De plaats van het bolwerk 'Beckaf', zoals aangegeven op de kaart
van Van Geelkercken (ca 1640) in
Van Slichtenhorsts boek over de
geschiedenis van Gelderland (afb.
1), kon ik niet door archiefonder
zoek bevestigd krijgen. Ik vond
slechts tweemaal de naam Beckaf
voor een Wagenings bolwerk. In
beide gevallen betrof het het bol
werk tussen Junushoff bolwerk en
de Nudepoort, dat de naam Beck
af droeg. Het kreeg ook de naam
Van Stralensbolwerk naar de 17e18e eeuwse Wageningse familie
Van Stralen. Op Van Geelkerckens
kaart wordt de toren op dit bol
werk'Straelenstooren'genoemd.
Deze familienaam werd eind vori
ge eeuw in de naam van de brug
aldaar vereeuwigd.

DE BETEKENIS VAN DE NAAM VAN HET BOLWERK BECKAF

Annette C. Hemmes-Hoogstadt
Inleiding
Tijdens een stadswandeling werd door een stadsgids de naam van het bolwerk'Beckaf'
verklaard als een rustplek voor zeer vermoeide soldaten tijdens het verdedigen/
bewaken van de stad. Dit riep bij mij enige twijfels op. Ik beloofde bij gelegenheid een
verklaring voor de naam te vinden.
Woordenboek der Nederlandsche Taal-WNT
Tijdens een bezoek aan de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht zocht ik
het woord in het WNT*) op. In deel II. 1, kolom 1562 vond ik:
- (sub 1) De oorspronkelijk zegswijze luidt een paard den bekafrijden (het dier zo moe
maken dat het niet meer op het bit reageert). Daaruit ontstaat een paard bekafrijden
(ook wel met andere werkwoorden), waarin bekaf de toestand aanduidt waarin het
paard door overmatige vermoeienis geraakt. Thans verouderd.
- (sub 2) Vandaar wordt bekaf ook van mensen gezegd.
- (sub 3) Uit de zegswijze iemand den bek afspeien, iemand doodmaken, ontstaat de
zegswijze iemand bekaf speien, waarin bekaf 'dood' betekent. Thans verouderd.
(Citaat uit een werk van 1615: 'Die voornemens waren de wachters aen de vene-poorte
beek af te spelen'.)
- (sub 4) Vandaar bekaf als bepaling in de betekenis 'dood'.
- (sub 6) Als eigennaam, te weten voor plaatsen van waaruit de vijand bekafqeho^en
wordt. Vanwaar onderscheidene vestingwerken hier te lande de naam Beck-af
droegen, en gedeeltelijk nog dragen: als het bastion van die naam te Breda en de lunet
te Bergen-op-Zoom.
Slot
Tot zover het WNT. Ik heb dit werk vrij uitvoerig geciteerd om de herkomst van het ook
ons nog bekende woord bekaf te laten zien naast een betekenisaspect dat wij niet meer
gebruiken, maar dat in de naamgeving van het Wageningse bastion bewaard is gebleven.
*) Samengesteld door M. de Vries et al. 's-Gravenhage etc. 1882-1998. Het WNT is ook in
Wageningen in te zien, ondermeer in de WUR-Leeuwenborch-bibliotheek en de bibliotheek van
het Gemeente-archief.

WAGENINGSE KLEINIGHEDEN O P SCHRIFT

Jan van den Burg
Het vraagstuk van het streepje in de naam "Oud-Wageningen" is opgelost1). Helaas,
als je van de ene kleinigheid ben verlost, doemt de andere al weer op. Ik ontdekte er
onlangs drie.
Het eerste vraagstuk betreft - hoe is het mogelijk - weer een streepje, en nog wel
in ons eigen tijdschrift. Cathrien Ruisch en Ton Steenbergen hebben in nr. 30-2
("Herinneringen aan Belmonte (1)") ons het een en ander verteld over de geschiedenis
van het Huis op de Wageningse Berg en van zijn laatste bewoners. De naam van de
familie die het Huis bewoonde wordt door de auteurs geschreven als "De ConstantRebecque", dus met een verbindingsstreepje. Toen ik de kopij voor dat nummer
doornam viel me op dat freule Justine - de laatste hoofdbewoonster van Belmonte 59

haar familienaam schreef zonder streepje. Dat is te zien op afbeelding 4 in genoemd
artikel (en nog duidelijker op de goed leesbare kopie van de originele brief). Wat nu?
De tweede kleinigheid betreft een straatnaam. Als ik via de Heerenstraat (of moet
het Herenstraat zijn?) vanaf de Molenstraat naar het Bowlespark fiets, zie ik dat voorbij
het Salverdaplein de zijstraat rechts de naam "Burgstraat" draagt. Op enkele platte
gronden van Wageningen uit de laatste decennia (1973,1988,1994,1997) zie ik echter
de naam gespeld als”Burgtstraat", dus met een 't' aan het einde van het eerste element
van de naam. De post zal geen problemen hebben met het bezorgen van brieven, maar
mij intrigeert het verschil. Is dit het soort fout dat ook regelmatig de naam "Van der
Waalsstraat" teistert, nl. de foutieve spelling "Van der Waalstraat"?
De derde kleinigheid is de tekst op een tegel. Elke keer als ik vanuit de Bergstraat of de
Stationsstraat de Hoogstraat inloop, zie ik aan het begin van die straat de tegel in de
bestrating, waarop een tekst staat. In dietekstiso. a. sprake van het"GESI_ACHTVAN GELRE",
dat eens regeerde over Gelderland. Maar... een geslacht van die naam heeft geen graven en
hertogen van het middeleeuwse Gelre geleverd. De oplossing van het probleem ligt in de
naamgeving van middeleeuwse geslachten. De oudste middeleeuwse vorsten hadden-zoals
toen alle gewone mensen -oorspronkelijkgeen familienaam. Ze gingen zich op den duur vaak
noemen naar een burcht waarmee ze nauwe betrekkingen hadden, of naar een domein dat
ze bezaten, of de geschiedschrijvers gingen dat verband leggen. Op deze manier zijn de
Habsburgers, de Hohenzollerns, de Wittelsbachers en ook de Nassaus aan hun geslachts
naam gekomen. Soms was er geen kasteel beschikbaar, dus moesten de geschiedschrijvers
een naam voor het geslacht verzinnen, zoals bv. bij het eerste gravenhuis van Holland het
geval is geweest. De graven uit dat huis worden soms als "Gerulfingen" aangeduid, naar de
oudst bekende voorvader, bij gebrek aan een bruikbare familienaam. Wat Gelderland betreft
staan we er beter voor. De geslachtsnamen waarmee de Gelderse vorsten zich tooiden of die
de geschiedschrijvers hebben gegeven, zijn: Wassenberg (6e oudste Gelderse dynastie, ca.
1033-1371), Heimbach(ook wel Hengebachgeschreven:dat zijn de hertogen van Gulik, die
in dejaren 1379-1423 ook over Gelderland heersten), ^/^o^waartoe de bekende hertog
Karei (t 1538) behoorde: 1423-1473,1477-1481 en 1492-1538), Capet-Bourgondië( 14731477: Karei de Stoute), Mark(Altena)(1538-1543: Willem (II) van Gulik) en Habsburgl 14811491 en 1543-1581, in Opper-Gelre zelfs tot 1700).
Een streepje, een enkel letterteken, een tegel, ze noden soms tot nadenken en tot een
antwoord, ook al is de praktische betekenis van dat antwoord niet steeds groot.
!) zie het artikel van Ton Steenbergen in dit nummer van "Oud-Wageningen"

BRINCK/DOLDERBRINK

Anton C. Zeven
In The New York Genealogical and Biographical Record van 1933 lezen wij op blz 8 over
de achternaam Brinck, vrij vertaald, het volgende: De stamvader van de familie Brinck
in Ulster County\\u de Verenigde Staten] is Lambert Huyberts, die uit Wageningen in

de provincie Utrecht komt. Nabij de stad ligt de 'Dolderbrinck'. Leden van deze familie
voerden ook als achternaam Dolderbrink en daarom mogen we concluderen, dat deze
familie uit Wageningen en omgeving stamt.
Er wordt geen jaar genoemd. En we zullen de schrijver in de V.S. maar niet euvel
duiden, dat hij zich vergiste in de provincie. Misschien dat Lambert Huyberts nog
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familieleden had, die in Wageningen zijn gebleven. Hun afstammelingen zullen wel
andere achternamen dragen. Overigens: niet alle Amerikanen met de naam Brinck
stammen van Lambert Huyberts af. Zo is er ook een 'Brinck family', die uit Harderwijk
komt.
ABRAHAM VAN BRAKEL ALIAS JOHANNES VAN CAMPEN

H.C. Wildeman - van Schijndel
Op 4 juni 1739 vertrokken Abraham van Brakel en zijn tweede vrouw Hendrina
Driessen, zonder de kinderen, met de noorderzon uit Wageningen. Bijna elf jaar na de
opschudding over het vertrek, met de stille trom, van Abraham en Hendrina, met
achterlating van de kinderen, werd eind mei 1750 de stilte rond deze affaire eindelijk
verbroken. Zij werden toen "tof Venendae!onder den Ampte van Ede, geapprehendeert
(aangehouden) en in 's Hoves gevankenis overgebragt" waarin zij ongeveer twee
maanden in hechtenis zaten (1). In het'examen'van Abraham van Brakel en Hendrina
Driessen staat uitvoerig vermeld, wat zij na hun vertrek uit Wageningen hebben
uitgespookt en wat zich daarvoor heeft afgespeeld.
Abraham van Brakel werd omstreeks 1696 geboren te Amersfoort en " heeft van
kintsgebeente te Wageningen gewoont, zijnde een mandenmaeker van professié’ (2).
Hij was getrouwd geweest met Catrijn Berends Bol," een bieijkers dogtef, geboren te
Wageningen " en aidaer bij verweckt heeft gehad negen kinderen, waervan vier
gestorven en nogh vijfin ieeven sijrf (2). Catrijn overleed op 27 December 1737 in het
kinderbed van het negende kind. Een halfjaar na de dood van zijn vrouw hertrouwde
Abraham op 22 juni 1738 te Homoet, met de weduwe Hendrina Driessen van Slijk Ewijk,
geboren te Eist. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Bijna een jaar na de
huwelijksvoltrekking vertrok het echtpaar uit Wageningen, met achterlating van de
kinderen (1).
Na hun vertrek leidden Abraham en Hendrina een zwervend bestaan. Aanvankelijk
hebben zij zich enige tijd opgehouden in" LanxbroeR'. Vervolgens zijn ze"//7 't Land van

Dortreghtgaen wercken. 's Winters maekte Abraham manden tot Diem en te Beeck en
sijn vrouwginck bij de Boeren Brijen en Spinnen." (2). Omdat Abraham na zijn vertrek
uit Wageningen "geen geruste uijrhad, en omdat in de Courante stond met den naem
van Abraham van BrakeT, gaf hij zich uit voor Johannes van Campen. Onder deze
schuilnaam heeft hij in 1742 dienst genomen onder het Regiment van Generaal
Burmannia in de Compagnie van Majoor Hartmae. In september 1748 kreeg hij zijn
paspoort. Daarna is hij met zijn vrouw naar" Weef gegaan om manden te maken. In
1749 heeft hij " omtrent agt weecken in Zeeuw Landgewerckè'. Toen zijn vrouw "de
Koorè' kreeg, gingen ze weer terug naar "Weel". Tijdens een verblijf in Veenendaal,
voor een bespreking met zijn broer die zijn een na oudste dochter verzorgde, werden
zij daar, eind mei 1750, 's nachts in hechtenis genomen (2).
Abraham van Brakel had "in deJaere 1739, uijt armoede sijn kinderen veriaeterf'.
Hij was tweemaal bij de Magistraat van Wageningen geweest met het verzoek om
onderstand. Een keer alleen en later "metJannes Wuiiewever die te Wageningen in de
potjebeuiinkstraat woondé'. Echter zonder resultaat. Ook de Diaconie was niet bereid
geweest het gezin financieel te ondersteunen. Vóór hun vertrek had Abraham al twee
kinderen elders ondergebracht, de een bij zijn broer in Veenendaal en de ander bij de
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bestevaeder van het kind. Daarna werden "alle klederen en tinnen verkogt' en heeft
hij" eenige daegen met sijn vrou en kinderen in de Tabacks schuij re gelegen, zonder
eten en drinker!'. Omdat zij" niette bijten ofte breken hadderi', zorgden een broer van
Abraham, die buiten Wageningen woonde, en de buren, voor w at" speek en meel en
ander Tjfs onderhout!'.Toen Abraham en zijn vrouw na een dag of acht die erbarmelijke
leefomstandigheden niet meer aankonden, stuurden zij de drie overige kinderen naar
hun bestevaeder en bestemoeder. Pas daarna verlieten zij de stad Wageningen (2).
Eind juli 1750 werden Abraham van Brakel en Hendrina Driessen, na een vonnis
zonder veroordeling, op vrije voeten gesteld (1). Na hun vrijlating vertrokken zij naar
Wehl, waar zij vóór hun aanhouding al woonachtig waren. Lang hebben zij daar echter
niet meer samen gewoond. Hendrina overleed vóór eind oktober 1752, toen Abraham,
als weduwnaar van Hendrina Driessen, weer in het huwelijk trad. Vermoedelijk is zij op
5 juni 1752 begraven te Wehl, onder de naam Hendrina Kampman, de enige persoon
met deze naam die in het Doodboek van Welh voorkomt (3). Er zou een verband kunnen
bestaan met de naam Kampman en de schuilnaam, Johannes van Campen, waarvoor
Abraham zich jarenlang heeft uitgegeven. Of deze conclusie juist is, kan niet met
zekerheid worden vastgesteld.
Op 25 October 1752 hertrouwde Abraham van Brakel te Wehl met Hermina
Brugmans. Dit was zijn derde huwelijk. Bij deze gelegenheid werd door hem zijn eigen
naam weer gebruikt, in plaats van zijn schuilnaam (4). Uit deze verbintenis werd een
zoon geboren, die op 18 Augustus 1754 te Wehl werd begraven (3). Abraham van
Brakel overleed te Wehl, waar hij werd begraven op 26 Februari 1756 (3). Zijn weduwe
Hermina Brugmans hertrouwde in december 1756 te Wehl met Joannes Vriessen, ex.
Sijlvold. Hij was weduwnaar van Janna Maria Welsink (4).
Bronnen:
1.
2.
3.
4.

De lotgevallen van A.v.Brakel, Oud Wageningen 28ste jaarg. nr. 4, nov. 2000 blz. 64-71
RA Arnhem, archiefnr. 0124 inv. nr 4613 d.d.16 juli 1750
RA Arnhem, RBS 1703.1/ 34/ 7, 1703.1 / 36/ 17, 1703.1 / 37/ 14, RK Wehl
RA Arnhem, RBS 1703.1 Huwelijken RK Wehl

Auteur is lid van het Genealogisch en Historisch Genootschap "Redichem"

HET TIJDSCHRIFT IN DE 20E EEUW

Anton C. Zeven
De heer C. L. M. Hamer heeft enige tijd geleden het plan opgevat om van alle tijdschriften
- klein en groot - één exemplaar te verzamelen. Hij heeft daartoe een project opgezet
dat hij genoemd heeft: Het Tijdschrift - een fenomeen van de 20e eeuw. Hij schrijft
erover dat hij nu zo'n 5500 uitgaven heeft ontvangen. Dit historisch overzicht van

omslagen van uitgaven uit de 20e eeuw, dat strikt alfabetisch, gestoken in een passepartout bewaard zal worden in ordners om tentoongesteld te worden in een daarvoor
geschikt museum, is volstrekt uniek. Volgende generaties kunnen dan zien, hoe enorm
gevarieerd wij in de 20e eeuw waren voorzien van dergelijke communicatiemiddelen.
Mogelijkerwijs komt daar in de 2I e eeuw verandering in en gaat veel voor de historie
verloren.
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Het bovenstaande is inderdaad mogelijk, maar we moeten wel bedenken dat
voorspellingen als "de TV zal de bioscoop overbodig maken" niet zijn uitgekomen. Zo
zullen mensen altijd papieren boeken willen lezen, maar de wijze waarop U een boek
in de winkel ontvangt, zal veranderen. Wellicht gaat U naar een boekwinkel of Uw eigen
PC, bekijkt op een scherm een 'inkijkexemplaar' om dan, na goed bevinden, één
papieren exemplaar te bestellen. Eén exemplaar van het boek wordt dan van internet
'geplukt', waarna het met kleurenplaten en al wordt geprint en gebonden. Na betaling
(aan de winkelier of met Uw credit card) is het boek klaar om gelezen te worden.
Hetzelfde kan voor het tijdschrift gelden. Misschien dat 'Oud-Wageningen' in de
toekomst als Internet-tijdschrift verschijnt. U tikt dan in: http://oudwageningen.nl/
oud-wageningen-2002-2, waarna U een exemplaar van nummer 2 jaargang 30 uit jaar
2002 kunt printen om dan, in Uw luie stoel, de inhoud tot U te nemen. Lezers let op:
de toekomst is dichterbij dan U denkt. Voor meer informatie over het bovengenoemde
Tijdschriften-project:
Het Tijdschrift, Pruimegaard 12, 1689 HR Zwaag, tel. 0229-237398
e-mail: het.tijdschrift@wanadoo.nl
homepage: http://home.wanadoo.nl/clement.hamer.zwaag/database.htm

TWEE PLASTIEKEN MET DE WAPENS VAN
VON PÜCKLER/DE CONSTANT REBECQUE

Anton C. Zeven
Twee plastieken
In een kast in het Gemeentehuis van Wageningen werden twee plastieken of plaquettes
met gekleurde wapens bewaard. Vorig jaar werden ze aan het Gemeentearchief
gegeven, dat ze weer aan het Museum doorgaf (afb. 1). Ik denk dat ze van gips zijn
gemaakt. De enige bruikbare documentatie was dat de wapens betrekking hebben op
de familie De Constant Rebecque de Villars. Hierbij denken we meteen aan Belmonte
waar leden van deze familie woonden.
Van wie?
Afbeelding 1 toont ons links een zoge
naamd alliantiewapen en rechts een ruit
vormig wapen. Het alliantiewapen be
staat uit twee schilden, beide gedekt
door een kroon. Links is het manswapen
afgebeeld en rechts het ovale schild van
een vrouw. De ovale vorm wijst meestal
op een getrouwde vrouw. Een dergelijk
alliantiewapen duidt op een echtpaar.
Rechts op de foto (afb. 1) zien wij een
ruitvormig wapen, dat identiek is aan het
ovale schild in het alliantiewapen. De
ruitvorm duidt vaakop een ongetrouwde
vrouw. Omdat op een begeleidend vel

Afb. 1. Twee plastieken, links met het
alliantiewapen Von Pückler-De Constant
Rebecque en rechts het wapen De Constant
Rebecque. Colt. Museum Wageningen. Foto:
auteur.
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papier de naam De Constant Rebecque staat keek ik eerst in de zogenaamde'Rietstap'1
hoe het wapen De Constant Rebecque er uitziet. Het blijkt dat zowel het wapen in het
ovale schild als dat in het ruitvormige identiek is aan de door Rietstap gegeven
be-schrijving van het wapen De Constant Rebecue. Vervolgens ging ik na wie de twee
vrouwen De Constant Rebecque (de ene getrouwd, de andere ongetrouwd) zouden
kunnen zijn en wie de nog onbekende echtgenoot van de eerste is.
In het Nederlands Adelsboek 1990/1991 staat het volgende:
Willem Anne baron de Constant Rebecque de Villars (1827-1894), o.m. lid van de
Gemeenteraad van Wageningen, tr. Emma Eugénie Frederica gravin van Rechteren,
vrouwe van Ahnem (1832-1907). Hieruit twee dochters:
1. Justine Thérèse Civile barones de Constant Rebecque de Villars (1855-1951).
Wonende op Belmonte.
2. Cécile Alexandrine barones de Constant Rebecque de Villars (1857-1941). Zij trouwt
in Wageningen 1900 met de 16 jaar jongere Hermann Ludwig Erdmann Karl Hugo
Graf von Pückler, Freiherr von Groditz (1873-1915).
Hierna raadpleegde ik opnieuw de 'Rietstap' bij de naam Von Pückler en vond dat het
manswapen dat van een Von Pückler is. Hieruit mogen we concluderen, dat het
alliantiewapen van Hermann L.E.K.H. Graf von Pückler en zijn echtgenote Cécile A.
barones de Constant Rebecque is. Het ruitvormige wapen zal dat van Justine, eveneens
barones De Constant Rebecque, de ongetrouwde zuster van Cécile zijn.
Wapenbeschrijvingen
Voor de goede orde geven wij de beschrijvingen van de twee wapens:
Wapen Von Pückler: gevierendeeld, 1 en 4. in goud twee zwarte vleugels, die in kwartier
1 omgewend, 2 en 3. in goud een zwarte adelaar, die in kwartier 3 omgewend.
Wapen De Constant Rebecque: 1824: doorsneden, I. in zilver een zwarte adelaar, goud
gebekt en gepoot, overtopt door een kroon, bestaande uit een parelsnoer omwonden
gouden hoofdband, II. in zwart een gouden schuinkruis. In 1846 werd het wapen
enigzins gewijzigd door de toevoeging: de adelaar in kwartier I is roodgetongd en alles
overtopt meteen gouden kroon met drie bladeren en tweemaal drie parels, op het schild
een kroon van drie bladeren en twee parels. Het geheel geplaatst op een gouden
arabesk en de wapenspreuk In Arduis Constans.
Zegel in het Gemeentearchief
Onder de door mij ca 1500 gevonden zegelafdrukken in het Gemeentearchief van Wagenin
gen ben ik slechts éénmaal een zegel De
Constant Rebecque tegengekomen. Het be
treft het zegel van Juste Thierry Baron de
Constant Rebecque de Villars (afb. 2). Hij
zegelde te Huize Belmonte op 23 april 1856. De
vorm van de zegelafdruk is merkwaardig. Mis
schien dat de oorspronkelijke rechthoekige
vorm met afgeronde hoeken tijdens het zege
len veranderd is. De kroon is samengeperst en
het is niet te lezen of op het lint onder het schild
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Afb. 2. Een zegelafdruk van hetzegel
van Juste Thierry Baron de Constant
Rebecque (1856). Gemeentearchief,
Notarieelarchiefinv. 4829, acte2297.
Foto: auteur.

de bovengemelde spreuk stond. Helaas is het schildgedeelte volledig plat. Wel is
duidelijk te zien dat het schild gehouden wordt door twee omkijkende adelaars. Deze
schildhouders werden niet in de door mij geraadpleegde twee bovengenoemde
bronnen vermeld.
!) J.B. Rietstap. 1884-1887. Armorial Général, Précédéd'un DictionnairedesTermesdu Blason.
Gouda. CD-uitgave door Stichting Historie Future, Naarden. 2000. Deze bron geeft beschrijvin
gen van zo'n 15000 wapens, waarvan de meeste van Nederlandse families.

MUSEUM "DE CASTEELSE POORT"
De laatste tijd kan men in dag- en weekblad nog wel eens een kritisch artikel
tegenkomen ten aanzien van het beleid van de Nederlandse musea. Zij, de musea dus,
zouden te zeer geneigd zijn aan de wil van het publiek tegemoet te komen. Zij zouden
te zeer inspelen op de waan van de dag of de mode van de tijd. Zij zouden te zeer het
gemak van de mens dienen. Er wordt van uit gegaan dat de bevolking steeds meer
vermaakt wil worden door gemakkelijk te behappen brokken of wellicht brokjes. Snelle
en niet te moeilijke pret. Dat zou het publiek willen. En daar zouden de Nederlands
musea te zeer op inspelen.
Nu is er wel wat te zeggen voor de stelling dat de mensen die op activiteiten of
bezienswaardigheden afkomen in het algemeen de voorkeur geven aan het niet te
moeilijke werk. Men heeft dat bijvoorbeeld waar kunnen nemen bij de Wageningse
Kennisdagen in april van dit jaar. Overal waar wat te halen viel en bij gemakkelijk
toegankelijke aangelegenheden waren steeds veel mensen te zien, maar in Junushoff
met serieuze uitleg van zaken was het meestal erg rustig. Het museum heeft hier
overigens adequaat op ingespeeld door pannenkoeken te bakken en deze gratis te
verstrekken. En ook hier werd het duidelijk: slechts een betrekkelijk klein gedeelte van
de consumenten nam de moeite om het museum van binnen te bekijken.
Het museum "De Casteelse Poort" heeft als een van de hoofddoelen om zo veel
mogelijk publiek te trekken. En daarvoor bakken we desnoods pannenkoeken, houden
vertelmiddagen, laten taxaties van munten en postzegels houden. Maar het hoofddoel
is en blijft het stimuleren van het historisch besef van de burger, het zij hier nog maar
eens gezegd. En met het tonen van de historie doen we geen concessies aan de
gemakzucht van de moderne mens. We willen de verschillende aspecten zo duidelijk
mogelijk laten zien. We willen de zaken zo educatief mogelijk tonen. Maar men moet
moeite doen om het tot zich te laten doordringen. En fantasie gebruiken om er ten volle
van te profiteren. Niet het nastreven van gemakkelijk succes is onze eerste zorg.
Om meer bezoekers te trekken met dit als uitgangspunt is niet altijd eenvoudig. We
hebben al jaren geleden voorstellen gedaan aan de gemeente om nieuwe inwoners van
onze boeiende stad een gratis museumbezoek en stadswandeling aan te bieden. Maar
nog steeds hebben we van de gemeente op onze voorstellen geen antwoord mogen
ontvangen. Om een en ander te stimuleren hebben wij hiervoor de nieuwe raadsleden
uitgenodigd. Maar daar moeten we het niet van hebben. Van de 23 verschenen er
slechts acht. En de meesten namen niet de moeite om te reageren. Tot troost zij
vermeld dat één van de raadsleden zijn echtgenote had meegenomen en één van de
wethouders twee kinderen, hetgeen wij zeer op prijs stelden. En tot verdere troost: de
65

nieuwe wethouders waren sterk vertegenwoordigd. Zo blijven wij optimistisch ten
aanzien van onze schone taak.
Tot slot zij vermeld dat wij burgemeester Sala per brief hebben laten weten
bedroefd te zijn over zijn vertrek.
N.B. We hebben nog altijd behoefte aan suppoosten, vooral in het weekend. Uit
eigen ervaring kan ik meedelen dat het een hoogst interessante ervaring kan zijn om
bezoekers aan "De Casteelse Poort" te ontvangen.

Piet Woidendorp

GELDERS OUDHEIDKUNDIG CONTACT
Van het GOC ontvingen we een brochure, waarin 18 cursussen voor het komende
seizoen worden aangekondigd. In het programma zijn b.v. cursussen "Genealogie voor
beginners" en "Oud schrift voor beginners" opgenomen. Verder komen er in de
provincie Gelderland cursussen die je wegwijs maken bij het beheren van archieven,
het inrichten van exposities, enz. Decursus"Sporen in het landschap"schenkt aandacht
aan de historische achtergrond en ontwikkeling ervan (toegespitst op locaties van
voormalige kastelen en havezaten), maar ook aan de hedendaagse mogelijkheden voor
een goed beheer en gebruik.
Het GOC geeft verder adviezen bij het beheer van archieven en bij activiteiten van
historische verenigingen. Ze geeft een aantal publicaties uit die kunnen helpen bij het
organiseren van evenementen. De brochure kunt u inzien in het museum en in het
stadsarchief.

Redactie

AGENDA MUSEUM "DE CASTEELSE POORT", 2002-2003
Thematentoonstellingen:
zaal 2:
10 jaar zonder FC Wageningen

7 juni 2002 t/m 29 sept 2002

Het ontstaan van het leven
(Etsen van Harry van Kruiningen)
Adam en Eva

4 okt 2002 t/m 23 febr 2003

zaal 5+6:
Prins Bernhard en Wageningen
Een boeiende band vanaf 1945

3 mei 2002 t/m 27 okt 2002

Schatten en secreeten
uit het stadsarchief van Wageningen

8 nov 2002 t/m 31 maart 2003

Kunsttentoonstellingen in het Koetshuis:
OMD tentoonstelling KKW en CCW
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30 aug 2002 t/m 6 okt 2002

OPEN-MONUMENTENDAG

De Open-Monumentendag, zaterdag 14 september, staat in het teken van handel. Op
de Markt, handelsplek bij uitstek, zal de handelsgeschiedenis van Wageningen weer tot
leven komen door middel van sketches, vertellingen en demonstraties. Een wandeling
voert langs de voornaamste handelsplekken van onze stad. In een grote tent worden

verhalen verteld over een aantal bedrijvigheden uit het verleden en heden. Zo komen
de steenfabrieken, de sigarenindustrie, kinderarbeid, zalmvisserij, de haven, de
molens, kennishandel en de markt aan bod. In het museum "De Casteelse Poort" is een
tentoonstelling ingericht met werk van het KKW en CCW rondom het thema handel. De
dag zal sluiten in Movie W met een lezing over de immense houtvlotten die in de 17e
eeuw Wageningen passeerden en met de film "Lijmen-het been" van Willem Elsschot.
Van de verhalen over Wagenings handelsverleden is een CD samengesteld. Een uniek
document voor Wageningers en een ieder die in Wagenings verleden is geïnteresseerd!
Vanaf zaterdag 31 augustus is de CD bij Kniphorst boekverkopers te koop voor? €4,50.

Gemeente Wageningen, Afd. Vsrb-Monumentenzorg
Marieke La verman
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Bijeenkomst
MAANDAG 18 NOVEMBER 2002, aanvang 20.00 uur
in De Wereld, 5 Meiplein 1, Wageningen.
Lezing door de heer Vervloet over:
DE DIEDENWEG.

Tentoonstelling
Van 11 nov. 2002 t/m mrt 2003 in museum "Casteelse Poort":
"Schatten en Secreeten"
uit het gemeente-archief van Wageningen (Zie blz. 86).
Tevens een mini-tentoonstelling van
wapens en zegels.
(Zie blz. 87). Speciale aandacht wordt gegeven aan
wapens van Wageningen, (zie foto hieronder).
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Het bestuur is bezig met een actualisering van het huishoudelijk reglement van de
historische Vereniging 'Oud-Wageningen'. Zodra deze actualisering is afgerond zullen
wij het gewijzigde huishoudelijk reglement aan de leden ter goedkeuring voorleggen.
De heer J. van den Burg heeft ons laten weten dat hij stopt met de werkzaamheden
voor de redactie van ons mededelingenblad. Daarom zijn wij met spoed op zoek naar
een redactielid die samen met de andere redactieleden ons mededelingenblad wil
verzorgen.
Voor de inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer. J. Everdij, telefoon
0317-416744. Het zal u duidelijk zijn dat een onderbezetting van de redactie de
kwaliteit van ons mededelingenblad niet ten goede zal komen, vandaar deze dringende
oproep.
Wij danken de heer Van den Burg voor zijn uitstekende inzet het afgelopen jaar.
Tijdens de vergadering van het bestuur van de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' en het bestuur van Stichting Wagenings Museum 'De Casteelse Poort' is door beide
besturen de intentie uitgesproken om te gaan kijken waar verdergaande samenwerking
op raakvlakgebieden mogelijk is.
Lezing 17 februari 2003 :
Schatten en Secreeten uit het Wagenings verleden door een medewerk(st)er van het
Gemeente Archief Wageningen.

W. Wildschut
70

'IEDEREEN NEEMT HIER AFSCHEID, MAAR NIEMAND GAAT HIER WEG'

Piet Aben.
'Iedereen neemt hier afscheid, maar niemand gaat hier weg.' Ik hoorde het iemand
achter me zeggen terwijl ik een keuze stond te maken uit een (bescheiden) koud buffet
bij het afscheid van twee bestuursleden van De Casteelse Poort. Ik weet niet wie het
zei, maar het was goed getroffen. Bestuurders, stafleden en vrijwilligers van het
museum vormen een gezellige club. Ik kan me goed voorstellen dat wie er eenmaal
binnen is er niet meer uit wil. Men neemt afscheid als bestuurslid maar blijft vrijwilliger,
of andersom. Zo had voorzitter Piet Woldendorp eerder die middag van de 14e oktober
Meintje Peeters en Jan Fogteloo uitgeluid als bestuurder en tegelijk weer teruggegeven
aan het collectief der vrijwilligers.
Alle bestuursleden van De Casteelse Poort hebben tevens een taak als vrijwilliger en
de vrijwilligers op hun beurt sturen via hun maandagmorgenvergaderingen volop mee.
Toch is het bestuur in vernieuwde samenstelling onlangs tot een heuse portefeuillever
deling gekomen en dat mag gezien worden als opmaat tot een situatie waarin niet
langer iedereen alles kan en doet. Hoe dat er meer precies gaat uitzien, dat is nog
onderwerp van beraad. En natuurlijk moet de gezelligheid van het collectief blijven
bestaan, het lijkt me zelfs een randvoorwaarde. Toen Piet Woldendorp mij begin ditjaar
vroeg in het bestuur te komen was dat zijn uitgangspunt: ik moest het eerst en vooral
plezierig vinden en vervolgens wilde hij ook graag gebruik maken van mijn langjarige
ervaring in de PR. Zo zal hij het mutatis mutandis ook geformuleerd hebben toen hij
kort daarvoor Saskia Zwart en Tiny Backus binnenhaalde. Ook zij zijn voor die charme
van De Casteelse Poort-groep gevallen, zodat het bestuur er eind van ditjaar (als ook
Max de Ruiter van bestuurslid weer gewoon vrijwilliger wordt) als volgt zal zijn
samengesteld:
Piet Woldendorp, voorzitter
Saskia Zwart, vice-voorzitter, vastecollectiebeleid
Victor Houba, secretaris
Paul Berger, penningmeester
Tiny Backus, wisselexposities
Piet Aben, PR-beleid
Anton Zeven, namens Oud-Wageningen.
Wat zou ik vanuit het oogpunt van PR in dit stadium al willen opmerken? Vrij algemeen
verwacht men dat ik zal helpen het bezoekersaantal op te krikken. Maar ik vind ruim
vierduizend bezoekers per jaar, de score van 2001, al een hele mooie prestatie.
Natuurlijk kan dat meer worden. Het is er niet eerder van gekomen maar het ligt zo voor
de hand: als je samenwerkingsprojecten opzet met basis- en middelbaar onderwijs,
met studentenorganisaties en het gemeentebestuur (integratietraject nieuwe inwo
ners!), dan krijg je zeker meer mensen binnen. Ook de lijn via de V W en andere
toeristische organisaties kan nog nauwer worden aangehaald. Dat moet en gaat ook
zeker gebeuren, daar zal ik me voor inzetten.
Maar ik zou eerst toch een discussie willen hebben over het doel dat wij ons moeten
stellen. Waar gaat het om? Zoveel mogelijk bezoekers? Ik vind het wel opvallend dat
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de maandagmorgenvergadering altijd begint met de vraag hoeveel bezoekers er de
afgelopen week weer waren. Die fixatie op aantallen leidt wel sterk af van wat ik zelf
eraan vooraf vind gaan en wat minstens zo belangrijk is. Dat het museum namelijk een
plek wil zijn van studie en ontsluiting van het Wageningse verleden ten behoeve van
de geïnteresseerde burger. Dat is een doelstelling die dicht ligt bij die van OudWageningen en die van het gemeentelijke archief. Gelukkig mag dat laatste blijven en
gelukkig is de samenwerking met Oud-Wageningen groeiende.
Zou het museum niet ook - of zelfs meer - aan zijn doelstelling voldoen als het aantal
bezoekers niet in aantal maar wel in diepgang steeg? Moet het museum zich niet meer
toeleggen op het aanbieden van speciale programma's voor afzonderlijke groepen
burgers. Volgens mij moet het museum - zeker gezien het feit dat zijn collectie altijd
van bescheiden aard en omvang zal zijn - de studieuze diepte in. Dat zal leiden tot
werkbijeenkomsten, studiegroepen, lezingen en rondleidingen, klantgericht (customi
zed...), opgezet in nauwe samenwerking met Oud-Wageningen en anderen. Het
medium tentoonstelling zal daar onafscheidelijk van zijn als illustratie en leermiddel.
Langs die weg kan het museum volgens mij dichter komen bij het hart van de stedelijke
overheid en burgerij, want het zal (nog) meer beantwoorden aan vragen die daar leven
over de eigen geschiedenis en ontwikkeling. Blijft ook dan staan dat zulke vragen
slechts een minderheid van de bevolking tot daadwerkelijke belangstelling aanzetten.

LEDENMUTATIES

Z. van den Burg-Teunissen
Nieuwe ieden sinds 1-10-2002:
Dhr. R.J.M. Jansen
Dhr. R.H. Koch
Dhr. P.H. van de Peppel
Dhr.en mw.W.Steenks-Maasland

Caro van Eyckstraat 3
Laantje van Jetses 10
Veluviaweg 15
Meidoornplantsoen 39

Adreswijzigingen:
Mevr. E.H. van Baaren-Dirkse
Veerstraat 40 - K 209
Dhr. A.D. Benjamins
v.d. Waalsstraat 50/11
Mevr. J.T. Bouwman-Bongaards Bassecour 29
Dhr. G. Post
Brakelseweg 94
Mevr. C.P. van der Sar-Vader
Veerweg 51
Dhr. A. Schellinkhout
Kapellerhof 82
Dhr. E.A. Wilcsinszky
G.v.Prinstererstraat 63
Historische Vereniging Oud Bennekom
Secretariaat: Dhr. A.T.J. Nooij
Hullenberglaan 4
Stichting voor Heemkunde Gemeente Renkum
Secretariaat:
Eekwal 7
Tot onze spijt de/en wij U mee dat is overleden:
Harnjesweg 62

Dhr. J. van Oeveren
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6708
6708
6706
6706

NH Wageningen
SH Wageningen
AG Wageningen
DB Wageningen

6701 DW Wageningen
6706 JS Wageningen
6701 EB Wageningen
6707 DX Wageningen
6703 CN Wageningen
6045 DD Roermond
6702 CN Wageningen
6721 AM Bennekom
6871 LT Renkum

6706 AT Wageningen

NAAMSVERANDERING

H. C. Wildeman - van Sch/jndel
Tot ver in de negentiende eeuw kwam het regelmatig voor dat door ambtenaren van
de Burgerlijke Stand familienamen konden worden verbasterd, omdat de meerderheid
van de arbeidersklasse de lees- en schrijfkunst niet machtig was.
Een van de weinigen die de oorspronkelijke familienaam in de oude glorie liet herstellen
was Johannes MarinusGrailet, de vader van mijn overgrootmoeder, Christina Grele. Hij
diende hiervoor het volgende verzoekschrift in:
"Op den een en twintigsten Augustus des jaars achttien honderd vier-en-vijftig, is aan
ons David Adriaan Bisdom Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente
Wageningen, Provincie Gelderland, vertoond, het navolgende: Extract uit de Minuten,
berustende ter Griffie der Arrondissements Regtbank te Arnhem.
Aan de Arrondissements Regtbank te Arnhem geeft eerbiedig te kennen: Johannes
MarinusGrailet. Kleermakers gezel, wonende te Wageningen. Dat hij blijkens de hierbij
overlegde Stukken op den 13 Augustus 1813 binnen de Gemeente Wageningen is
geboren en dat hij een zoon is van Matthieu Joseph Grailet en Johanna Elisabeth Rikke
in der tijd echtelieden in de Gemeente Wageningen gehuwd op den 13 van grasmaand
(april) 1809. Dat echter blijkens bij huwelijk gelegatiseerde uittreksels uit de Registers
van den Burgerlijke Stand in de Gemeente Wageningen bewezen werdt dat daarin
verkeerdelijk staat opgetekend:
1: dat hij rekwestrant (ondertekenaar van een verzoekschrift) een Zoon zou zijn van
Mattheus Jozef Grele en diens huisvrouw Elisabeth Pas, naar luid van het register
van Geboorten.
2: dat requestrants Vader als overleden is aangegeven onder den naam van Matthijs
Jozef Grele en als gehuwd met Elisabeth ten Pas, naar luid van het register van
overledenen.
3: dat de naam van requestrants vader in de acte van diens huwelijk dd 13 van
Grasmaand 1809 geschreven is GraiHet in plaats van Grailet naar luid van register
van folemmisatiende huwelijken over 1809.
Dat toch Johannes Marinus Grailet en Johannes Marinus Grele een en dezelfde persoon
en niemand anders is dan de requestrant ten deze.
Dat ook Matthieu Joseph Grailet; Matthieu Joseph Graillet en Mattheus Jozef Grele en
Matthijs Jozef Grele een en dezelfde persoon is en wel requestrants Vader, genaamd
Matthieu Joseph Grailet;
Dat tevens Johanna Elisabeth Rikke, Elisabeth Pasen Elisabeth ten Pas een en dezelfde
persoon is en wel Johanna Elisabeth Rikke des reguestrants moeder.
Dat deze abusieve (verkeerde) optekeningen der namen hebben kunnen plaats grijpen,
daar dat men den Flamschen (Vlaamse) naam Grailet meer in het Holländisch uitsprak en
de onbekende naam zijner moeder als Pas of ten Pas welligt is ontstaan door dat haar stief
vader Pas of ten Pas genaamd was, zooals blijkt uit de overgelegde acte van bekendheid.
Dat echter requestrant er belang bij heeft dat de misslagen in de vermelde registers
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worden hersteld en de verbeteringen der voorschreven acten van den burgerlijke Stand
in de Gemeente Wageningen in regten worde bevolen.
Dat hij, blijkens een hierbij overlegd Certificaat, onvermogend is om de daar toe
vereisende kosten te betalen. Redenen, waarom Suppliant (iemand die een verzoek
schrift indient) met eengen eerbied en naar aanleiding van de Artt. 70 en volgg. B: W:
Art: 829 en volgg. En 858 en 872 B.R. verzoekt dat het den regtbank moge behagen:
de verbetering te gelasten van:
1: Zijne voormelde geboorte acte, zoo dat de namen zullen worden gesteld Johannnes
MarinusZoon van Matthieu Joseph Graileten van diens huisvrouw Johanna Elisabeth
Rikke inplaats van bij vergissing daarin voorkomende namen als Zoon van Mattheus
Jozef Grele en diens huisvrouw Elisabeth Pas.
2: de vermelde acte van overlijden zijner vader. Zoodat de namen daarin zullen worden
gesteld Matthieu Joseph Grailet gehuwd met Johanna Elisabeth Rikke in plaats van
de bij vergissing daarin voorkomende namen van Matthijs Jozef Grele gehuwd met
Elisabeth ten Pas; Zijnde die acte dd 6 December 1831;
De voormelde huwelijks acte van Zijnen Vader, dd 13 van grasmaand des jaars 1809,
Zoo dat diens namen daarin zullen worden gesteld Matthieu Joseph Grailet in plaats
van den, bij vergissing daarin voorkomende, naam van Matthieu Joseph Graillet.
Dien tengevolge te bevelen, dat die uitspraak dadelijk en op haar vertoon aan den
Ambtenaar van den burgerlijke Stand der Gemeente Wageningen in de loopende
registers zal ingeschreven worden en dat deze veranderingen op den kant der acten
zal worden melding gemaakt en te verbieden dat voortaan eenig uittreksel van deze
acten worde afgegeven dan voorzien van de invoege voormeld op de kant geplaatste
aanteekeningen;
- Wijders den Suppliant toe te laten om ten deze gratis in regten te worden bediend
en te gelasten dat de te vallen dispensatie mede vrij van alle kosten aan Suppliant zal
worden uitgereikt, 't Welke doende enz:
Prostilo get. J.S.Hijmans procureur
Zij dit rekest, ter fine van conclusie medegedeeld aan den officier en voorts, ter fine
van rapport, gesteld in handen van den regter Mr: Ev: Burgers.
Arnhem, 14 Aug. 1854
Get. G.J.Yssel de Schepper
De Officier van Justitie te Arnhem concludeert dat het de regtbank moge behagen, de
gevraagde van bovengemelde acten van den burgerlijke Stand uittespreken.
Arnhem, 14 Augustus 1854
Get. Schlingemann S. Off:
De Arrond: Regtbank te Arnhem, ter raadkamer voor burgerlijke Zaken vergaderd,
Gezien bovenstaande Verzoekschriften bijlagen. Medegezien bovenstaande conclusie
van den Officier. Gehoord het rapport van den regter Commiss.
Overwegende, dat als Suppliants verzoek is ingezegt overeen komstig de Wet en door
de daarvoor bijgedrage redenen is deze genoegzaam geregtvaardigd. Gelet op Art: 70
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en volgg. B.W. en Art: 829 en 872 B-R. Accordeert het gedaan verzoek en dienover
eenkomstig: Beveelt
1: dat in de geboorte acte des requestrants de namen zullen worden gesteld Johannes
Marinus, Zoon van Matthieu Joseph Grailet en van diens huisvrouw Johanna
Elisabeth Rikke inplaats den bij vergissing daarin voorkomende namen als Zoon van
Mattheus Jozef Grele en van diens huisvrouw Elisabeth Pas.
2: dat in de overlijdens acte van requestrants vader de namen daarin zullen worden
gestelt Matthieu Joseph Grailet gehuwd met Johanna Elisabeth Rikke inplaats der
abusievelijke (bij vergissing) daarin ter neder geschreven namen van Matthijs Jozef
Grele gehuwd met Elisabeth ten Pas en
3: dat in de huwelijks acte van den vader des Suppliants diens namen aldaar bij
vergissing gestelt Matthieu Joseph Graillet. zullen worden veranderd in die van
Matthieu Joseph Grailet.
Bepaalt dienvolgens dat de Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente
Wageningen, Zoo wel als de Griffier dezes regtbank tot het bewerkstelligen van
bovenstaande verbeteringen, des noods uit kracht van dit vonnis, zullen kunnen
worden bedwongen,
- en dat in't Vervolg van de bovengemelde acten geene uittreksels zullen worden
afgegeven, dat daarbij tevens gevoegd worden de aanteekeningen, die zich op den
kant derzelve bevinden; eindelijk.
Gelast dat deze dispensatie zal zijn vrij van Zegel en derzelve expeditie vrij van Zegel,
regestratie en andere kosten aan requestrant zal worden uitgereikt.
Gedaan ter kamer voormeld, heden den 15 Augustus 1854, bij de Heeren Mr.
P.C.Nahuijs, pres. Regter, Mr. L.J.A. van Eek en Mr. P.J.Evekink Burgers, Regters in
tegenwoordigheid van Mr. J.C.C. van Leeuwen, Griffier.
Get: P.Nahuijs
J.C.C. van Leeuwen
Voor Expeditie Conform, afgegeven aan den procureuer Mr. Hijmans, De Griffier bij de
Regtbank.
Get: J.C.C. van Leeuwen
Gratis geregistreerd Vier bladen geen renvooi (kanttekening) te Arnhem, den zeven
tienden Augustus 1800 vierenvijftig, deel Vierenvijftig, folio zeven en vak een.
De ontvanger (geteekend) Troulja
Welk vonnis wij in de loopende Registers voor dit jaar hebben ingeschreven, ingevolge
het bepaalde artikel drie en zeventig van het Burgerlijk Wetboek.
D,A. Bisdom"
Welke belangen door deze naamsverandering werden gediend, staat nergens opgete
kend. Een ding is zeker. Johannes Marinus Grailet diende het verzoekschrift niet in om
zijn oorspronkelijke familienaam voor het nageslacht veilig te stellen. Toen hij op 27
april 1895 te Eist (O.B.) overleed, stierf met hem de naam Grailet in mijn familie uit.
BRON: Gemeentearchief Wageningen, Burgerlijke Stand, Geboorten 1854, Acte nr.99
Auteur is lid van Genealogisch en Historisch Genootschap "Redichem"
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EEN OUD BOEK VAN ONTFANGST EN UIJTGAAFF

Rita Meijerink
Een verloren gewaand boek uit 1613 is na bijna 400 jaar weer terug in Wageningen.
Het Gemeentearchief werd erop attent gemaakt dat het Museum Kunst Palast in
Düsseldorfeen resolutieboek (rekeningenboek) van de Wageningse Antoniusschutterij
in huis had. De museumdirecteur kon niet meer nagaan hoe men in het bezit was
gekomen van dit Wageningse boek.
In overleg met het museum werd besloten dat het resolutieboek naar Wageningen zou
terugkeren. Het werd daarop in permanent bruikleen afgestaan tegen een verzekeringswaarde van 1500 Euro. Het schuttersboek werd door de archivaris van Wagenin
gen in augustus 2002 in Düsseldorf opgehaald en terug in Wageningen in het
gemeentearchief bij de andere schutterijboeken ondergebracht. Het kreeg als inven
tarisnummer OAW 1355a.
Het betreft een gebonden boek in perkamenten band dat op de voorkant vermeld:

"Resolutieboek van de Burger ofSt. Antonie Schuttere/je en Broederschap\ als meede
van de Jaerlijxe Rekeningen als anders. Beginnende 1613. No. 12". De rekeningen in
het boek lopen van 1613 totaan 1727.
In het Gemeentearchief zijn al vier resolutieboeken van de St. Antoniusschutterij
aanwezig. De inventaris van het Oud Archief Wageningen vermeldt onder het hoofdstuk
Gedeponeerde Archieven, de Schutterijen onder de inventarisnummers 1355-1358:

Resolutieboek van St. Antoniusgild o fschutterij, houdende, behalve enkele resoluties,
verpachtingen e.d. voornamelijk rekeningen van de schutmeesters, 1578-1880. 4
deelen. N.B. Incompleet.
no.11 over dejaren 1578-1611
no.13 over de jaren 1727-1781
no.14 over de jaren 1781-1850
no... over dejaren 1852-1880 (ongenummerd)
Het boek uit Düsseldorf no.12 van 1613-1727 is dus het ontbrekende deel van deze
reeks.
Het eerste deel van boek no.11 wordt nu nog vermist. Dit zou gaan over dejaren 14131577.
Boek no.12 uit Düsseldorf ziet er hetzelfde uit als de andere boeken no.13, 14 en een
daarop volgend ongenummerd boek. Alle hebben een perkamenten band. De afmetin
gen zijn dezelfde, ruim 20x32 cm en 4cm dik. De titel op de voorkant is duidelijk te lezen
en het boek verkeert in betere staat dan de andere boeken.
Opening van 't Kisjen
In 1783 heeft het schuttersgilde zelf een inventaris opgesteld. In het deel 1781-1850
staat:
Inventaris van Sint Anthonij Schutterij binnen Wageningen na openingen van 't kisjen
soo als bij onser Voorsaaten sijn Nagelaaten en bevonden op den 26 Junij 1783:
No.1
No.2
No.3
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't Kisjen en een Slot en Een geit saktjen met 't geit
Een gedructen deductie
Een Resolutie Rakenden de gecommiteerden dato den 24 Junij 1711

No.4
No.5
No.6
No.7

Een Paket Sijnden 5 Ouden Artikel Brieven
Een Paket Sijnden 4 Ouden Papieren
Een Paket Sijnden 7 Transport Brieven
Een Resolutie Van De Heeren Van de Magistraad der Stad Wageningen
dato Mercuru 10 Julij 1771
No.8
Een Resolutie Van de Heeren Van de Magistraad der Stad Wageningen
dato Martus de 5 9bris 1748
No.9
Een Resolutie Wegens Boeten dato 1752
No. 10 Een Resolutie Weegens t Verkiesen Van de Schutmeesters dato den 29 Junij
1762
No. 11 Een Oud Boek Van Ontfangst en Uijtgaaff
No.12 Een Oud Boek Van Ontfangst en Uijtgaaff
No. 13 Een Oud Boek Van Ontfangst en Uijtgaaff
No. 14 T Nieuwen Boek Van Ontfangst en Uijtgaaff
No. 15 De Lijst der Leeden van Sint Anthonij Schutterij
No.16 Conditiën Van 't Verpagten Van 't Land
No.17 Restanten cedullen over den Jaaren 1781-1792
No. 18 den Nieuwen Artikel Brieff dato den 30 Junij 1779
No.19 Een lass quitantien
Aldus Nagesien en geexcameert en soo bevonden op den 26 Junij 1783
[Ondertekend door 8 personen]
antoni van horn als afgande schutmeesteer
frederik van beukeren als outse schutmester
Antoni Sanders jonte scutmeeste
Petre van waker als koning
Fredrik Jansen als vanderijk
peter bos als kapeten
G. Schuijl als oudsten gekomiteerde

van gentte als jongsten gekomiteerde
Oudste schuttersgilde
Het overgrote deel van boek no.12 bevat vermeldingen van ontvangsten en uitgaven
van de schutterij. Achterin zit een ingebonden folio in een ouder handschrift dan de
andere folio's, dat 9 artikelen bevat. In de oude tekst (nog niet getranscribeerd) komt
herhaaldelijk'Anno 1477" voor. Hiermee wordt aangetoond dat de St. Antoniusschutterij het oudste schuttersgilde van Wageningen is. Dit werd al wel vermoed, daar in een
brief van de Antoniusschutterij [NAW Ü6#yverwezen wordt naar hun oude afstamming
via een rekening uit 1413 in een boek van de schutterij. Dit zal het eerste deel van het
boek no.11 zijn dat nog niet terecht is, dus dit bewijs is nog niet geleverd.
Het resolutieboek bevat een namenlijst over zes bladzijden. Achterin het boek zijn nog
vier bladzijden over de ''timmeratien aan het St. Antonis huijs".
Schatten en Secreeten
Het boek no.12 van de Antoniusschutterij wordt binnenkort tentoongesteld op de
expositie "Schatten en Secreeten uit het stadsarchief" in het museum De Casteelse
Poort, die duurt van 11 november tot eind maart 2003.
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Bronnen:
- H.L. Driessen, ca. 1960. De geschiedenis van Wageningen (concept), p. 108-118 en
p. 289-292.
- J.A. Jolles, 1935. De schuttersgilden van Wageningen. In Bijdragen en Mededeelingen Gelre deel 38, 1935 p. 292-297.
- J.A. Jolles, 1939. Het St. Antoniusgilde te Wageningen (eene aanvulling). In
Bijdragen en Mededeelingen Gelre deel 39, 1936 p. 219-223.
- Nieuw Archief Wageningen inv.nr. 1168: Stukken betreffende de schuttersgilden,
1811-1824.
- Oud Archief Wageningen inv.nr. 1355-1358: Resolutieboeken van de Antoniusschutterij.
- Oud Archief Wageningen inv.nr. 1447. Burgemeester Hesselink van Suchtelen. Over
Wageningsche gilden en gildegeschillen, beschouwingen, 1921.
- A.G. Steenbergen, 1973. Daar gingen de schutters. In Veluwepost 23-11-1973 en
8-3-1974.
- A.G. Steenbergen, 1978. De Sint Antonius-Schutterij. In Wagenwegen 6(1978)1:
p.4-5.

WAGENINGEN IN DETAIL

Jan Everdij
Op bijgaande foto's zijn fonteinen afgebeeld. De ene staat in Rome en wordt de
Trevifontein genoemd, de tweede bevindt zich op het plein van het Volk in Shanghai
en de derde staat op de Markt in Wageningen.
Ze zijn alle genomen op een dag in de zomer bij goed weer; de winkels zijn open.
Er is wel wat verschil. Bij de eerste twee is het een drukte van belang, bij de andere
is geen mens te bekennen. Dat werpt vragen op. Natuurlijk, de eerste is omstreeks 1760
gebouwd door de beroemde architect Nicolo Salvi en die van Wageningen is eeeh....
ook ontworpen.
Evenwel, moet een fontein oud en van een beroemde ontwerper zijn om mensen te
trekken?
Op het Plein van het Volk in Shanghai staat ook een fontein. Rondom, op enkele meters
afstand, staan lage blokken waarop men kan zitten. Om het geheel is weer een ring van
wat hogere muurtjes waar je ook op kunt zitten. Elk uur gaat de fontein een minuut
of tien spuiten en ondertussen klinkt er zachte muziek. Erg romantisch, maar de meeste
zitplaatsen zijn wel bezet en iedereen geniet. De mensen blijven na afloop wat
rondhangen en als de meeste weg zijn komen er alweer andere om de volgende
"voorstelling" af te wachten. Deze fontein is modern en de architect wordt in de
reisboekjes niet genoemd.
U begrijpt het al, ik zit te worstelen met twee vragen: wanneer voldoet een fontein
optimaal en welk soort bank nodigt mij uit eens lekker en rustig een poosje te zitten
om te genieten van wat er te zien is.
In Wageningen staan ook zitplaatsen bij de fontein! Keurig op een rij gezet. Ik heb mijn
oog er eens langs gelegd en geen bank staat er een millimeter naast. Wij zijn een volk van
óf "hokjesgeest" öf "streng in het gelid". Is dat architectuur? Twee banken van de rij staan
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in de buurt van de fontein. Vanaf een hoekje van elke bank kun je je kleuter, die staat te
kijken naar de omhoog borrelende waterbobbeltjes, het beste in de gaten houden.
Voor mij staat vast: er is geen enkele relatie tussen de banken en de fontein. Die is er
in Rome en Shanghai wel. De banken van de Trevifontein staan bovendien zo datje
een fijne bescherming in de rug hebt, een paar meter daarachter kun je, boven staande,
ook van de waterpartijen genieten.
De banken in Wageningen staan er om mooi te zijn, niet om er lekker op te zitten.
Persoonlijk houd iknietzovan natuurstenen banken. Het trekt altijd koud op. Defunctie
van de buis is mij niet duidelijk. Een lekker steuntje voor de rug is het bepaald niet. Of
is het omdat de mensen van de ene helft hun achterste niet te ver mogen opschuiven
naar de andere helft?
Op het pleintje tegenover de bibliotheek stond een knusse bank. Bescherming in de rug
en uitzicht op bedrijvigheid. Hier zaten bijna altijd mensen. Die bank is nu dan ook weg
om plaats te maken voor....buizen.
De fontein van Wageningen boeit me wel. Mijn oog wordt getrokken naar het water.
Soms komt er uit de top meer water, een andere keer weer minder. De ene dag zijn
de bobbeltjes klein, de andere weer wat groter. Voor mijn evenwichtsgevoel geldt in
het algemeen: "één groot"tegenover"veel kleintjes". De waterpartij is dus in evenwicht
als er van boven een flinke scheut komt en erop het plateau veel kleine bobbeltjes zijn.
De Markt is een kale vlakte. Functioneel op de woensdagmorgen, maar niet functioneel op
de andere dagen van de week. Er lopen soms wat mensen vanuit de Hoofdstraat naar de
Markt en uitgerekend daar staat een kluwen fietsen waar ze tussendoor moeten scharrelen.
Is het een wonder dat hier zo weinig mensen vertoeven?
'STRAATJE'

Jan Slingerland.
Als je vanuit de Hoogstraat de Kapelstraat inliep dan kwam je uit op de Heerenstraat
bij het gebouw van de Landbouwhogeschool, waar op het voorplein 'De Zaaier'van
August Falise staat. Het plein -Salverdaplein- was er niet: er stonden huizen en in dat
stukje straat woonde ik als jongetje, het was 1926. In 1928 verhuisden wij wegens de
rotte riolering, de ratten en omdat de woonwijk 'Irene' gebouwd was, naar de
Harnjesweg tussen slager Schuurman en kruidenier Peters.
Zo, nu weet u plaats en tijd, maar daar ging het mij niet om. Nee, het gaat om mijn
vader, die tegen mijn moeder zei: ik ben even naar Straatje. Dan ging hij naar zijn
'baardkrabber', de kapper Straatman en ik mocht dan mee. Die kapper woonde daar
tegenover ons in die Kapelstraat.
Het was altijd druk en gezellig in die kapsalon, ietwat donker. En ik zie nog (na ruim
zeventig jaar) hoe kapper Straatman met zijn feodale snor en een stuk aluin in een
houder, minuten lang op het gezicht van zijn klant stond te wrijven.
Intussen ging het gesprek tussen de aanwezigen (echte stamgasten, Wageningers)
rustig door, en alle wetenswaardigheden uit stad en land werden uitgewisseld.
Er is een legendarisch verhaal van een stadgenoot die erg ziek was en naar wiens
toestand werd gevraagd. Straatman zei dat ie langzaam vooruit ging. Op datzelfde
moment ging de begrafenisstoet van de betrokkene juist langs de kapperszaak.
80

Naast kapper was de heer Straatman de verzorger en masseur van de voetbalclub F.C.
Wageningen, en ik heb hem vaak het veld op zien hollen met zijn bruine valies om een
getroffen voetballer te helpen met spons en water of erger.
Wat me als jongen intrigeerde was dat ik mijn familie (de 'Grote Mensen') hoorde praten
over Straatman als magnetiseur. Hij werd bij kwalen geroepen en werkte dan met
'strijken' (en 'poekelen' zeiden de Wageningers). Dat had iets bijzonders, iets
geheimzinnigs voor mij. Hij werd een medicijnman voor mij. Er kwam iets mystieks om
de hoek! En daarom keek ik met andere ogen in de kapperszaak naar de man met de
snor, die draaiend op de wangen stond te wrijven met dat blok aluin. Intussen
monsterde hij onder zijn dikke wenkbrauwen het klantenbestand om zich heen. En de
klant zat daar in die oude bruinieren kappersstoel met zo'n WC rol in zijn nek en een
wit laken om zich heen.
Wat van dit beeld uit die herinnering over is, moet de lezer zich eens realiseren na drie
generaties.........
Dat huis van de kapper staat er nog meen ik, de voetbalclub is naar de knoppen, die
kappersstoel is tegenwoordig hetzelfde (behalve die WC rol), de kapper staat nog en
kan niet zitten.
(Mijn latere kapper Ko van Aggelen zei na de oorlog dat er een stoel met zitje was
uitgevonden, mooi niet). Ik denk dat deze generatie niet weet wat aluin is, niet weet
(of in een museum eens heeft gezien) wat een echt scheermes is. Maar ik moet met
mijn gebazel ophouden. Uiteindelijk leven wij in het digitale tijdperk en moet opa met
zijn pc kunnen omgaan.
De oude kapper'Straatje'is eind 1954 overleden, zijn echtgenote niet lang daarna. De
zoon Wim, waarmee ik als jochie speelde, overleed in 1997. Diens zoon werd in 1948
geboren en is de journalist die mij telefonisch deze jaartallen mededeelde.
Mijn hemel, wat wordt de wereld oud. Ik ben blij dat ik nog wat weet van die fijne jeugd
die ik had in Wageningen van 1926 tot 1 januari 1943.

MILIEU EN HYGIËNE OMSTREEKS 1900.

Jan Everdij
Jan M. was, evenals zijn vader, kleermaker. Men wist in het Betuwse dorp, gelegen
tegenover Wageningen, dat hij tevens een winkel en een café had en ook nog
hoedenmodist was. In 1904 stond hij bovendien op de gemeentelijke lijst van
vergunninghouders om gedestilleerd te mogen verkopen.
Vooral zijn exportslagerij was zeer bekend. Hiervoor had hij een vergunning aange
vraagd, maar de voorwaarden van gemeentewege waren volgens hem blijkbaar zo
zwaar, dat hij meende daaraan niet de kunnen voldoen. Daarom werd de vergunning
in eerste instantie geweigerd.
Met de afvoer van het slachtafval nam hij het niet zo nauw. De weduwe W., die in de buurt
woonde, ergerde zich mateloos aan het bloed en de kadaverresten die via de sloot langs
haar erf dreven en een ondragelijke stank veroorzaakten. Zij had daarom een dammetje
in de sloot laten aanbrengen. En dat was volgens de wet ook weer niet toegestaan.
Raadslid G. nam het op voor Jan M. en maakte de zaak aanhangig bij de rondvraag op
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het einde van de vergadering van november 1903. Hij protesteerde tegen het besluit
van B. en W. om de vergunning "bruut" te weigeren. Een stukje uit het betoog van
raadslid G. geeft een goed beeld hoe men in die tijd dacht over milieu en hygiëne.

"Het ligt toch niet op de weg van den Christen, nog minder van den Burgervader, den
strijd om het bestaan voor onze gemeenteleden noode/oos te verzwaren. Men heeft
gezegd: M. is brutaal; maar, mijnheer de voorzitter, dat is een zeer rekbaar begrip. Wat
verstaat U daaronder? Als de heer M. zich verzet tegen alle maatregelen die met zijne
belangen in strijd zijn en zijn bestaan bedreigen, dan is dat, uit een zucht totzelfbehoud
zeer goed te verklaren. Als de heer M. zijn woorden minderjuist weet te kiezen en in
geen behoorlijken vorm weet te gieten, och, de man heeft geen academische opleiding
genoten. Eenjurist zou den vorm mooier maken, maar de bedoeling zou dezelfde zijn.
Aangenomen dat M. brutaal is geweest, inbrutaatzelfs, dan kan en mag dat nog nooit
een motiefzijn om hem die vergunning te weigeren."
G. gaf hierna een uiteenzetting over de hinderwet en hij benadrukte dat Burgemeester
en Wethouders er niet van uit moesten gaan dat de hinderwet is uitgevonden met het
doel handel en nijverheid te hinderen.

"Mijnheer de voorzitter, het is van algemene bekendheid, dat dierlijke afvalproducten
van eene slagerij een uitmuntende meststof vormen. Vooral voorjonge boomen is dit
een zeer kostelijk nog niet overtroffen voedingsmiddel. Op welke gronden zal U nu M.
willen beletten deze meststofvoorzijn land te gebruiken? Ik heb mij werkelijk verbaasd
dat U meent daartoe gerechtigd te zijn. Ook hier weder zult U met klemmende
argumenten moeten komen om mij dat duidelijk te maken.
En tenslotte wensch ik Uw besluit uit een sanitair oogpunt te bekijken, omdat Uw
beslissing een gevolg is van een rapport van de gezondheidscommissie. Ik heb in dat
rapport tevergeefs gezocht naar bewijzen waarop toch Uw besluit gebaseerd is.
Voortijds werd de afval uit deze slagerij voor meststofgebruikt en dus begraven. Het
proces der stofwisseling is U bekend. Bij begraving, dus afsluiting van de lucht, heeft
de ontbinding zeer geleidelijk plaats. Wat uit de stof opgebouwd is zal tot stof
wederkeren; de grondzal dus absorberen wat den grond behoort en alleen loslaten wat
in de lucht behoort. Dit is de natuurlijke en minst schadelijke weg.
Geheel anders wordt dit echter als M. zal ingaan op de voorwaarden door B. en W.
gesteld: men wii dathet afvalin een gemetselde putgeworpen zal worden. Watgebeurt
er echter dan? We krijgen een geforceerd rottingsproces. De grond kan, daarin beiet
door de gemetselde wanden, absoluut niets opnemen. Men dwingt dus alle organische
stoffen die daarin geworpen worden, zoveel mogeiijk in luchtvorm over te gaan. Zuik
een put kan hermetisch gesloten worden. Men zou danjuist krijgen wat men meent te
moeten voorkomen..."
G. sloot zijn redevoering af met een gedicht:

"Welke strijd men onderneme,
Wat voor zege men behaal,
In zichzelven te overwinnen,
Ligt de grootste zegepraal."
Dat moest het geachte college van B. en W. dus maar eens in zijn zak steken.
Op 2 februari 1904 was alles in orde. Er was overeenstemming bereikt met de
gemeente. Het dammetje was uit de sloot. Jan M. had een put gemaakt en ontving de
vergunning voor de exportslachterij, gevestigd in zijn achterhuis.
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'DEJEUNE' AAN HAARE HOOGHEDEN WILLEM V, PRINS VAN ORANJE
EN PRINSES WILHELMINA VAN PRUISEN

Anton C. Zeven
Haare Hoogheden
In september 1788 kwamen 'Haare Hoogheden' door Wageningen en zullen hebben
aangegeven, dat zij het'dejeuné', (of juister gespeld: een dejeuner), met de magistraat
wensten te gebruiken.
Deze Hoogheden waren Willem V, Prins van Oranje en zijn vrouw prinses Wilhelmina van
Pruisen. Zij reisden tussen Nijmegen en Den Haag en maakten gebruik van het Lexkesveer.
De kosten van het dejeuner werden doorde stad betaald. Misschien dat deze kosten konden
worden teruggevorderd? De Wageningse middenstand en anderen zullen aan dit bezoek
een aardig centje hebben overgehouden. Maar Wageningen kon niet aan alle wensen
voldoen. Zo waren de in Wageningen bij particulieren werkende koks en hun personeel
onvoldoende gekwalificieerd, en moest een meesterkok Slosser uit Arnhem ingehuurd
worden.
Totaal-rekening
Specificatie van verschot door Mr. W.H. Klinkenberg van Echten, gedaan ten Dienste der
Stad Wageningen bij gelegendheid van het Gegeven Dejeuné aan Haare Hoogheden.
1788 den 8e Sept bij gelegenheid dat na het Lexkesvheer geweest zijn om
de plaats tot receptie van Haare Hoogheden aldaar in ogenschijn te nemen,
en het nodige daaromtrent te arrangeren hebbe voor drinkgeld aan de knegt
die de gecommitteerden uit de Heeren van de Magistraat gereden heeft,
alsmede aan de vheerman voor het over varen betaalddrie sestehalven

f 0-16- 8

aan Arie van Loghem als expresse na Arnhem om kalkoenen vandaar
aftehalen betaald

1-13- 0

den 7e versoek van den Heer van Goltstein na Arnhem gereist en ben des
anderen daags 'smorgens met de Kok Slosser en een Hofmeester
geretourneert voor het Rijtuijg betaald

6- 0- 0

vertering

2- 8- 0

des anderen daags aan de Koetsier en knegt van de Heer van Rosendaal,
welke de Kok overgebragt had voor drinkgeld betaald

1-11- 0

voor de kalkoenen te Arnhem bet.
aan vrouw Jacobs voor leverantie van eenig vlees ten dienste van de
kok L: R: en G:

6-10- 0

aan de vrouw van G. Hofmeijer voor het Bakken van Wafels

9-13- 0

aan Betje Janssen voor Schoonmaken en helpen van de Kok

2- 8- 0

aan den Expresse die na’ Vanenburg is geweest om vrugten en Bloemen
te halen betaald

5- 0- 0

voor een mand die expres gemaakt is om de vrugten te dragen

1-10- 0

aan de Kok en Hofmeester bet L.G:

79-10- 0

nog aan vrouw Agterberg voor leverantie van Waren aan de kok L R

3-12- 0

aan J. Moll voor room L: G:

2- 3- 0
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aan G. Marcus voor runtvlees

3-16-0

aan F. Mulder voor leverantie van suyker

3-17-0

Aan Marya Peer voor vrugten

2- 0 - 0

voor Terwen meel

3- 0- 0

aan den Bakker Rennes voor leverantie van Brood Schuyt & Koekjes

4- 6- 0

aan vrouw Borculo voor leverantie van potten L; G:

1 8
-

voor Speceryen
voor 29 lb boter a 5 sts

157- 5- 0

vragt van de wynmand die van Arnhem gekomen is

1- 2

nog voor 8 lb verse Boter
Transport
aan de Hr. VHemmesen voor Leverantie van wyn & verder verschot L: R:

-

2 - 2-

f 152- 9-8
40- 9- 0

aan de Heer Burgermr VDHart eens gelyks voor geleverde wyn L: R:

7-12- 0

aan meid van Burgermr. Mosburger voor dat heeft helpen oppassen,
wassen en wafelsgebakken

1- 0- 0

de Hospes van Harderwijk bet: L: R: G:

86-15- 0

voor het wassen van het tafelgoed dat van de Heer van Ruyven
geleend had betaald

1- 8 - 0

aan een meid welke het linnen waarin gesneden was wederom gestopt
heeft betaald voor fooitjen

1- 0- 0

aan F.C. Mulder voor dat denselven als hofmr geadsisteert heeft gegeven

7- 0- 0

aan de knegts van de Graven van Byland &c welke hebben helpen
oppassen te zamen

10- 10-0

aan 1 Favez zo ver dat denselven als Hofmr, gefungeert heeft als
wegen geleverde Limonade Orsade L: G:

22 - 0 - 0

aan de Suykerbakker Everts te Arnhem voor geleverd Basequet L R
aan de Wed. J. Abrahams voor een geleverd Kleet
waervan maar de Vi inbrenge
Transport
De Heer van Goltstein heeft verschoten het fooitjen aan de knegt
van de Heer van Rosendaal voor het brengen van wild voor port van
het mantje waerby aan Mr. Klinkenberg twee armenessen gesonden
aan BrinkerErff voor een wagentje waermede de Mevrouw van Goltstein
is gebragt na het Lexkesvheer

5-17-0
23-17-0
11-18-8
f 347-10-, 8

0- 9- 0

1 10-0
-

349- 7- 8
(in een ander handschrift)
voor een fooijtjen aan de meid van de Heer Gou-?- an -?- heeft opgepast

12 - 0

349-19- 8
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Enige toelichting: omdat men het Lexkesveer controleerde, kan het er op wijzen, dat het
prinselijk gezelschap van Nijmegen naar Den Haag reisde; sestehalve = 51/2; ik weet niet
wat L, R en G betekenen; kennelijk was er in Vanenburg een bloemkwekerij, waar
bloemen gekocht werden, die dan per expresse (ruiter of koets) naar Wageningen
gebracht werden (wie weet iets van deze bloemenkwekerij af?); tafelgoed werd geleend
van de heer van Ruijven en iemand had met zijn mes in het kleed gesneden. Dat moest
uiteraard weer gerepareerd worden, maar dat zal wel niet onzichtbaar gebeurd zijn.
Misschien was dit kleed nog lang bij de familie van Ruijven in gebruik en vertelde men
erbij dat de beschadiging door de prins of prinses was veroorzaakt; limonade orsade zal
wel van sinaasappelsap gemaakt zijn. Orsade is mogelijk een verbastering van orange
ade of zoiets. Zouden we nu jus d'orange of appelsientje zeggen?
Een detail rekening
Deze totaal-rekening wordt begeleid door talloze aparte rekeningen en rekeningetjes.
Eén daarvan laat ik hier volgen. De rekening is niet voorzien van een naam en een datum,
maar gezien de spelling en het feit dat de indiener ook voor de Hofmester geld int, wijst
naar de meesterkok Slosser. Hij is waarschijnlijk van Duitse komaf. Waarom hij en de
hofmeester in Arnhem verbleven, zal misschien in de Arnhemse archieven te vinden zijn.
Een Ham met geleyt
Een Pastyn klar gemakt
4 Capoene
8 Hoeders
5 lb gerookt vlees
Een Kalfs nier stuk
Een amandel gebak
Een Towe v. Kalkoen
2 gerookt ossentongen
Peeren en Apel Compot
12 Dage gebakt

Hoffmester

f 6-124- 610- 0
8- 0
3- 8
3- 0
2-15
6-15
2- 8
16
21- 0
69- 0
10-10
79-10

Voldaan Door Myn Heer de Heer Klinkenberg
Toelichting: hoeders zijn natuurlijk hoenders; maar wat is een 'towe van kalkoen'? en
heeft hij 12 dagen voorbereiding nodig gehad?
Bron: Oud-Archief inv. nr. 1186. Stukken betreffende de doortochten de inkwartiering
van de Pruisische troepen in 1787 en de daarbij geleden schade, 1787-1791.
DE OUDSTE WAGENINGSE POTJES?

Huig Pieter Lagerwerf
Tijdens de noodopgraving bij de fundamenten van het pand aan de Hoogstraat hoek
Beuningstraat zijn er op diverse plaatsen potscherven gevonden. Op een plaats was er
een concentratie van scherven van Jacoba-potjes, groen-geel geglazuurd aardewerk
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en botten. De scherven bleken allemaal van voor 1500 te zijn, met als oudste een scherf
van grijs aardewerk uit de dertiende eeuw. Uit de opgraving en documentatie is
gebleken dat er op die plaats voor 1500 een gangetje tussen twee huizen is geweest,
waar overheen later een vloer is gelegd. De diverse verbouwingen en nieuwe
fundamenten hebben dit plekje altijd gemist. Op deze plek en tussen de andere
scherven zijn die van een drietal voorraadpotten gevonden. Deze scherven zijn van
rood bakkende klei en erg dun. De kwaliteit is erg slecht, vergeleken met de andere
scherven die gevonden zijn. Een pot was ongeglazuurd, terwijl er een aan de
binnenkant en een aan de buitenkant van loodglazuur was voorzien.
Gezien dit alles denk ik dat deze potjes gebakken moeten zijn in een Wageningse
pottenbakkerij omdat de kwaliteit geen transport over langere afstand zouden hebben
kunnen weerstaan en de roodbakkende klei hier gevonden wordt. De andere scherven
en vondsten geven aan dat er op die plek na 1500 niets meer is verstoord of opgebracht.
Er zijn wel potten uit de brons- en ijzertijd gevonden in Wageningen, maar voor zover
mij bekend geen potjes die aan een Wageningse pottenbakker uit de middeleeuwen
kunnen worden toegeschreven.
Klopt dit, of zijn er oudere in Wageningen gebakken potten gevonden? Zo niet, dan zou
ik deze scherven graag in het museum willen plaatsen.

AGENDA MUSEUM "DE CASTEELSE POORT".
Thematentoonstellingen in zaal 2
4 oktober 2002 t/m 23 februari 2003

8 maart tot september 2003

Het ontstaan van het leven, 24 etsen van
Harry van Kruiningen met een knipoog naar
Adam's en Eva's.
Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Werk
en studie op de LH, LU en WUR.

Thematentoonstellingen in zalen 5 en 6
8 november 2002 t/m 31 maart 2003
Schatten en Secreeten uit het stadsarchief
van Wageningen.
6 april t/m 21 april 2003
Overzichtstentoonstelling Culturele Ronde
Tentoonstellingen In Het Koetshuis.
13 oktober t/m 18 november 2002
Glaskunst van Antoon van Wijk.
24 november 2002 t/m 5 januari 2003 Glaskunst van Mieke Pontier en schilderijen
van Carla Kleekamp.

SCHATTEN EN SECREETEN

Rita Meijerink
Van 11 november 2002 tot eind maart 2003 kunt u kijken naar "Schatten en Secreeten
uit het stadsarchief" in het museum De Casteelse Poort. Hier worden de meest bijzondere
stukken van het Gemeentearchief Wageningen uitgestald. We hebben een selectie
gemaakt uitde talloze kaarten, foto's, manuscripten, charters, boeken en archiefstukken.
Aan de hand van enkele thema's willen we laten zien wat u zoal kunt vinden in het
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Gemeentearchief. We hebben als thema's Genealogie (stamboomonderzoek), Huizenonderzoek, Topografie, Stad en recht, Tweede Wereldoorlog, Onderwijs en Religie.
Binnen deze thema's geven we een divers beeld van ons materiaal.
In een 'schimmelkast' laten we zien hoe schimmel, vocht, droogte, houtworm e.d.
inwerken op oude stukken.
Een video laat u een selectie zien uit onze foto's en prentbriefkaarten. Vanuit eenzelfde
punt worden diverse foto's getoond in een chronologische volgQrde.
Op een onderzoekstafel vindt u kopieën van registers, waarmee u zelf kunt starten met
een eigen onderzoek naar familiegegevens.
Wilt u meer weten of verder zoeken naar gegevens?
Het Gemeentearchief kunt u vrij bezoeken op maandag, dinsdag en woensdag van 912 uur en 13-16 uur. Wij zijn gehuisvest in het gemeentehuis (nieuwe gedeelte) aan
de Markt. Er is altijd personeel aanwezig dat u op weg kan helpen met uw onderzoek
of vragen. Zelf kunt u de inventarissen op de archieven raadplegen, en de nadere
toegangen zoals kaartenbakken, indexen, of de selectie boeken inzien. In de studiezaal
kunt u de opgevraagde stukken lezen. Aan eigen onderzoek en hulp van het
archiefpersoneel zijn geen kosten verbonden.
Het Gemeentearchief heeft diverse archieven onder zijn beheer. Niet alleen de
archieven van het openbaar bestuur (de gemeente), maar ook particuliere archieven,
kerkarchieven, archieven van allerlei Wageningse instellingen, verenigingen en com
missies. Het oudste archiefstuk stamt uit 1335 en het nieuwste archiefmateriaal is de
krant van vandaag.
We hebben de grootste collectie boeken over Wageningen, met circa 2300 titels. De
fotocollectie omvat meer dan 3500 losse foto's, met daarnaast fotoalbums, dia's,
glasnegatieven, prentbriefkaarten en groot-formaat foto's.
Verder verzamelen wij materiaal in onze collecties affiches, kaarten, tekeningen en
prenten, schilderijen, audiovisueel, documentatie en kranten.

MINI-TENTOONSTELLING (FAMILÏE)WAPENS

Anton C. Zeven
Als aanvulling op de grote tentoonstelling wil ik graag een deel van mijn verzameling
Heraldiek (Familie- en andere wapens) tonen. Deze bestaat o.m. uit afbeeldingen en
voorwerpen waarop wapens. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan foto's van lakzegels uit het
Gemeentearchief van Wageningen, prentbriefkaarten, copieën van kleurtekeningen,
postzegels, poststukken en heraldische boeken. Speciale aandacht wordt gegeven aan
het aloude wapen van Wageningen*. Tevens aan sierborden, haardtegels, maar ook een
handdoek met het Peugeot-embleem: de leeuw. Waarom de Peugeot-fabriek voor dit
embleem heeft gekozen? Een verklaring wordt U op de tentoonstelling gegeven.
Enkele kleurenafbeeldingen van wapens van Veluwse, waaronder Wageningse fami
lies, gecopieerd uit de collectie van de genealogische vereniging 'Veluwse Geslachten'
ronden deze minitentoonstelling af.
*zie foto voor op dit btad.
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Op dit moment is het niet mogelijk om een definitieve vooraankondiging te maken met
betrekking totdefebruari-lezing van 2003. Dit in verband met de onduidelijkheid over de
toekomst van de capitulatiezaal van voormalig Hotel "De Wereld". De definitieve datum
en het onderwerp van deze lezing zullen wij u bij de volgende uitgave mededelen.
Kopij voor het februarinummer inleveren: vóór 12 januari 2003 bij het museum "De
Casteelse Poort", Bowlespark la, 6701 DN Wageningen (postvakje "Oud Wageningen")
of op Thijsselaan 11 Wageningen (gaarne op diskette of per e-mail)
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