
OUD- 
WAGENINGEN

31e jaargang - nr.1 
februari 2003

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal 
Redactie: Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen

Bijeenkomst
MAANDAG 17 FEBRUARI 2003, AANVANG 20.00 UUR 

in Kerkelijk Centrum "Vredehorst" Tarthorst 1, Wageningen. 
Lezing door de heer C. Gast over:

SCHATTEN EN SECREETEN UIT HET 
STADSARCHIEF VAN WAGENINGEN
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Brief i/̂ /7 Frederik Hendrik aan kapitein Pieter Pauw, aanwezig in het stadsarchief 
van Wageningen. (Zie het artikel "Schatten en Secreeten"biz. 4)
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VAN DE REDACTIE

Een onderbezette redactie betekent: een concentratie van extra werk omstreeks de 
uiterste datum waarop de kopij wordt verwacht. De meeste auteurs van de grotere 
artikelen hebben deze keer vroegtijdig hun kopij aangeboden: enkele in november, 
enkele vóór nieuwjaar. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. We hebben in dat geval 
meer tijd om de kopij te verwerken, aanvullingen op te vragen, overleg te plegen en 
correcties kunnen dan des te zorgvuldiger aangebracht worden.
Veel uurtjes worden ons bespaard als u de kopij op diskette of per e-mail aanlevert. Als 
u echter geen computer ter beschikking hebt, dan ontvangen we graag geschreven of 
getypte kopij. Wij zorgen dan dat de tekst digitaal naar de drukker gaat.
De kopij kunt U het beste bij de redactieleden bezorgen. Adressen vindt u achter op 
het blad.
Wanneer U de kopij in het museum "De Casteelse Poort" bezorgt, wilt U dan duidelijk 
op de enveloppe zetten voor wie deze bestemd is, dus: aan de redactie van Oud- 
Wageningen of: aan het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen.

BESTUURSMEDEDELINGEN

Op 3 januari jl. heeft in het museum 'De Casteelse Poort' de introductie plaatsgevonden 
van de computerpresentatie "Plattegrond van Wageningen". Door middel van een 'link' 
verwijst deze plattegrond u naar diverse afbeeldingen.
Dhr. R. Houba verzorgde de software en dhr. W. Ruisch het scannen van de 
afbeeldingen/foto's en de 'links' van plattegrond naar figuur. Wij danken de heren voor 
het vele werk dat er verricht is.
Binnenkort komt er een expositie met als onderwerp: "De ontwikkeling van de politie 
over de jaren tussen 1834 en 1945". De voorbereidingen van de tentoonstelling

Jan Everdij
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verlopen voorspoedig.
De WUR heeft het pand 'De Wereld'verkocht. De nieuwe eigenaar gaat het een en ander 
verbouwen hetgeen in elk geval voor ons de consequentie heeft dat wij voorlopig geen 
gebruik kunnen maken van de Capitulatiezaal. De bijeenkomsten voor het jaar 2003 
zullen in een zaal van het'Kerkelijk Centrum Vredehorst', Tarthorst 1 te Wageningen, 
plaatsvinden.
Tijdens de jaarvergadering is onze voorzitter, dhr. G.L. Olinga, herkiesbaar en de 
secretaris, dhr. W. Wildschut, aftredend. Het bestuur is daarom op zoek naar nieuwe 
bestuursleden.
Leden die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de voorzitter of de 
secretaris.

Bijeenkomsten:
17-02-2003 Schatten en Secreeten uit het Stadsarchief van Wageningen door Dhr. 

C.D. Gast.
28-04-2003 Jaarvergadering en een lezing door Dhr. W.J.P. Steenbergen, welke zal 

aansluiten op de tentoonstelling over de ontwikkeling van de politie over 
de jaren 1834-1945.

OUDE WEGEN EN WATERWEGEN

Samenvatting van de lezing op 18 november 2002 in Hotei de Wereld.

Mensen blijven zelden op hun plaats. Om te overleven moeten zij bewegen. Ze moeten 
water halen en de oogst moet van het veld. Ook bouwstoffen zoals hout en klei waren 
in vroeger tijd soms niet direct bij huis aanwezig. Ook dat betekent weer dat men zich 
naar elders moet bewegen. Al heel vroeg was er sprake van ruilhandel. Dit veronderstelt 
contacten die niet denkbaar zijn zonder het ondernemen van kortere of langere reizen. 
Om te kunnen reizen is een infrastructuur nodig. Die bestond vroeger voornamelijk uit 
voetpaden, karrenwegen en waterwegen.
In de lezing kwam naar voren wat voor verschillende wegen er in het verleden 
bestonden, hoe ze er uit zagen, hoe ze functioneerden, wie ze onderhield, enz. De 
knuppelwegen in het veen kwamen aan de orde maar ook de militaire wegen die door 
de Romeinen werden aangelegd.
Bij de lezing werd veel beeldmateriaal getoond, beginnend in de prehistorie en 
doorgaand tot in de vroeg moderne tijd, zodat dit onderwerp tot leven kwam. De 
rondgang beperkte zich niet tot vreemde landen; ook het "probleem" Wageningen 
kreeg aandacht zoals: wat heeft Wageningen met wagens te maken of: wat betekent 
nu precies de naam Diedenweg en: hoe oud zou die weg kunnen zijn?
In het overzicht kwam ook het vervoer te water aan de orde. Waar lagen de vroegere 
havensteden en hoe zagen deze er uit? Zijn er in de Oudheid en in de Middeleeuwen 
ook nog kanalen gegraven en waar liepen die dan?
Er bestond ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.
Het was een attractieve en boeiende lezing.

De redactie
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LEZING:
SCHATTEN EN SECREETEN UIT HET STADSARCHIEF VAN WAGENINGEN

Op maandag 17 februari houdt gemeentearchivaris Kees Gast een lezing met dia's over 
het stads- of gemeentearchief. Onder dezelfde naam (Schatten en Secreeten uit het 
Stadsarchief van Wageningen) is momenteel ook een tentoonstelling in het museum 
te zien. De lezing vormt een aanvulling daarop. Wat de tentoonstelling laat zien is 
namelijk lang niet alles wat er aan fraais wordt bewaard. Aan de hand van dia's zult u 
kunnen ontdekken hoe veelzijdig het stadsarchief is. Dia's van oorkonden met zegels, 
gecalligrafeerde documenten, landkaarten en plattegronden, oude foto's en ansicht
kaarten brengen het verleden van Wageningen kleurrijk en gevarieerd in beeld. De 
toelichting geeft nog een extra dimensie aan het getoonde. Hoe mooi dit alles ook mag 
zijn, het stadsarchief is er toch in de eerste plaats om zélf actief aan de slag te gaan. 
Bijvoorbeeld met onderzoek naar de geschiedenis van uw voorouders, uw huis, bedrijf 
of stad. Ook wat dat betreft is het Wageningse stadsarchief een ware schatkamer. 
Kortom, er zijn veel redenen waarom het gemeentebestuur onlangs besloten heeft het 
stadsarchief in Wageningen te houden en evenzovele redenen voor u om, voorzover 
u dat nog niet hebt gedaan, de expositie in het museum te bezoeken en , last but not 
least, naar de lezing te komen.

Het bestuur
LET WEL:

De hiervoor genoemde lezing is niet in Hotel de Wereld, 
maar in Vredehorstü (red.)

Bij de foto op de voorpagina van dit blad:

Afgebeeld is een kopie van de brief van Frederik Hendrik aan kapitein Pieter Pauw, 
waarin hij hem beveelt met zijn compagnie naar Emmerik op te trekken, 1633.
Met de handtekeningen van Frederik Hendrik en (helemaal onderaan) van diens 
secretaris Constantijn Huijgens.
Het stuk hoort tot de persoonlijke papieren van de Wageningse stadssecretaris Tilman 
Aquilius. Deze zijn in het stadsarchief achtergebleven.

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden sinds 1-1-2003:
Dhr. W. Groenewegen
Mevr. S. Zwart
Dhr. C.R.H. Snijder
Mevr. D. Hoekman-Van Elburg

Adreswijzigingen:
Stichting Hist. Kring Gente

Tarthorst 373 
Hamelakkerlaan 9 
Pastoor Schepersstraat 11 
Meidoornplantsoen 14

Waterwolf 31

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden: 
Dhr. C. Mosselman Kamperfoelielaan 20
Dhr. C. Burgsteyn Dorpsstraat 104

6708 HM Wageningen 
6703 EE Wageningen 
6325 CH Berg en Terblijt 
6706 DC Wageningen

6681 TH Bemmel

6706 CW Wageningen 
6871 AP Renkum



HET NIEUWE LOGO VAN DE GEMEENTE WAGENINGEN
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Afb. 1. Het oude 
stadswapen.

Anton C. Zeven
Inleiding
De gemeente Wageningen heeft de behoefte gevoeld om voor extern gebruik het 
wapen van Wageningen te ven/angen door een logo. Hierin volgt zij een trend, waarin 
vele gemeenten in Nederland haar voor gingen. Het oude wapen 
is een wagenwiel met een onbepaald aantal spaken, waarvan de 
bovenste gekruist is (afb. 1). 1 De laatste jaren was het aantal 
spaken twaalf, zoals wij dat terugvinden in het wapen dat 
aangebracht was op briefpapier en enveloppen, in het frankeer- 
stempel, op rijdend materieel, op de koffiekopjes, op weggeef- 
pennen e.d., en tot oktober 2002 ook op de toegangsborden 
staande aan de gemeentegrenzen.
Voorheen kwam het wapen vaak met zes spaken voor. Hoe men tot een wagenwiel 
kwam is nooit vastgelegd of, indien dit wel gebeurde, niet bewaard gebleven. We 
moeten dus uitgaan van het eerder gebruikte zegel met het omschrift S[igillum].

NOVE.CIVITATIS. WAG[en]VENE, d.w.z. het zegel van de nieuwe 
stad Wagenvene (afb. 2 ) .2 en 3 Het oude Wageningen lag boven 
op de Wageningse Berg bij het kruispunt oost-westweg en noord- 
zuidweg. Waarschijnlijk lag Wageningen daar om het verkeer op 
deze wegen te controleren.4 Aan de voet van de westhelling lag het 
dorpje Wagenvene. Dit toen nog aan de Rijn liggende dorpje zal in 
1263 stadsrechten hebben gekregen, waarna het zich moest 
ontwikkelen tot rivierhavenstad en vestingstad aan de grens van het 
graafschap, later Hertogdom Gelre. 5 De naam Wagenvene werd 
eerst vervangen door de naam Nijwageningen, en later Wagenin

gen, waarbij Wageningen-op-de-Berg als nederzetting verdween. Interessant is te 
melden dat het bovengenoemde zegel van Wagenvene in de jaren 1344, 1359, 1368 
en 1556 door de stad Wageningen als grootzegel werd gebruikt. 6 In dit zegel zien we 
een platte wagen met twee wielen, elk met zes spaken. Het is duidelijk een sprekend 
wapen. Later werd in een nieuw zegel alleen het wagenwiel afgebeeld. Ook het 
wagenwiel zal gebaseerd zijn op de naam van de stad, en daarmee een sprekend wapen 
zijn. Een grootzegel werd door de stad gebruikt bij het bezegelen van belangrijke 
overeenkomsten. Kennelijk had men in de 14de eeuw en in 1556 nog het oude 
Wagenvene-zegel niet vervangen door een grootzegel met het rad.*.

Afb. 2. Het zegel 
van Wagenvene.

Nieuwe logo
Zoals gezegd bestond bij het gemeentebestuur de 
behoefte om Wageningen, als City of Life Sciences, 
in de vaart der volken op te stuwen door aanname 
van een nieuw logo. Een argument was dat hetvorige 
gemeentewapen zich niet leende om het aan te 
brengen op gemeentelijke voorwerpen. Dit argu
ment wordt niet door de feiten gesteund. We vinden 
dat wapen immers wèl op een groot aantal gemeen
telijke voorwerpen terug. Ik denk eerder dat de term

gemeente
W a g e n i n g e n

Afb. 3. Het briefhoofd van
gemeentelijke
correspondentie.
(Houd dit blad tegen het 
Hcht.)
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City of Life Sciences vergezeld dient te gaan van een modern ogend logo. Ik zal hier 
niet verder op ingaan.
B&W hebben contact gezocht met het Lab/Nawarra grafische ontwerpers BNO te 
Arnhem, dat een eenvoudig en mooi logo heeft ontworpen. Zoals te zien heeft dit 
bureau het aantal spaken, de gekruiste spaak, de schildhoudende leeuwen en de kroon 
gehandhaafd. Aangezien het een logo is en niet een wapen, is het niet bezwaarlijk dat 
men niet voor een gemeentekroon heeft gekozen.

Doorkijk
Origineel is het briefpapier. Bovenaan staan, op de voorpagina, de twee woorden: 
gemeente Wageningen (afb. 3). Dan volgen nadere gegevens over adres, etc. Aan de 
achterzijde is het logo in spiegelbeeld aangebracht (afb. 4). Dit lijkt vreemd, maar de 
gedachte is, dat men het briefpapier tegen het licht dient te houden. Doet men dat, dan 
ziet men achter de woorden gemeente Wageningen het logo verschijnen (mededeling 
afdeling Voorlichting, 23 oktober 2002). Een aardig idee, maar het blijft de vraag of 
ontvangers van een gemeentebrief deze letterlijk en niet alleen figuurlijk tegen het licht 
houden.

Waardering
Sommige gemeenten kiezen bij het vaststellen van een nieuw'flitsend' logo voor een 
of andere merkwaardige onherkenbare afbeelding. Daarom ben ik blij met dit nieuwe 
logo voor de gemeente Wageningen. Ik vind het mooi.

*Een overzicht van alle door mij gevonden afdrukken van verschillende stadszegels 
wordt U in de tentoonstelling Schatten & Secreeten van het Stadsarchief in het 
Historisch Museum 'De Casteelse Poort' getoond.

Voetnoten
1 Afbeelding ontleend aan J.H. Keuzekamp. Gemeentewapens in Nederland. 

's-Gravenhage, 1989
2 Driessen, H.L. 1937. Uit de kerkelijke geschiedenis van Wageningen. Bijdragen en 

Mededelingen van Gelre 40: 45-90. De afbeelding is ontleend aan: H. Kits Nieuwen- 
kamp. Van zonnerad tot Sint Catharinarad. De Liebaert 4, 325-333.

3 Zeven, A.C. 2002. Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen? Het
historisch kadaster van 1550 tot 1900. Deel 1: De 
stad Wageningen. Rockingstone, Wageningen. 
190p. In 2001 als PC-print in kleine oplage ver
spreid.. Zie ook www.int erstad.nl > Wie woonden 
waar ....

4 Zie voetnoot 2.
5 Zie voetnoot 2.
6 Van den Bergh, L.P.V. 1878. Beschrijving der vroegere 

Nederlandsche gemeentezegels in het Rijksarchief en 
ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in 
het Rijksarchief berustende.
's-Gravenhage. 139 p.

Afb. 4. 
Het logo in 

spiegelbeeld.
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OVER DE NAAM JUNUSHOFF GESPROKEN
I.C. Rauws

Het ontstaan van een foutieve naam
In 1643 had burgemeester Johan Junius een op een bolwerk gelegen stukgrond als tuin 
in erfpacht, dewelke op de 17e eeuwse kaart van Van Geelkercken is aangegeven als 
Junushoff, dus zonder i.
In 1880 werd op dit bolwerk een nieuw sociëteitsgebouw gesticht met een zaal voor toneel- 
en muziekuitvoeringen ter vervanging van de oude sociëteit, "De Harmonie" uit 1833. Het 
stond op de plaats van de nu gerestaureerde resten van de Nudepoort en werd gesloopt 
in 1967. Het toenmalige bestuur gaf, niet beter wetende, het de naam "Junushoff".
Tot zover de geschiedenis over het ontstaan van deze foutieve naam, waarover in het 
verleden al vaker is gesproken en geschreven.

De hardnekkigheid van een fout
Op een zonnige dag in het voorjaar van 1972 zaten mijn ouders en ik op het volle terras van 
restaurant"Het Gouden Hoofd"aan de Groenmarkt in de binnenstad van Den Haag. Toevallig 
kwam Mr. M. de Niet1, oud-burgemeester van Wageningen bij ons aan het tafeltje zitten. Al 
spoedig gingen de gesprekken over Den Haag en Wageningen. Via een gesprek over het 
karakteristieke Haagse "Gebouw van Kunsten en Wetenschappen", dat enige jaren daan/oor 
in vlammen was opgegaan en jammer genoeg niet meer werd herbouwd, maar gesloopt, 
kwam het gesprek op de schouwburgbrand van "Junushoff" in 1948. Gelukkig werd deze 
schouwburg wel herbouwd daar het, anders dan in Den Haag, voor het Wageningse culturele 
leven een ramp zou zijn geweest. Op mijn vraag of het toen niet een goede gelegenheid was 
geweest om Junushoff de juiste naam Juniushoff te geven, vertelde De Niet, dat er destijds 
en later geen behoefte was om deze historisch gegroeide en ingeburgerde naam aan te 
passen. Bovendien zou men dan ook de naam van de Junusstraat hebben moeten wijzigen. 
Daarom heeft men het bij het oude gelaten. Naar mijn mening is zijn visie tot op de dag van 
vandaag zo gebleven, daar de namen nog altijd zijn zoals zij waren.

Voetnoot
1 Mr. Maarten de Niet Gz was van 1949 tot 1969 burgemeester van Wageningen. Verder 

zat hij voor de P.v.d.A. in de Eerste Kamer, als lid van 1956 tot 1977 en als voorzitter 
van 1969 tot 1973.
Hij was Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij overleed in zijn woonplaats Den Haag in juli 1979 op de leeftijd van 75 jaar.

RECHTZETTING I.C. Rauws

In mijn artikel "Wageningen en Haagse oorlogsherinneringen 1940-1945, verschenen 
in Oud-Wageningen 29e jaargang nr. 4 nov. 2001 pag. 69, kan men onder het hoofd 
"Het vooroorlogse leven" lezen dat mijn vader Koos (Jacobus) Rauws het autovak had 
geleerd bij de heer Ledoux, die in de Boterstraat een machinefabriek had. Dit is feitelijk 
niet helemaal juist, daar hij niet bij Ledoux, maar bij Henri Bakker in dienst was. De tekst 
had echter moeten luiden: "Het autovak had hij geleerd van de heer L.D.M. Ledoux, 
die later een machinefabriek in de Boterstraat had".
Het lijkt me aardig om, naar aanleiding van het bovenstaande, in het volgende nummer 
van Oud-Wageningen verder, zij het beknopt, in de geschiedenis terug te gaan.
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Tj. Wijngaarden
Inleiding
In aansluiting op mijn artikel over Wagvene in "Oud-Wageningen" van februari 2002 
wil ik hier nu eens pleiten voor een andere voorlichting over de oorsprong van de naam 
Wageningen. Want volgens mij is de informatie, die verschillende voorlichters de

laatste jaren over dit onderwerp hebben 
verstrekt, onjuist geweest.
Die informatie was te veel (en soms zelfs 
uitsluitend) gefixeerd op de zogenaamde 
wag-theorie. De mijns inziens veel betere 
theorie van Johan Winkler werd helemaal

EEN ANDER LICHT OP DE NAAM WAGENINGEN

De o o r s p r o n g  van de naa m  
Wa gen in gen  i s  n o g  een ra a d se l ,
Wag  +  i ngen  -  W ag eningen.
" W a g ” b e t e k e n t :  ee n  m o e r a s s i g  
g e b i e d  m et  s t i l s t a a n d  water . niet genoemd. Ik neem op grond van enke

le eigen ervaringen aan dat dit beleid (?) 
een kwestie van onwetendheid is geweest. 

Afb.1. Een stukje voorlichting op internet: En daarom lijkt het mij wel goed toe om hier 
http//www.oudwageningen.nl/naam.html maar eens wat over die theorie van Johan

Winkler te vertellen.

Wie was Johan Winkler?
Johan Winkler leefde van 1840 tot 1916. Hij heeft medicijnen 
gestudeerd en is eerst ook tien jaar arts geweest in Leeuwarden.
Maar zijn belangstelling ging zo sterk uit naar taal- en oudheidkun
de dat hij zich van 1875 tot 1916 volledig heeft gewijd aan taai
en oudheidkundige studies (in Haarlem). En dat heeft een indruk
wekkend oeuvre opgeleverd op het gebied van namen! Hij wordt 
dan ook als een groot naamkundige beschouwd!
Wat voor ons nu interessant is, is dat hij ook veel over Gelderse 
plaatsnamen heeft geschreven; en in dat verband ook over de 
naam Wageningen. Dat heeft hij in 1893 gepubliceerd in deel III 
van Nomina Geographica Neerlandica. Dat was een uitgave van 
het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Wat 
wel iets zegt over het niveau van de publicaties!
Het bedoelde deel III is in Wageningen aanwezig in bibliotheek "De Haaff', Droeven- 
daalsesteeg 3a. Ik kan iedereen aanraden om het daar eens in te zien! Dit temeer omdat 
Winklers stukje over Wageningen eigenlijk niet los gezien kan worden van de ruimere 
(Gelderse) context. De titel van de bedoelde publicatie van Winkler is: "Sommige 
Geldersche plaatsnamen in oorsprong en beteekenis". En het stukje over de naam 
Wageningen is te vinden op blz. 319 en 320.

Wat houdt de theorie van Winkler in?
Om dit goed te begrijpen moeten wij eerst even terug naar een onderzoek van Jacobus 
Anspach dat op blz. 270 van "ons" deel III NGN wordt vermeld.
Dat onderzoek betrof de oudste vormen van de naam Wageningen. En dat heeft, 
vergeleken met vele andere plaatsnamen, heel wat gegevens opgeleverd. Zie de 18 
namen en de bijbehorende jaartallen in afb. 3.

Afb. 2. 
Johan Winkler

8
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Het vraagteken achter de naam Wagenwe-
ga wil zeggen dat er ook nog een andere
lezing bestaat. In de oorspronkelijke tekst
zegt Anspach namelijk dat "BM hier een
schrijf- of leesfout vermoedt voor Wagen-
inga". (BM = Hr. L.Ph.C. van den Bergh,
Midd. Nederl. Geografie, 2e dr. 1872). Ik
kan daar nog aan toevoegen dat latere
schrijvers het ook op Wageninga hebben
gehouden. Bijvoorbeeld: H.J. Moerman in
"Nomina Geographica Flandrica", Studiën
VII, Nederlandse Plaatsnamen, 1956; en
(Prof.) J. de Vries in zijn "Etymologisch
Woordenboek" van 1959. Hoe dat echter
ook moge zijn, een belangrijke conclusie,
die uit de gegevens van Anspach kon en
kan worden getrokken, is dat Anspach
geen naam is tegengekomen met het woord

nf, ... .... . . "wag"als basiselement. Alles wijst er op datAfb. 3. Namen uit het lijstje van Anspach , . , . , .J J ^  het grondwoord van de naam Wageningen
"wagen" is geweest.

Johan Winkler heeft toen op dat onderzoeksresultaat van Anspach voortgebouwd. 
Een van de eerste vragen moet toen wel geweest zijn hoe dat woord "wagen" moest 
worden geïnterpreteerd. Een oude opvatting was dat hier wel eens een vervoermiddel 
of rijtuig kon worden bedoeld omdat er in het wapen van Wageningen een wiel of rad 
voorkomt. Maar dat argument was eigenlijk niet overtuigend genoeg omdat dat wiel 
ook wel een heel andere betekenis kon hebben gehad. Bijvoorbeeld die van zonnerad 
als symbool van de zon. Of een herinnering aan het brandende wiel dat heidense 
priesteressen van de berg af lieten rollen om de afloop van e.en krijgstocht te kunnen 
voorspellen.
Johan Winkler zag als ervaren naamkundige een persoonsnaam in dat woord wagen. 
In dit geval dus een mansnaam Wagen. Dat kon taalkundig heel goed kloppen, omdat 
het achtervoegsel -ingen hier "afstammelingen" of "lieden van" zou betekenen. 
Waarbij het woordje "van" dan op de voorafgaande persoonsnaam slaat. Wetenschap
pers spreken in dit soort gevallen van patronymica.En dat doet Winkler in zijn publicatie 
ook. Hij spreekt heel correct zelfs van een patronymicum in de derde naamval, omdat 
die naamval een zekere betrekking tot die groep afstammelingen aangeeft. Daardoor 
wordt de uiteindelijke betekenis van de naam Wageningen taalkundig gezien: bij de 
afstammelingen of de lieden van de vader of de persoon Wagen.
Om misverstand te voorkomen dient hier echter nog wel even te worden opgemerkt 
dat het begrip lieden wat ruimer is dan het begrip afstammelingen, doordat bij lieden 
ook personeel kan zijn inbegrepen. Vandaar dat er in de bovenstaande naamsverklaring 
niet alleen van de vader Wagen wordt gesproken maar ook van de persoon Wagen. 
Zoals reeds gezegd is klopt dit patronymicumverhaal taalkundig wel. Maar de grote 
vraag is nu natuurlijk nog of die (stam)vader Wagen ooit echt bestaan heeft. Zijn daar 
aanwijzingen en/of bewijzen voor?

W a g e n w e g a  ? 83 8  
Wacheni nge n 1125  
W ag eni ng e  1261,  1312,  
N e o w a g e n i n g e n  1263  
Wa geningen in Monte  12 8 0  
Wag enin ghe  1314  
Wa gen i jnge n 1402  
W ag eny nge n 1405  
Wageninghen 1336,  1645  
Wa ghe ni (n)gh en 1345  
Wagenyng he n 1413  
W ag eny nge  14 5 0  
Wag enin ck  1494  
Wagenyngh 152 7  
Wa gen ong en 1528  
Wa ge no in g  1578  
Wagenen gen  1604  
Wageningh 1647
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Had Winkler gelijk?
Er zijn mensen geweest (en misschien nog wel) die "dat verhaal over een (stam)vader 
Wagen" hebben afgedaan als"allemaal duimzuigerij", omdat de mansnaam Wagen hun 
totaal onbekend was. Dat heb ik zelf bij een discussie eens gehoord. En ik kan mij dat 
standpunt ook wel wat indenken, omdat zelfs de ervaren historicus dr. B.H. Slicher van 
Bath eens heeft geschreven dat "de naam Wagen maar een vooronderstelling was 
zonder dat die naam bekend was". Slicher van Bath moest dan ook niet veel van 
Winklers opvatting hebben; en hij bleef aanhanger van de "wag-theorie".Maar de 
mensen die zo over Winklers theorie dachten, vergisten zich toch. Want Winkler ging 
wel degelijk uit van feiten. En die feiten staan als voorbeelden in zijn publicatie.
Zo verwijst hij naar "bekende lijsten van Friesche voornamen". En die verwijzing klopte 
precies, heb ik bij een controle in Leeuwarden gemerkt. In het Friese taalgebied kwam 
de naam Wagen vroeger inderdaad voor, zij het nogal eens in de vorm van Waaie of 
Waye. Maar dat is alleen maar een klein taalkundig verschil.
Een ander feiten-voorbeeld uit Winklers eigen publicatie is het voorkomen van de 
geslachtsnamen Wagema, Wagens, Wegens, Wagenens en Wagensen. Die bestonden 
in Winklers tijd nog en zij vormden volgens hem "een onloochenbaar getuigenis van 
een mansnaam Wage of Wagen". Daar ben ik het ook helemaal mee eens, temeer 
omdat ik de geslachtsnaam Wagens zelf een keer ben tegengekomen in een Fries 
geschrift uit 1781. Dat betrof toen een theoloog Petrus Wagens.
Heel interessant is verder ook nog het feit dat er volgens Winkler in Oldenburg in 
Duitsland een weerga van de naam Wageningen bestaat. Dat is de naam van het dorp 
Wayens, welke naam in 1542 nog als Wagens werd geschreven. Die namen Wagens 
en Wayens zijn volgens Winkler beide typisch Friese samentrekkingen van de oudste 
vorm, die Wageninga was. (Dat is een taalontwikkeling die wij bijvoorbeeld ook kennen 
van de Friese namen Grins, Harns en Weins van respectievelijk Groningen, Harlingen, 
en Wageningen (!) T.W.)
Ook in de plaatsnamen Wagenborgen (in Groningen), Wagenberg (in Noord-Brabant), 
Wagenfeld (in Hannover), Wagenhausen (in de Pruisische Rijnprovincie), Wognum (in 
Noord-Holland) en Woggelum (ook in Noord-Holland) meent Winkler de persoonsnaam 
Wagen te zien. Al zegt hij er wel heel eerlijk bij dat "gemis aan kennis van de oude 
formen dezer namen m y belet om hier m et zekerheid te spreken". Dat laatste is typisch 
Johan Winkler!
Al met al vind ik de bovenstaande feiten-voorbeelden voldoende bewijs voor de stelling 
dat de persoonsnaam Wagen in het verleden wel degelijk voorkwam en leefde! Zelfs 
in een vrij groot gebied! En op grond daarvan ben ik er dan ook wel voor 90 a 95 % 
van overtuigd dat Winkler gelijk had met zijn theorie.

Wat er nog ontbreekt
Het enige bewijsstukje dat er nu eigenlijk nog ontbreekt is een stukje informatie van 
of over (stam)vader Wagen zelf. Winkler vermeldt zelf niets over die (stam)vader; wat 
wel zal betekenen dat hij niets over die man heeft gevonden. En doordat zijn 
patronymicumtheorie relatief maar weinig aandacht heeft gekregen, weten wij ook nu 
nog steeds niets over die (stam)vader.Toch heb ik wel wat hoop dat er nog wel eens 
iets relevants op dit gebied zal worden ontdekt. Bijvoorbeeld in ons weerga-dorp 
Wayens in Oldenburg! Wie weet wat daar of in een naburige plaats nog aan
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kroniekmateriaal aanwezig is! Dichter bij huis zijn trouwens ook nog wel verrassingen 
mogelijk. Dat heb ik zelf niet zo lang geleden nog ondervonden bij het lezen van het 
proefschrift van dr. W.A.J. Oosting. Op blz. 117 van dat proefschrift schrijft Oosting 
namelijk:
"Voor mij is het moeilijk om, als Hartogh Heyst van Zouteveen, de bewoners van den 
Bennekomschen Craats met hun Einzelhof-systeem te vereenzelvigen met de Wage- 
ningers van het Zuidelijk deel als Wachen-afstammelingen".
Deze zin zou ons misschien nog wel eens op een spoor kunnen brengen. Zelf ben ik er 
echter nog niet aan toe gekomen om dit verder uit te zoeken. Maar als er anderen zijn 
die mij in dit geval aan informatie kunnen helpen, dan wil ik dat graag van hen 
vernemen. Want dan is er misschien een kans dat het raadsel van de naam Wageningen 
spoedig volledig zal zijn opgelost. En hopelijk geven de voorlichters dan aan Johan 
Winkler eindelijk de eer die hem al ruim honderd jaar toekomt.

Wageningen, herfst 2002

HOOG BEZOEK AAN WAGENINGEN IN 1788
A.G. Steenbergen

In Oud-Wageningen van november 2002 publiceerde Anton Zeven de kostenrekening 
van het dejeuner dat de stad Wageningen de erf-stadhouder prins Willem V van Oranje 
en zijn gemalin, prinses Wilhelmina van Pruisen, aanboden bij hun korte bezoek op 
donderdag 11 september 1788 aan Wageningen.
Over dit bezoek schreef ik in de Veluwepost van 
vrijdag 6 augustus 1971 (!) een verhaal. Ik 
stuurde het in onder de titel "Oranje boven te 
Wageningen in het jaar 1788". De redaktie maak
te er het volgende van: "Honderddrie-en-tachtig 
jaar geleden op 11 september: Stadhouder prins 
Willem V daverde door Wageningen".
Hierbij dus mijn verhaal over dit bezoek.

Op donderdag 11 september van het jaar 1788 
brachten de erf-stadhouder, Prins Willem V, en 
zijn gemalin, Prinses Wilhelmina, een kort bezoek 
aan de stad Wageningen. Eigenlijk was dit een 
gevolg van de Oranje-omwenteling in de provin
cie Gelderland in 1787. Gelderland stond aan het 
hoofd van de anti-patriottische gewesten. De 
prinsgezinden waren opnieuw onbeperkt heer
sers geworden. Oranje werd dan ook in 1788, in 
de maand september, in alle steden van de 
provincie feestelijk ontvangen. Zo ook in Wage
ningen. De magistraat van de stad had zijn 
secretaris, mr.W.H. Klinkenberg van Echten, op 
zaterdag 6 september naar het Huis te Dieren Willem Van Oranje-Nassau
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gezonden, waar het stadhouderlijk paar vertoefde, om niet alleen de allereerbiedigste 
complimenten over te brengen, maar eveneens de uitnodiging van de magistraat 
Wageningen met een bezoek te komen vereren. De secretaris had er ook de enige 
dochter van Prins Willem en Prinses Wilhelmina, Prinses Louise, en de jongste prins, 
Frederik, mogen ontmoeten en begroeten.
Een bezoek aan Wageningen kon geschieden, wanneer Hunne Hoogheden zouden 
afreizen van Nijmegen, van het Valkhof, naar het jachtslot Soestdijk. Zij konden dan 
halt houden bij het Lexkesveer, of in de stad zelf bij het raadhuis, waar door een 
commissie uit de magistraat een verversing aangeboden zou worden. De prins en de 
prinses gaven de voorkeur aan het Lexkesveer. Het zou daar het minste oponthoud 
geven. Ze zouden wel door de stad hun passage nemen om de burgerij gelegenheid 
te geven hen te begroeten. Bijzonder verheugd keerde de secretaris naar Wageningen 
terug om er verslag uit te brengen.

De burgemeesters en de schepenen kwamen twee dagen later bijeen om het 
programma van die dag, de elfde september, te bespreken. Het dejeuner zou bestaan 
uit koud vlees in daubes (daube: gesmoord en met gelei in 't zuur), gebak en vruchten. 
Bij het Lexkesveer zou een tent opgezet worden door de commandant van het 
garnizoen dat te Wageningen lag. De onvermijdelijke onkosten konden bestreden 
worden uit de penningen, welke voor enige jaren binnengekomen waren uit de 
opbrengst van de posterijen. Hiervan was een klein fonds gevormd ten dienste van de 
magistraat. Zo werd punt voor punt het programma voor het bezoek besproken en 
vastgesteld.
Wageningen kon met een gerust oranjehart de hoge gasten ontvangen. 

Oranjefeest
Het was een stralende dag, die elfde september. De stad was vroeg in de voormiddag 
reeds vol bezoekers van buiten. De poortwachters hadden het druk om het vele 
poortgeld in ontvangst te nemen. Vlaggen wapperden van de oude kerk en het 
Raadhuis en vele huizen waren met Oranje versierd. De nauwe Hoogstraat was versierd 
met feestelijke, kunstig van papier vervaardigde guirlandes, terwijl fris-groene kronen, 
rijkelijk met oranje linten doorvlochten, voor nog meer fleurigheid zorgden.

De heren van de magistraat in hun beste kleren en mooiste pruiken hadden zich op het 
Raadhuis verzameld om vandaar in rijtuigen naar het Lexkesveer te rijden. Behalve de 
heer mr. J.van den Horst. Deze kon vanwege zijn hoge ouderdom en zwakte niet 
komen. Het speet hem zeer bij de begroeting niet aanwezig te kunnen zijn en hij liet 
zich derhalve excuseren.

De officieren van de burgerkrijgsraad, bestaande uit de beide burgercompagniën en 
schutterijen, hadden hun manschappen onder de wapenen geroepen. Zij werden aan 
beide zijden van de Hoogstraat, van Berg- tot Nudepoort, opgesteld. Daarachter 
konden de burgers en buitenlieden zich van een plaatsje verzekeren. De leden van de 
schutterijen werden na afloop getracteerd op bier. We vinden dan ook in het rekenboek 
van deSt. Jorisschutterij in 1788 vermeld: 'twe en halffaten bier doende prins hierduer 
is gekome".
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Wageningen, 2de helft 18de eeuw (tekening H.Hoogers)

Burgemeesters en schepenen waren inmiddels bij het Lexkesveer aangekomen. De 
burgemeesters, W. van der Harten E.J.B. baron van Goltstein, voeren met het pontveer 
naar de andere zijde van de Rijn, waar de koetsen met het Stadhouderlijk paar en 
gevolg al gearriveerd waren. De oudste der burgemeesters sprak met plechtige stem 
zijn woorden van welkom. De versierde pont bracht de Oranje-koets de rivier over (wat 
waren de veerbaas en zijn knecht zenuwachtig!) waar de overige leden van de 
magistraat voor ontvangst gereed stonden. Vervolgens werd onder het tentdak, 
waaraan de driekleur en de Oranjevlag in de septemberzon wapperden, het dejeuner 
gebruikt.

De tocht over de Veerdam en langs de Benedenweg (Veerweg en Veerstraat), 
voorbij de lage huisjes van de dagloners, gaf al iets van het hartelijk welkom, dat 
Prins Willem V en Prinses Wilhelmina in de stad ten deel zou vallen. Toen men de 
stad naderde, klonken vanaf de stadwallen uit enkele stukjes geschut 21 doffe 
schoten. De klokken in de grijze toren van de Grote Kerk op de Markt slingerden blije 
klanken over de daken van de huizen. Het gejuich van de mensen werd luider en 
toen de koets door de Bergpoort de Hoogstraat inrolde, klonk het "Oranje Boven" 
van alle kanten en hadden de leden van de Burgerkrijgsraad moeite het volk tegen 
te houden. Daar zagen de Wageningers prins Willem de Vijfde, met zijn volle, 
blozende gelaat, omlijst met de witte staartpruik. Vele van de Wageningers 
herinnerden zich op dat moment nog de doortocht van de toen nog ongehuwde 
prins op 20 augustus 1764, op weg naar de Grebbe. Thans was naast hem gezeten 
zijn gemalin, Mevrouw de Prinses, met op haar gepoederde kapsel een breedgeran
de hoed met struisveren. Om haar mond kwam een glimlach, toen zij links en rechts 
de opgetogen Wageningers zag. Hadden zij niet 150 huzaren en 200 infanteristen 
ingekwartierd gehad, die moesten dienen tot dekking van het leger van de koning
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van Pruisen, haar broer? Het leger, dat naar de Republiek gezonden was om de 
aanhouding van de Prinses bij de Goejanverwellensluis in 1787 te wreken. Doch de 
Hoogstraat was kort. Snel, al te snel, was de stoet de Nudepoort door en de 
Grebbedijk opgereden. Vanaf de stadswallen klonken wederom de saluutschoten, 
nu ten afscheid.
Voorbij was het bezoek der Oranjes!

In de loop van de dag, toen de Wageningers zich de oranjebitters goed lieten 
smaken, verliet een rijtuig de stad, richting de Grebbe. In de koets was burgemeester 
E.J.B. baron van Goltstein gezeten. Hij reisde het Stadhouderlijk Paar achterna, om, 
wanneer zij op Soestdijk gearriveerd waren, hen te bedanken voor de hoge eer van het 
bezoek aan de stad gebracht.

Bronnen:
Oud-archief Wageningen, inv.nrs. 14 en 15.

DE EVACUATIE NAAR FRIESLAND

H. C. Wildeman -  van Sch/jndel

Op 1 oktober 1944 kreeg de bevolking van Wageningen van de Duitsers het bevel om 
te evacueren. Tot de inwoners van deze stad behoorde ook de familie van mijn 
moeder, waaronder mijn grootmoeder.
Het gezelschap ging naar de omgeving van Zeist, waar het bleef tot eind januari 1945. 
Toen de gevolgen van de voedseltekorten ook daar voelbaar werden, besloten de 
acht volwassenen, de twee tieners en de vier hele jonge kinderen naar Friesland te 
gaan om te zien of de situatie daar beter was.

Op donderdag 24 januari 1945 vertrokken zij vanaf het station Driebergen met een 
goederentrein naar Leeuwarden. Toen zij tegen 17.00 uur op het perron arriveerden, 
zagen zij "een schouwspel om nooit te vergeten". Het was ontzettend koud. Er waren 
veel uitgehongerde kinderen. Vrouwen en kinderen met lege magen en bijna geen 
kleren aan stonden daar te jammeren. Aan hun schamele bezittingen kon je zien dat 
ze in alle haast de vlucht hadden moeten nemen. Zieken en ouden van dagen werden 
in de goederentrein geladen, of ze vee waren. De wagons hadden deuren die niet dicht 
konden en er zaten gaten in waar men het hoofd wel doorheen kon steken"
In zo'n wagon, waarin 60 a 70 personen zaten, begon ook mijn familie omstreeks 23.00 
uur aan de lange reis naar het noorden. Onderwijl probeerden zij het zich zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Zij deelden hun brood met hongerige medepassagiers en zeiden 
verder niet veel. Maar ze ergerden zich wel dood aan de ellende in de trein en aan de 
verschrikkelijke onderlinge mentaliteit van anderen. Er waren menschen bij, die in geen 
drie dagen te eten hadden gehad, terwijl er aan de andere kant waren met op hun vuist 
stukken spek van wel een pond, die ze op stonden te vreten als waren het wilde beesten.

Vrijdagmiddag omstreeks 12.00 uur kwam de trein tot grote opluchting van de 
reizigers in Leeuwarden aan. Helaas konden niet alle passagiers opgelucht zijn. 
Volgens geruchten waren er namelijk zeven kinderen die nacht in de trein dood 
gevroren.
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"Eindelijk in een andere omgeving." Vanaf het station gingen de evacués naar 
schouwburg "De Harmonie". Daar konden ze bijkomen van de ontberingen, die ze 
onderweg hadden moeten lijden. De volwassenen kregen een warme maaltijd 
aangeboden en de kinderen warme pap.
Na het eten moesten ze naar het beursgebouw, waar onderzocht werd, of ze luizen 
hadden. Enkelen van hun lotgenoten moesten eerst ontsmet worden.
Na terugkeer in "De Harmonie" kreeg men een adres toegewezen, waar men die nacht 
kon slapen. Mijn familie werd ondergebracht in het beursgebouw en kreeg box nr.20 
toegewezen.
Na het avondmaal, dat uit zuurkool en een bal gehakt bestond, ging de familie 
omstreeks zeven uur naar het beursgebouw voor een welverdiende nachtrust. Het 
was daar heerlijk warm en het liggen alleen al was een verademing, al was het op stro

De volgende dag, zaterdag 26 januari, was iedereen vroeg uit de veren om zich 
heerlijk te wassen, want dat hadden ze in geen drie dagen kunnen doen. Om 8.00 
uur gingen ze naar "De Harmonie" voor het ontbijt. Vandaar moesten ze naar een 
school om zich te laten onderzoeken op difteritis. Gelukkig bleek alles in orde. Daarna 
weer terug naar "De Harmonie" om te horen waar men definitief ingekwartierd zou 
worden. Toen ze hoorden dat de gezinnen niet bij elkaar konden blijven, gaven zij 
er de voorkeur aan om ondergebracht te worden bij boeren op het platteland.
De mannen vertrokken hals over kop met een inmiddels geleende handwagen naar 
de Veehallen om daar de bagage uit te zoeken. Vandaar gingen ze naar het 
beursgebouw om de vrouwen en kinderen op te halen. Voordat ze de 10 km lange 
tocht in noordelijke richting aanvaardden, gingen ze eerst nog even naar de 
schouwburg om eten te halen voor onderweg. Met de boerenwagen volgeladen 
vertrokken zij naar Stiens.

De mensen in Stiens waren buitengewoon hartelijk en erg behulpzaam. Mijn familie 
werd ontvangen in het hotel van den heer Van de Woude. Daar werden ze door een 
arts onderzocht. Vervolgens konden ze naar de benedenzaal gaan waar inmiddels de 
tafel was gedekt. Na het eten konden zij vertrekken "naar Britsum/'een dorp waarvan 
zij nooit eerder hadden gehoord en dat toen ook nog niet op een landkaart te vinden 
was.
Aan het eind van de middag stopte de karavaan bij een schoolgebouw in Britsum, 
waar ze in een van de lokalen werden ontvangen door een paar vriendelijke dames, 
die hen van melk voorzagen. Met medewerking van de Britsumse jeugd was de 
boerenwagen snel afgeladen. Toen was het wachten op "de Heeren Commissieleden" 
die voor onderdak zouden zorgen. Eindelijk kon ieder gezin naar het opgegeven adres 
vertrekken.

Britsum was in die dagen een dorp dat bestond uit een groote straat en een weg om 
de Grote Kerk. Het dorp telde 600 inwoners. Het was erg Christelijk, want er waren 
twee kerken en twee Christelijke scholen. De onderlinge verhoudingen stond hier op 
een zeer hoog peil.
Mijn familie raakte vrij snel ingeburgerd. In het rustige dorp regen de eerste paar 
weken zich aaneen zonder schokkende gebeurtenissen. Maar op de derde zondag na 
aankomst deden de mensen bij het ontwaken een verschrikkelijks ontdekking. De
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houten waterplaats bij de kerk was gestolen voor brandhout. Nu moesten de 
geloovigen voor het gezicht van ieder hun behoefte doen. Heel Britsum was in rep 
en roer door die verschrikkelijke daad.
Enkele weken later werd Britsum weer in opschudding gebracht. Op de dijk waren drie 
leden van de weermacht in aantocht. Het hele dorp verwachtte een razzia op groote 
schaal. Iedereen vluchtte weg het land in.
Het was gelukkig loos alarm. De heren gingen alleen maar naarde kapper in het dorp 
om zich te laten knippen.
Het volgende noemenswaardige in het hoge noorden was een blijde gebeurtenis. Op
8 april 1945, 's morgens om 6.00 uur, schonk een tante van mij het leven aan een 
dochter van acht pond. Moeder en kind maakten het goed.

Zo naderde de dag dat op 15 april 1945 Leeuwarden werd bevrijd door de geallieerde 
troepen. Zonder slag of stoot werd ook Britsum bevrijd. Voor de mannen was dat de 
aanleiding een afspraak te maken om gezamenlijk een kijkje in Wageningen te gaan 
nemen. Voordat ze aan die avontuurlijke reis begonnen, moesten ze eerst een bewijs 
zien te krijgen om door controleposten te kunnen komen. Dat lukte vrij snel.
Op donderdag 19 april 1945 vertrokken de mannen 's morgens om 7.00 uur naar 
Wageningen. Het werd geen gemakkelijke reis, maar een moeizame, gevaarlijke 
tocht met de nodige problemen en hindernissen.
Via Wijnen, Deventer, Gorsel, Hoenderlo en Beekbergen gingen ze naar Ede, waar zij 
drie dagen later arriveerden. In Ede ontmoetten zij verschillende bekende mensen uit 
Wageningen.
Ze kregen echter geen toestemming om de stad binnen te gaan.
Na deze grote teleurstelling werd de volgende dag de terugtocht aanvaard naar 
Britsum, waar de vrouwen en kinderen vol spanning op hen zaten te wachten. 
Ongeveer veertien dagen later vertrok men weer in zuidelijke richting, deze keer met 
een gehuurde auto. Men ging mijn oom met zijn gezin, die tijdens de slag om Arnhem 
naar Wageningen was gevlucht, naar Arnhem terugbrengen. Daarna reed men door 
naar Nijmegen, waar een zus met haar gezin woonde. Het was een jaar geleden, dat 
men elkaar voor het laatst had gezien. De uitbundige vreugde van mijn moeder, bij 
het weerzien van haar familie, is me altijd bijgebleven.

Na de capitulatie, op 5 mei 1945, keerde de familie terug uit Britsum, om in 
Wageningen het dagelijkse leven op te nemen en aan de wederopbouw van de huizen 
te beginnen.

Renkum, november 2002

Bron: Dagboekaantekeningen van Leonardus Jacobs.
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BOEKAANKONDIGING

Op 27 november 2002 verscheen er een boek met de titel "Een eerlijcke plaets, 
Memorboek van joods Wageningen en omgeving". De schrijver van dit boek is de 
voor de vereniging "Oud-Wageningen"zeer bekende Ton Steenbergen. Dit Memor
boek, voorzien van een voorwoord van opperrabbijn J.S. Jacobs, vertelt over de 
periode van de 16e tot en met de 20e eeuw. Het begint met te verhalen over de 
toestemming, die de joden moesten hebben om in de stad Wageningen te mogen 
wonen, welke restricties hen hierbij werden opgelegd en welke bevoegdheden 
(privileges) ze daarbij kregen. In de 17e eeuw gaat het over de bank van lening, een 
activiteit die hoofdzakelijk in Wageningen maar ook elders door joden werd 
verricht. De hoofdtitel "Een eerlijcke plaets" is ontleend aan het octrooi uit 1668, 
waarin de bank van leninghouder Isaac Adolphs een eerlijcke plaets in de 
zandafgraving aan de oostzijde van de stad werd toegezegd om als begraafplaats 
voor hem en zijn familie te dienen. In dit boek wordt In aparte hoofdstukken 
geschreven over joden in de omliggende gemeenten van Wageningen, namelijk 
over die in Ede-Bennekom, Renkum, Rhenen en Zetten. Eveneens bevat het boek 
genealogische gegevens betreffende de verschillende joodse families die in Wage
ningen hebben gewoond en gegevens over hun eventueel vertrek naar elders. Ook 
de namen van hen die tijdens de Shoah vanuit de gemeenten Ede, Renkum, 
Wageningen en Rhenen gedeporteerd werden naar één van de concentratiekampen 
en niet terugkeerden, zijn in het boek opgenomen. Het Memorboek is een uitgave 
van de "Stichting Joods Gedenkteken Wageningen en omstreken". Deze stichting 
ziet dit Memorboek als een blijvend monument voor heel het joodse deel van de 
bevolking van Wageningen en omstreken.
Het boek is verkrijgbaar voor negentien euro, zowel op het adres van de schrijver, Otto 
van Gelreweg 28, als bij de penningmeester van de boven genoemde stichting, de heer 
T.J.H. Dillissen, Tarthorst 481. Eveneens bij de Wageningse boekhandels Vermeer en 
Kniphorst.

Arie Boe/houwer
Voorzitter "Stichting Joods Gedenkteken Wageningen en omstreken"

OUD-WAGENINGEN DIGITAAL

Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie op 3 januari jl. in "De Casteelse Poort" werd 
opnieuw duidelijk dat het museum meegaat met de moderne mogelijkheden van 
presenteren van zijn bezittingen nl. die per computer. Vanaf deze dag kan de 
bezoeker plaats nemen achter het scherm en naar eigen willekeur wandelen door de 
oude binnenstad van Wageningen en zijn directe omgeving.
De "stadswandeling" begint met een plattegrond. In het stratenplan is een 25-tal rode 
blokjes geplaatst. Door met de muis op zo'n button te klikken komt u binnen een 
seconde in de straat die uw belangstelling heeft. Een kleine foto naast de plattegrond 
bevestigt dat u in de goede straat bent terechtgekomen. Door op dit fotootje te
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klikken wordt deze vergroot. Tevens verschijnt een lijstje van een tot acht titels die 
betrekking hebben op de gekozen straat. Een klik op één ervan tovert onmiddellijk 
de bijbehorende afbeelding te voorschijn: een foto uit de collectie die afkomstig is uit 
het bekende prentenkabinet van Oud-Wageningen. Of dat nog niet genoeg is 
verschijnt een kader met tekst waarin een en ander verteld wordt over het getoonde 
stadsgezicht.
De vroegste foto, van omstreeks 1890, is er een van de Hoofdstraat, maar ook de 
haven van 1900 en het Lexkesveer van 1904 en vele andere afbeeldingen tonen wel 
aan dat het om "Oud"-Wageningen gaat.

De plattegrond is met behulp van het 
computerprogramma Lansa samenge
steld door René Houba. De foto's zijn 
zorgvuldig uitgezocht en ingevoerd door 
Willem Ruisch, terwijl hij en Anton Zeven 
de teksten hebben toegevoegd.
Een kopie kan besteld worden als u 
naam en adres ter plaatse in een schriftje 
opschrijft en aangeeft om welke foto het 
gaat. Deze wordt dan tegen een geringe 
onkostenvergoeding nagezonden. In dit 
schriftje kunt u ook aanvullende infor
matie schrijven. Hiermee kunnen de bij
schriften worden aangevuld.

Jan Everdij

DE CASTEELSE POORT, VAN MUSEUM NAAR CULTUREEL CENTRUM

Aan het begin van het nieuwe jaar 2003 wil museum De Casteelse Poort nog eens 
duidelijk laten zien waar het bewust op uit is: het ineensteken van initiatieven en 
middelen om de belangstelling voor de historische (en toekomstige) ontwikkeling van 
Wageningen verder te versterken. Het museum wil zich langs die lijn ontwikkelen tot 
een cultureel centrum (naast bv. een schouwburg en een bibliotheek) met een eigen 
taakveld, de studie en presentatie van Wagenings verleden.

Daarom had het museumbestuur aan het begin van het jaar niet alleen de eigen 
mensen en de Vereniging van Vrienden van het Museum uitgenodigd voor zijn 
nieuwjaarsbijeenkomst, maar ook de Vereniging Oud-Wageningen, de stichting Gilde 
Wageningen/Stadsrondleidingen en het Gemeentearchief. Op zulke genoeglijke 
samenkomsten plegen spontaan gedurfde ideeën te ontstaan die anders wellicht 
opgesloten zouden blijven.

Op dit moment is het museum feitelijk een goed toonbeeld van wat samenwerking
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mogelijk maakt. Zo loopt sinds de nieuwjaarsbijeenkomst een geheel nieuw compu
terondersteund prentbriefkaartenproject van Oud-Wageningen. De bezoeker kan op 
een virtuele plattegrond van Wageningen een groot aantal plekken aanklikken 
waarna oude ansichten in beeld. Zie ook het artikel "Wageningen digitaal" in dit blad.

Elders in het gebouw loopt nog tot einde maart een expositie van het Gemeentear
chief, eveneens een prima voorbeeld van samenwerking. Het team van archivaris 
Kees Gast heeft een fraaie selectie van Wageningse 'schatten en secreeten' op 
voortreffelijke wijze uitgestald. Het publiek dat tot nu toe hierop afkwam toont zich 
oprecht verbaasd over de boeiende feiten en gebeurtenissen die uit dit materiaal 
levendig naar voren komen.

En uiteraard valt dezer dagen vooral ook het uiterlijk van het museumgebouw op. Dat 
is eind afgelopen jaar op kosten van de eigenaar, de Gemeente Wageningen, grondig 
opgeknapt en van een welgekozen nieuwe verflaag voorzien. Nu valt pas echt weer 
op hoe monumentaal dit gebouw is en -  helaas -  hoe lelijk zijn directe omgeving erbij 
ligt. Daarom is het museum met de gemeente in gesprek over een herinrichting 
daarvan. De lelijke brede steenvlakte voor de entree zou omgetoverd moeten worden 
tot een klassieke villatuin. Ooit heeft lanschapsarchitect professor M. Vroom daar al 
eens een schets voor gemaakt.

Ook met de vereniging Wageningen Monumentaal heeft het museum in dit verband 
contact gezocht, temeer omdat de gemeente eindelijk besloten heeft de majestueuze 
boom op de oude gewelfkelder naast het museum te kappen. Wat het zwaarst telt 
moest het zwaarst wegen; een boom kan nog vervangen worden, de kelder niet en 
die zou eraan gaan als de boom bleef staan. Het museum wil de kelder graag bij zijn 
eigen historische presentatie van de vestingstad Wageningen betrekken. Een 
voorstel van hoe dat zou kunnen wil het graag samen met anderen ontwikkelen. De 
gemeente heeft daar wel oor naar.

Uiteindelijk moet al deze gezamenlijke inspanning leiden tot meer liefde voor 
Wageningen bij al onze stadsgenoten en bij velen daarbuiten. Een nieuwe 
publieksactie van het museum moet daar een extra bijdrage aan leveren. Bij wijze van 
experiment worden op de woensdagen van januari tot en met maart 's middags 
rondleidingen in de Historiezaal van het museum verzorgd. Daarmee krijgt het 
publiek de kans dieper dan aan de hand van de geschreven toelichtingen mogelijk is, 
in de geschiedenis van de stad te duiken. De rondleidingen zijn gratis en er wordt op 
die middagen ook geen entree voor het museum geheven. Als deze actie slaagt zit 
een jaarlijks vervolg er dik in, want (al is dat niet het enige doel) het streven blijft 
gericht op een vergroting van het bezoekersaantal.

Met dat doel is ook een nieuw PR-plan in de maak. Daarin zullen de verschillende 
publieksgroepen van het museum opnieuw worden gedefinieerd, evenals de midde
len die aangewend kunnen worden om ze (beter) te bereiken. Het is nu al wel duidelijk 
dat ook in dit plan samenwerking een belangrijk trefwoord wordt; maar dat is iets voor 
een volgend stukje.

Piet Aben
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Afscheid van commissaris Van Beusekom in 1921. (Zie ook pag. 23)
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VAN DE REDACTIE
Het team is weer voltallig! We zijn blij dat Herman Pothof zich bereid heeft verklaard 
zijn professionele kennis beschikbaar te stellen en daarmee de redactie een flinke steun 
in de rug te geven. We roepen hem ook vanaf deze plaats een hartelijk welkom toe. 
Wellicht hebt u in het vorige blad gemerkt dat we ons blad Oud-Wageningen een wat 
vastere indeling willen geven en bepaalde rubrieken meer herkenbaar willen maken. 
Deze keer proberen we deze opzet met een bescheiden opmaak te benadrukken.
De vaste artikelen in het midden van het blad blijven de hoofdmoot. We zijn ons er van 
bewust dat we voor de invulling van dit gedeelte geheel afhankelijk zijn van u, lezer. 
We hopen dat u ons niet in de steek laat.
Ervóór komt de afdeling, bestemd voor het bestuur en op het eerste binnenblad ruimen 
we, voor zover nodig, een hoekje in voor onszelf.
Na de hoofdartikelen vindt u een rubriek RE-actief, die we warm aanbevelen voor uw 
opmerkingen, aanvullingen en beantwoording van eerder gestelde vragen. 
Vervolgens een afdeling bestemd voor allerlei informatie over zaken die u kunt 
bezoeken, meemaken, zien en lezen. Het accent zal gewoonlijk liggen op het museum 
De Casteelse Poort. Op het laatste binnenblad vindt u vanaf nu de vaste gegevens die 
op deze activiteiten betrekking hebben. Een soort naslagwerkje dus. Dat geldt ook voor 
het achterblad, waar alle medewerkers genoemd worden.

We hopen van harte dat ook u vindt dat we op de goede weg zijn.

De redactie
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen

WAGENINGSE DIENDERS
De Wageningse politie tussen 1843 en 1993.
Lezing op maandag 28 april 2003.

Hoewel een historisch onderwerp, toch anders dan de meeste lezingen. Immers het gaat 
niet (alleen) over gebouwen, maar vooral over mensen of groepen van mensen.
In 1843 waren er een schout en een veldwachter in Wageningen. De schout was reeds 
op 'gevorderde jaren', zoals in de raadsstukken te lezen staat. Zijn opvolger werd een 
commissaris. De laatste veldwachter nam afscheid in 1937.
Ondertussen waren er door naamsveranderingen geen nieuwe veldwachters meer 
aangenomen, maar dienaren van politie en later nog agenten.
Verder waren er vroeger de nachtwachten of kleppermannen. Deze functie is later 
afgeschaft. Dan waren er nog de onbezoldigde veldwachters, waar altijd een beroep 
op kon worden gedaan.
De politie deed dienst vanuit het gemeentehuis en later vanuit een politiebureau. 
Naast deze gemeentelijke politie kwam in 1894 de marechaussee in Wageningen, (deze 
kreeg in 1895 een nieuw brigadegebouw aan de Wilhelminaweg). In 1856 ontstond 
landelijk de rijksveldwacht. Personeel hiervan werd ook in Wageningen aangesteld. 
Deze deden dienst vanuit hun woning.
Aan de hand van dia's wordt een inzicht gegeven in de geschiedenis van de Wageningse 
dienders.

Toelichting bij de foto op de voorpagina
De foto werd genomen bij het afscheid van commisaris Van Beusekom in 1921.
Van links naar rechts: Spies, W. Lammers, Langedijk, Noordhuis, Meulenbeek (schrijver 
bij de politie),
H. Lammerts, burgemeester Hesselink van Suchtelen, De Graaf, Van Straten, Ooster- 
veld, Van Sloten (journalist/uitgever van de Wageningsche Courant), Van de Berg, 
Timmerman, Hallers, Arnold, Van Dam, Stoorvogel, Maste en Hofenk. Verder Van 
Beusekom met echtgenote en dochter.

Wieger Steenbergen.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 28 APRIL 2003

01 Opening
02 De heer G.L. Olinga : Terugblik en vooruitzicht
03 Notulen jaarvergadering 15-04-2002 (los bijgevoegd)
04 Jaarverslag secretariaat over het jaar 2002 (los bijgevoegd)
05 Jaarverslag penningmeester over het jaar 2002 (los bijgevoegd)
06 Verslag kascontrolecommissie
07 Decharge penningmeester over het jaar 2002
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08 Begroting 2004 en lidmaatschap 2004
09 Bestuursverkiezing (zie ook de bestuursmededelingen)
10 Wijzigingen huishoudelijk reglement (los bijgevoegd)
11 Wisselplaquette
12 Wat verder ter tafel komt; rondvraag
13 Sluiting van het zakelijk gedeelte

BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de jaarvergadering van 28 april 2003 is de heer G.L. Olinga herkiesbaar als 
voorzitter en de heer W. Wildschut aftredend als secretaris. De heer H.A. Schols (thans 
lid, belast met de notulen) is bereid gevonden de functie van secretaris op zich te 
nemen. Bij het ter perse gaan van deze mededelingen zijn wij er nog niet in geslaagd 
de ontstane vacature voor één lid van het bestuur (vacature van 15 april 2002) en de 
nu ontstane vacature voor een lid belast met de notulen te vinden. Het bestuur is 
daarom nog steeds op zoek naar kandidaten. Leden die zin hebben een paar uurtjes 
per jaar voor de vereniging actief te zijn kunnen zich melden bij de voorzitter of de 
secretaris.
In de jaarvergadering van 15 april 2002 werden mevrouw Elders (voor de periode van 
een jaar en de heer P.I. Haartsen (voor de normale periode van twee jaren) benoemd 
tot leden van de kascommissie. Indien mevrouw L.B.A.J. Elders geen verlenging van 
de periode wenst zoeken wij eveneens een lid van de kascommissie.
Bijzonder verheugd zijn wij dat de heer H. Pothof bereid is gevonden zitting te nemen 
in de redactie van ons mededelingenblad (voorlopig voor de periode van een jaar). 
Het kennismakingsgesprek tussen het bestuur en de redactieleden, de heer J.J.M. 
Everdij en de heer H. Pothof, bood ruim de gelegenheid om met elkaar van gedachte 
te wisselen. Afgesproken is dat er regelmatig een afstemmingsoverleg tussen het 
bestuur en de redactie zal plaatsvinden.
De tentoonstelling welke in het kader van ons 30 jarig jubileum georganiseerd wordt 
met als onderwerp "Wageningse dienders tussen 1843 en 1993" zal op 25 april 2003 
worden geopend om 16:00 uur.

W. Wildschut, secretaris.

HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN 
30 JAAR JONG

Op 13 maart 1973 nodigt Jan J. de Goede een aantal mensen uit in zijn woning aan de 
Dijkstraat.
"De mensen van het eerste uur", zijn zes man sterk zijn: J.J. de Goede, A.W.W. Daniels,
G. Datema, F. Verwoert, P. Holleman en A.G. Steenbergen.
Jan de Goede weet zijn gehoor te bezielen met zijn grote enthousiasme om de rijke 
historie van de stad Wageningen voor het nageslacht te gaan behouden.
Zijn plannen vallen in goede aarde en nog dezelfde avond valt het besluit om de 
vereniging "Oud Wageningen"op te richten. Op 17 april 1973 is het zover. Op die 
voorjaarsavond ontvouwt Jan de Goede zijn plannen aan een groot gehoor in de foyer
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van Junushoff. Wageningen is vanaf dat moment een vereniging rijker. De voorlopige 
secretaris, A.G. (Ton) Steenbergen, besluit zijn eerste notulen met de slotzin: "Moge 
het geen valse start geweest zijn".
Nu, precies 30 jaar later, staan we even stil bij dat begin van de historie van onze eigen 
vereniging.

De vereniging verdient nog steeds ten volle haar bestaansrecht en van een valse start 
is zeker geen sprake geweest. Met een aantal van ruim 600 leden is Oud Wageningen 
één van de grootste verenigingen van Wageningen.
Door de vereniging zijn de afgelopen jaren tal van initiatieven genomen. Reeds bij de 
oprichting had het eerste bestuur het vaste voornemen om zich te gaan beijveren voor 
het herstel van het gemeentelijk Historisch Museum.
Dat dit heel wat voeten in aarde heeft gehad weet ons "lid van verdienste"Anton Zeven 
maar al te goed. Er stroomde nog heel wat water door de Rijn eer het museum "De 
Casteelse Poort" aan het Bowlespark zijn poorten kon openen.
Er ontstond een archeologische werkgroep, die - deels zelfstandig en vaak onder 
supervisie van de R.O.B. - onder andere restanten van het Kasteel blootlegde, die 
vervolgens konden worden gerestaureerd. Het resultaat valt nog steeds te bewonde
ren.
De vereniging organiseert samen met het Gilde en het Museum stadswandelingen.
In het Museum is een waar archief aangelegd, dat nog steeds groeit en sinds kort is, 
in samenwerking met het Museum, het oude Wageningen digitaal te bewonderen 
middels een prachtig computersysteem.
De afgelopen jaren zijn er prachtige boekjes verschenen over de historie van 
Wageningen, uitgaven van de zogenaamde "Historische reeks". Naast deze boeken 
verschenen er schitterende boeken met tekeningen, gemaakt in de onnavolgbare stijl 
van ons aller Ad Rietveld.

Het is maar een greep uit tal van activiteiten, ontsproten uit het initiatief van Jan de 
Goede, die helaas al lang geleden is overleden. Hij zou er maar wat trots op zijn 
geweest.
Elke vereniging is gebaat bij haar vrijwilligers. Dit geldt zeker ook voor onze vereniging. 
Ik waag me niet aan het noemen van namen, te bang om er een paar te vergeten. Vanaf 
deze plaats wil ik echter alle vrijwilligers hartelijk bedanken, die de vereniging hebben 
gemaakt tot wat zij nu is.

Omdat de vereniging ditjaar jubileert, organiseert Oud Wageningen in het museum een 
tentoonstelling over de geschiedenis van de politie. Gelijktijdig verschijnt er een nieuw 
boekje uit de historische reeks, dat gaat over de historie van de Wageningse politie in 
de periode vanaf 1843 tot 1945. Alle leden ontvangen dit boek, samen met het 
Mededelingenblad van Oud Wageningen in april 2003.

Onze vereniging is nu 30 jaar jong en zoals dat bij zo'n leeftijd hoort: springlevend. Ik 
feliciteer u daar van harte mee.

Gerard Olinga, voorzitter.
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LEDENMUTATIES
Nieuwe leden sinds 1-2-2003:
Dhr. R. Bol
Dhr. H. ten Boom
Dhr. H. Eimers
Dhr. L.J. Keunen
Mevr. L. Lutgendorff-v.d. Peppel
Dhr. T. Weijschedé
Dhr. M. Wessels
Adreswijzigingen:
Dhr. B.A.F. van Orden 
Dhr. R.L.F.M. de Sévaux 
Dhr. J.C.A. van Zelm

Harderwijkoever 128 
Gen. Foulkesweg 205 
De Hoef 22 
Asserpark 44-15a 
Wildekamp 28 
Wilhelminaweg 2-m 
Waterloweg 26

Fassbinderstraat 27 
Gen. Foulkesweg 89 
Mennonietenweg 58

1324 HG 
6703 DG 
6708 DB 
6706 HC 
6721JD 
6703 AT 
6713 AS

Almere
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Bennekom
Wageningen
Ede

1325 RP Almere 
6703 DA Wageningen 
6702 AD Wageningen

EVACUATIE VAN DE NUDE IN DE MEIDAGEN VAN 1940
Een persoonlijk verslag van opgedane ervaringen door C.A.L. Zelden rust

Mobilisatie
Op 1 september 1939 brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. Iedereen had het ver
wacht, maar toen het daadwerkelijk ge
beurde gaf het toch een schok. De kanon
nen bulderden over het arme Polen. Foto's 
van de geteisterde bevolking, vluchtend 
voor het gevaar dat plotseling van twee 
kanten kwam, verschenen in de kranten. 
Voor we het goed en wel beseften behoor
de een aantal landen tot de groep der 
oorlogvoerenden.
Nederland mobiliseerde. Overal kon je de 
militaire colonnes zien. Paarden werden 
gevorderd en soldaten ingekwartierd, voor
al in de boerderijen langs en in de omge
ving van de Nude waar ik woonde. Wij 
kregen een kapitein in huis; spoedig kwam 
ook zijn vrouw bij hem inwonen. De om
geving van Wageningen, vooral in de 
richting van de Grebbe, was voorbestemd 
om eventueel een belangrijke rol te spelen 
in de verdediging van ons land, mocht het 
ooit zover komen. Wij zouden dan niet in 
Wageningen kunnen blijven en zeker niet 
in de Nude, maar per schip worden geëva
cueerd. Grote rijnaken werden voor dat

doel in de haven achter de hand gehou
den. Die zouden ons dan naar Rotterdam 
afvoeren, waar we geacht werden veilig te 
zijn. Ver verwijderd van het strijdgewoel, 
waar ons leger slag zou leveren aan de 
Grebbelinie, een onneembare vesting, die 
de vijandelijke troepen zou kunnen weer
staan. Er werden lijsten gemaakt waarop 
de bevolking werd ingedeeld per wijk en 
per rayon. De heer Viets, die een paar 
huizen van ons vandaan woonde, zou de 
leiding krijgen over een heel rayon en het 
schip. Ik ging nog naar school. Op zekere 
dag werd die gevorderd. Kort nadat de 
meeste leerlingen waren vertrokken, ver
scheen er een officier die dat kwam aan
zeggen. Ik was nog even met een paar 
vriendjes bij de school blijven spelen en 
was daar zodoende getuige van.
Het betekende een onbestemd aantal vrije 
dagen, totdat ik bericht kreeg dat we 
voorlopig les zouden krijgen in de kleuter
school aan de Veluviaweg. Deze verhui
zing betekende voor mij wel een extra 
lange wandeling. Vanuit de Nude had ik 
wel een uur nodig om op school te komen. 
Toch had die verandering ook iets prettigs

26



voor me. Ik leerde de stad kennen, waar 
ik voordien zelden kwam.
In de loop van april begonnen de militaire 
activiteiten in de Nude sterk toe te nemen. 
Met grote graafmachines waren er reeds 
diepe en brede kanalen gegraven, tank
vallen om een eventuele vijand te keren. 
Er waren ook al versperringen opgericht 
van staal en beton. Alles wees erop, dat 
die vijand uit oostelijke richting werd ver
wacht. Zelfs een kind kon dat zien aan de 
wijze waarop die obstakels waren aange
bracht. Maar nu kwamen er meer wacht
posten en soms werden ineens de verlo
ven ingetrokken.

Oorlog
Op donderdag 9 mei werd tot laat in de 
avond bij het licht van schijnwerpers aan 
de tankvallen gegraven of ons leven er 
van afhing. De volgende ochtend, vrijdag, 
bleek dat inderdaad het geval. In de 
vroege schemering van die tiende mei 
werden we gewekt door een aanhoudend 
gebrom van grote aantallen vliegtuigen. 
We waren snel ons bed uit en in de kleren. 
Bij het ochtendgloren zagen we drommen 
vliegtuigen met daartussen steeds weer 
verse kleine zwarte wolkjes, veroorzaakt 
door de ontploffende granaten van af
weergeschut. We vroegen ons af wat er 
gaande was; waren het Engelse vliegtui
gen op de terugweg van een bombarde
ment op Duitsland of Duitse vliegtuigen 
die het op Engeland gemunt hadden? Ik 
zag echter al gauw dat het Duitse vliegtui
gen waren. Ik kende ze immers op mijn 
duimpje, ook al had ik er nog nooit één in 
werkelijkheid gezien. Ik was altijd bezeten 
geweest van vliegtuigen. Van automerken 
wist ik geen zier, maar ik had jarenlang 
talloze vliegtuigfoto's geknipt uit alle kran
ten of tijdschriften die ik maar in handen 
kreeg. Ik plakte ze in en bekeek ze zó 
vaak, dat ik ze allemaal bij naam kende: 
de Junkers 52, de Messerschmitt 109, de

Stuka, enz. Daar waren ze nu in het echt. 
Het was een sensatie en ik genoot ervan. 
De radio hielp ons echter gauw uit de 
droom. Het was een aanval op ons! Op 
Nederland! We hadden snel ontbeten, 
gingen naar buiten en holden door de 
bongerd en de wei achter ons huis naar de 
Grebbedijk. Vandaar hadden we een on
belemmerd uitzicht op het oorlogstoneel. 
De Grebbeberg lag er dreigend bij als een 
onneembare vesting. En die dreiging was 
zeer tastbaar. Onophoudelijk werd er ge
vuurd op de overvliegende vliegtuigen, 
waarbij we allerminst beseften welk ge
vaar we zelf daarbij liepen. Elk ogenblik 
hadden we door rondsuizende granaat
scherven aan flarden kunnen worden ge
scheurd. Maar we waren nog niet bezig 
met een oorlog; we waren verwikkeld in 
een avontuur. Samen met mijn broers was 
ik er getuige van hoe een transportvlieg
tuig in brand werd geschoten en we juich
ten om het hardst toen we zagen hoe de 
inzittenden per parachute probeerden het 
vege lijf te redden. Stuka's doken op de 
stellingen in onze naaste omgeving.
Vaag probeerde ik me in te denken wat de 
naaste toekomst ons zou kunnen bren
gen, maar de sensatie van het ogenblik 
behield toch de overhand. We wisten 
echter, dat we hier niet konden blijven. De 
geplande evacuatie zou immers vandaag 
nog moeten plaatsvinden. De rijnaken, 
die in de haven voor anker lagen, werden 
daartoe reisvaardig gemaakt. Men zag al 
groepjes mensen lopen, gepakt en ge
zakt. Wat kan een mens meenemen op 
zo'n overhaaste tocht? Welke keuze moet 
je eigenlijk maken? We gingen weer naar 
huis. Lady, onze Ierse Setter, lag onder de 
tafel, trillend van nervositeit. Het voortdu
rende gedreun van vliegtuigen en geschut 
maakte haar doodsbang, zoals dat altijd al 
het geval was geweest bij onweer. We 
zouden haar achterlaten met voedsel als 
we vertrokken. De familie Viets nam een
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andere beslissing. Hun hond werd naar 
een dierenarts gebracht en daar afge
maakt. Niemand kon immers voorspellen 
hoe lang we weg zouden blijven.

Evacuatie
Tegen de middag was het zover. De kana
ries in de volière kregen extra voer en 
water en daar gingen we op pad. In onze 
zondagse kleren, de rugzak met proviand 
op onze rug liepen we met ons zessen de 
Nude door in de richting van de haven. 
Lady liep met ons mee. Onderweg voeg
den anderen zich bij ons.
Bij de haven was het een drukte van 
belang. De gehele Wageningse bevolking 
moest evacueren. Wie dat niet op zijn 
eigen houtje deed, zoals onze buurman 
die een auto bezat, liet zich inschepen. 
Massa's mensen dromden samen rond de 
haven. Polen was ineens heel dichtbij. Ik 
herkende het beeld van de foto's uit de 
krant. Mensen die in paniek vluchtten voor 
het oorlogsgeweld. Alleen de paniek ont
brak hier. We hadden nog geen bloed zien 
vloeien; er was hier nog geen bom gewor
pen. De oorlog raasde boven onze hoof
den, maar bestond voorlopig alleen nog 
maar uit een angstwekkend lawaai. Op de 
grond was nog niets voorgevallen. We 
keken omhoog, terwijl de granaatscher
ven van het afweergeschut ons zo nu en 
dan suizend om de oren vlogen. Het 
dodelijke gevaar dat ons allen daarmee 
bedreigde ging aan de meesten volkomen 
voorbij.
De schepen bleken allesbehalve voor hun 
nieuwe bestemming geschikt te zijn ge
maakt. Het waren kolenschuiten, maar 
sedert de laatste lading daaruitverwijderd 
was had kennelijk niemand zich er verder 
om bekommerd. Ze waren uitermate sme
rig; het kolengruis lag overal. Het pekte 
aan je handen en aangezien kinderhan
den altijd overal aan plegen te komen 
zagen we er al gauw uit als een stel zwarte

pieten. Na enige uren vertrokken we.
Eén voor één voeren we het havenkanaal 
door en stevenden we op de Rijn af. Zoals 
de meesten bleef ik aan dek.
We voeren langs bekend gebied en ik 
wilde niets van het schouwspel missen. Al 
spoedig naderden we de Grebbeberg. We 
zwaaiden naar overvliegende vliegtuigen. 
Eén ervan dook op ons af. Een regen van 
kogels deed het water hoog opspatten, 
maar ons schip werd niet geraakt en 
niemand raakte in paniek. We voelden ons 
geen doelwit, hoewel het er even veel op 
leek dat we dat wel degelijk waren. Toen 
we de Grebbeberg eenmaal gepasseerd 
waren, werd het rustiger om ons heen. 
Het aantal vliegtuigen boven onze hoof
den nam zienderogen en ook hoorbaar af. 
Het bulderen van het afweergeschut klonk 
nu als een dof gerommel uit een ver land. 
Toen de avond viel gingen we voor anker. 
We kregen brood en melk verstrekt, maar 
de situatie was verre van aangenaam. Aan 
dek blies een kille meiwind door mijn veel 
te dunne kleren, in het scheepsruim deed 
een bedompte lucht van teveel mensen in 
een te kleine ruimte mij weer naar boven 
verlangen. Zo gingen we de eerste nacht 
in, half slapend, half wakend in een onge
makkelijke houding tussen onze schamele 
bezittingen en die van anderen. De vol
gende dag, zaterdag, was er een van 
eindeloze verveling. We lagen nog steeds 
voor anker op een plek die hier al de Lek 
heette, maar we mochten niet van boord. 
Om de een of andere reden konden we 
niet door naar Rotterdam. De heer Viets 
was met nog enige mannen aan land 
gegaan om daar in Streefkerk onderdak 
voor de schepelingen te krijgen. De wild
ste geruchten, die ons moreel wat moes
ten opvijzelen, deden intussen de ronde. 
" Een Duitse munitietrein was met honder
den soldaten tijdens de overtocht met 
brug en ai opgeblazen". "Amerika zou 
Duitsland de oorlog verklaren, als het zich
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niet on verwijld uit ons land zou terugtrek
ken". We geloofden die onzin maar al te 
graag en de vertellers werden dan ook 
geestdriftig toegejuicht. Het aantal vlieg
tuigen, dat de Duitsers al verspeeld zou
den hebben, nam groteske vormen aan. 
We smulden van die verhalen. Nee, ze 
kregen ons niet klein!
De heer Viets keerde echter niet terug. 
Niet na één uur en ook niet na twee uur. 
Niemand begreep er iets van, tot hij ein
delijk na veel uren weer kwam opdagen. 
Hij was gearresteerd geweest op verden
king van spionage. Met grote moeite had 
hij zijn vrijheid herkregen. Maar hij scheen 
dichtbij een executie te zijn geweest toen 
hij in handen was gevallen van al te 
ijverige dienstkloppers. Dat was een an
der aspect van de niet aflatende geruch
tenstroom. Het syndroom van de vijfde 
colonne was met de oorlog meegereisd. 
Dat heeft menigeen ten onrechte op tra
gische wijze de kop gekost of op zijn minst 
een levenslang trauma bezorgd.
Op zondag 12 mei mochten we eindelijk 
van boord. We wasten onze met kolen
gruis besmeurde handen en gezichten 
aan een kraan bij een weilandje in Streef
kerk. In de loop van de middag gingen we 
weer aan boord en voeren verder. Maar 
die nacht werden we wederom aan wal 
gebracht. Terwijl de zoeklichten naarstig 
de hemel aftastten om eventuele vijande
lijke vliegtuigen in hun lichtbundels te 
vangen, zochten wij met behulp van gid
sen onze weg door de duisternis. Via 
allerlei kronkelwegen en gangetjes- ik 
vond het heel luguber- kwamen we bij een 
school. De vloeren van de leslokalen wa
ren bedekt met stro en daarop konden we 
eindelijk ter ruste gaan. We bleken in 
Lekkerkerk te zijn beland. De volgende 
morgen, maandag, gingen we met vracht
auto's op reis. Na veel omzwervingen 
kwamen we bij een boerderij in Moerka- 
pelle. We vernamen nu pas waarom we

niet doorgevaren waren naar Rotterdam. 
Reeds op de eerste oorlogsdag waren 
daar felle gevechten geleverd tegen Duit
se parachutisten. Deze valschermjagers, 
zoals ze toen werden genoemd, hadden
o.a. als opdracht de Maasbruggen onbe
schadigd te veroveren, maar waren daarin 
niet geslaagd. Deze strijd maakte Rotter
dam echter wel ongeschikt als toevluchts
oord voor vluchtelingen.
Op dinsdagmiddag 14 mei pakten donke
re wolken zich samen. De hemel werd 
grauwer en grauwer, maar het waren 
geen regenwolken. Ook onweer had er 
niets mee te maken, hoewel een aanhou
dend gerommel in de verte dat wel deed 
vermoeden. De werkelijkheid begon pas 
tot me door te dringen toen ik de weg was 
op gegaan en bij een benzinestation be
landde.
Er kwam een auto aanrijden, waarin een 
gezin met veel bagage. Een man stapte uit 
en vroeg om benzine. Hij was volkomen 
van de kaart, weg gevlucht uit Rotterdam 
dat in brand stond. De pomphouder mocht 
hem geen benzine leveren, zo luidde zijn 
instructie, maar de man smeekte hem 
brandstof te verstrekken. Hij wilde zo snel 
en zo ver mogelijk van Rotterdam weg. Ik 
had nog nooit een volwassen man zo 
ontdaan gezien. Het moest daar in Rotter
dam verschrikkelijk zijn.
Gelukkig kreeg de man tenslotte toch zijn 
brandstof.
Die avond vernamen we, dat Nederland 
had gecapituleerd. Ik was verbijsterd. 
Hoe kon dat? De oorlog was nog geen vijf 
dagen oud! Er was toch nog nauwelijks 
strijd geleverd? Het was de logica van een 
kind. Zij die in de loopgraven hadden 
gestaan wisten wel beter.

Terugkeer
Op vrijdag 17 mei, precies één week later, 
kregen we het sein dat we weer naar huis 
mochten. Behalve de keer dat ik een
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maand in een ziekenhuis had gelegen, 
was ik nog nimmer één nacht van huis 
geweest. Nu was dat een week en het was 
de langste week in mijn leven. Nog nooit 
had ik in zo'n korte tijd zóveel indrukken te 
verwerken gehad. Samen met nog enkele 
andere gezinnen stapten we in een militai
re vrachtwagen en vertrokken we in de 
richting van Wageningen. Het was een 
hele rit. Soms zagen we onderweg het 
wrak van een neergestort vliegtuig, maar 
verder was er van enig oorlogsgeweld 
geen spoor te zien. Het kwam mij voor dat 
er inderdaad weinig was voorgevallen. Die 
hele capitulatie leek mij tamelijk voorba
rig.
Toen we Utrecht gepasseerd waren be
gonnen we pas de sporen van de oorlog 
waar te nemen. Vanaf Amerongen lagen 
uitgebrande legervoertuigen langs de weg, 
kapotgeschoten of gebombardeerd. Er 
lagen steeds meer militaire uniformen in 
de bermen, inderhaast weggeworpen en 
kennelijk verwisseld voor burgerkleding. 
Ik kreeg een visioen van de Berezina, 
zoals ik die van een schoolplaat kende en 
waarop de Franse nederlaag was uitge
beeld. Alleen de sneeuw ontbrak hier en 
ook de doden. Zo naderden we Rhenen en 
het beeld werd steeds triester.
Toen we Rhenen binnenreden had ik 
moeite me goed te houden. Het eens zo 
mooie en gezellige stadje was een puin
hoop geworden. Geblakerde muren waar
uit soms de rook nog opsteeg. Huis na 
huis. Staat na straat. Dit was oorlog. De 
hele verschrikking van deze oorlog, van 
elke oorlog uit het verleden, het heden en 
de toekomst, begon bezit van me te ne
men.
Ik had nog steeds geen druppel bloed 
gezien en nog geen enkele dode.
Maar de totale vernietiging, zoals die zich 
voor mijn ogen ontrolde terwijl we door de 
straten reden, maakte me koud tot in het 
diepst van mijn ziel; alsof de overgang van

mijn kind-zijn naar volwassenheid in één 
enkele stap was voltooid.
Toen naderden we de Grebbe en zag ik 
ook de houten kruizen. In de bermen. In 
de velden. In het bos. Niet tien of twintig, 
maar honderden of misschien wel duizen
den. Ik beefde bij de gedachte dat allen 
die daar onder die kruizen lagen een week 
tevoren nog net zo in de wereld hadden 
gestaan als ik nu. Ik zag geen Nederlan
ders of Duitsers, maar mensen die dit lot 
niet konden hebben verdiend. En ik be
greep ook, dat niet de frontsoldaten de 
oorlog bedenken, maar de machthebbers. 
Toen daalden we de helling af naar de 
Grebbe. Hoe dikwijls was ik hier geweest; 
hoe anders was de aanblijk nu. Ook hier 
de weggeworpen uniformen, de vernielde 
voertuigen, maar bovenal de kruizen langs 
de weg, bovenop de in alle haast gedolven 
graven. En ook hier de geblakerde muren. 
Het was afschuwelijk. Een vreemde be
klemming kwam over me en maakte me 
sprakeloos.
We kwamen in de Nude, die kilometers
lange laan. Wat zouden we daar aantref
fen? De ene boerderij na de andere, of 
beter gezegd, dat wat eens een hoeve 
was, passeerden we. Zou ons huis er nog 
staan? Dat kon bijna niet. Na een kilome
ter rijden zagen we nog geen huis, dat 
overeind was gebleven. Toen ineens een 
boerderij, zwaar gehavend weliswaar, 
maar niet verbrand. En nog een en nog 
een! Het aantal huizen, dat nog overeind 
stond, nam toe.
Toen stopte de auto voor ons huis. Het 
stond er nog en hoe! Het leek volkomen 
onbeschadigd en dat was het ook. Toen 
kon ik mijn tranen niet bedwingen. In de 
commotie van het ogenblijk ontging dat 
de anderen gelukkig, want welke jongen 
van dertien wil nou op een meisje lijken. 
Toen ze het wél zagen deed ik alsof ik me 
bezeerd had en niemand heeft het ooit 
geweten.
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Nu weet ik wel beter: Als een mens niet 
meer kan huilen dan is daar wel iets mis 
mee en er was niets mis met me. Toen nog 
niet....
Binnen voor een open raam stond Lady. 
Aan de bewegingen van haar kop kon je 
zien hoe haar staart wild te keer moest 
gaan, zo blij was ze. Ze was door het dolle 
heen nu ze ons weer zag. En ook wij waren 
blij. Ik moest meteen aan het arme hondje 
van Viets denken. Er waren soldaten in 
huis geweest en die hadden haar te eten 
gegeven.
Ons huis was wel flink geplunderd. De 
laden van alle kasten waren uitgetrokken 
en de inhoud ervan lag over de vloer 
verspreid of was gestolen. Het was een 
onvoorstelbare chaos. Trouwens de hele 
weg was bezaaid met allerlei huisraad. In

alle huizen in de buurt was hetzelfde 
gebeurd.
Toen we waren uitgekeken gingen we 
naar de stad. Ook daar hetzelfde beeld als 
in Rhenen. Onze oude school was met de 
grond gelijk gemaakt. Het grootste deel 
van de oude binnenstad was een ruïne 
geworden. Ook de Hervormde Kerk in het 
centrum.
Na een paar weken moest ik weer naar de 
school. De kleuterschool had de oorlog 
doorstaan evenals de nieuwe school die 
nog in aanbouw was.
Spoedig daarna werd die in gebruik geno
men. Geen van de leerlingen had letsel 
opgelopen en zo leek het al spoedig alsof 
er niets gebeurd was.
Toen brak de zomervakantie aan.

FORDGARAGE HENRI BAKKER, GARAGE OUDSEN 
EN MACHINEFABRIEKLEDOUX

Vervolg op: Wageningse en Haagse oorlogsherinneringen I.C. Rauws

Voorgeschiedenis
Vanwege de gevolgen van de Eerste We
reldoorlog keerden mijn grootouders, I.C. 
Rauws- P.C. Collet uit het Belgische Lom- 
mel terug naar Den Haag. Als kinderen 
waren mijn vader, Koos (Jacobus) Rauws, 
en zijn twee oudere zusjes al eerder bij 
familie in Den Haag ondergebracht. Als 
bouwkundige trad mijn grootvader om
streeks 1918 als uitvoerder in dienst bij de 
exploitatiemaatschappij "Wageningen- 
Hoog" 1, waarna de familie naar de Heel- 
sumseweg in Bennekom verhuisde.
Mijn vader vervolgde zijn schooltijd op de 
openbare nr.l-school aan de toenmalige 
Parkstraat, thans Niemeijerstraat en op 
de Rijks-HBS aan de Wilhelminaweg in 
Wageningen.
Naar school ging hij met de tram van de 
lijn Ede naar Wageningen, waarvan de

Koos Rauws, geb. 5  ju n i 1909. 
foto 1955

wagons in de winter werden verwarmd 
door een potkachel. Later ging hij met de 
fiets. Het was de bedoeling dat hij na de 
HBS in Utrecht voor architect zou gaan 
studeren, maar zover is het nooit geko
men. Doordat zijn vader door ziekte enige
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jaren bedlegerig werd en uiteindelijk in 
zijn woning aan de'Bennekomse' Bosweg
9 op 4 januari 1931 op 49-jarige leeftijd 
aan ruggenmergtering kwam te overlij
den, moest hij gaan werken. Hij besloot 
toen om van zijn hobby, automobielen, 
zijn beroep te maken. In Bennekom had 
hij de beginselen van het autorijden ge
leerd van baron Insinger, die in het bezit 
was van een "luxe Fordauto". Hij was een 
klant van Henri Bakker.

Fordgarage Henri Bakker
Hij solliciteerde bij Henri Bakker, die na 
zijn militaire loopbaan als officier-vlieger 
in de jaren twintig een Fordgarage aan de 
Hoogstraat (thans nr. 26) in Wageningen 
was begonnen. 2
Hij werd aangenomen als leerlingmon- 
teur. Zijn twee zusters, Annie en Rie 
Rauws, werkten daar reeds met mej. Cas- 
pers op de administratie. Zijn leermeester 
was de heer L.D.M. Ledoux, met wie hij 
bijzonder goed overweg kon. Ledoux was 
als vluchteling uit België afkomstig. In 
1935 werd de Fordgarage van Henri Bak
ker, na diens overlijden op 13 maart 1933, 
opgeheven. Het Ford-dealerschap ging 
over naar Van der Kolk.

Machinefabriek Ledoux
Begin jaren dertig besloot Ledoux voor 
zichzelf te beginnen en begon hij een 
machinefabriek in het voormalige koets
huis van het hotel-restaurant Hof van 
Gelderland, dat opzij, achter het hotel aan 
de Havenafweg was gelegen. In 1935 
werd het bedrijf wegens ruimtegebrek 
verplaatst naar een oud tabakspakhuis 
van de firma de Voogt, Boterstraat 20. Ik 
meen dat op het "eerste steentje" aan de 
achterzijde in het voormalige straatje De 
Kromme Hoek, dat deel uitmaakte van het 
fabrieksterrein, het jaartal 1821 stond. In 
de jaren vijftig vond aan de achterzijde 
van dit pand de eerste na-oorlogse uit

breiding plaats, waarmee Ledoux erg blij 
was. Eind jaren zestig, begin zeventig, 
vertrok de N.V. Machinefabriek Ledoux uit 
Wageningen naar een nieuwe vestiging in 
Dodewaard. Het oude pakhuis werd ge
sloopt. Nu staat er de tegenwoordige 
telefooncentrale.

Garage J.H J . Oudsen
Na de sluiting van de Fordgarage van 
Henri Bakker besloot Jan (Johannes Her- 
manus Joseph) Oudsen, mede werkzaam 
bij Bakker, zelf een garage annex taxibe
drijf3 te beginnen in hetzelfde pand achter 
het"Hof van Gelderland", dat door Ledoux 
was verlaten. Tot in 1964 zou garage 
Oudsen hier gevestigd blijven. In dat jaar 
betrok men een nieuw pand, Junusstraat 
25. Het vorige pand werd in 1968, het Hof 
van Gelderland in 1978, afgebroken. Oud
sen was o.a. Trabant- en later Fiatdealer. 
Het bedrijf is nog niet zo lang geleden 
opgeheven. Oudsen overleed op 4 okto
ber 1981 in de ouderdom van 73 jaar.

Naar Den Haag
Naar aanleiding van de sluiting van het 
bedrijf van Bakker deed Ledoux mijn va
der het aanbod om bij hem te komen 
werken, maar aangezien hij al een baan 
had aangenomen in Almelo nam hij het 
vriendelijke aanbod niet aan. Daar het 
werk aldaar echter niet aan zijn verwach
tingen voldeed solliciteerde hij in 1936 bij 
de N.V. Auto Service in Den Haag, waar hij 
tot aan zijn pensioenering in 1974 in 
dienst zou blijven. 4
De collegiale contacten tussen mijn vader, 
Ledoux en Oudsen bleven ook nadien 
bestaan.
Koos Rauws overleed te Zoetermeer op 11 
april 1995, 85 jaar oud.

Eindnoten
1 Rauws, I.C. De drie aquarellen van Jo- 

han Haak. Oud-Wageningen, 14e jaar
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SCHOLIEREN IN OORLOGSTIJD
Over een tennisclub die in de winter dansclub werd J. van den Ban. . . .

In  1940 werd door leerlingen van de Wageningse HBS een tennisclub opgericht, 
waarvan de leden zo'n onderlinge band hadden, dat zij besloten er in de winter een 
dansdub van de maken. Hiermee heeft een groot aantal scholieren een prettige tijd 
gehad in een periode waarin allerlei activiteiten verboden waren. Na het overlijden van 
Henk Veenman kreeg ik van zijn vrouw de schoolschriften m et verslagen van de dub. 
Het leek interessant archiefmateriaal en ik zal het aanbieden aan het gemeentearchief. 
Van de verslagen heb ik een uittreksel gemaakt. Hieronder volgt deel 1.

WATEC 1940
Begin april 1940 verscheen er in de plaat
selijke pers een advertentie van een juf
frouw uit Heemstede, die aanbood in 
Wageningen tennisles te geven. Ze was 
verloofd met een Wageningse student en 
verbleef veei in Wageningen. Op deze 
advertentie werd geschreven door twee 
meisjes, die leerling waren van het Wage- 
nings Lyceum. De trainster vroeg of ze op 
de HBS nog een paar meisjes konden 
vinden zodat er een groep van negen 
meisjes zou ontstaan en als dat lukte zou 
ze een baan gaan zoeken. Binnen een 
week waren er al 18 meisjes gevonden en 
toen het praatje op school rond, ging 
bleken er 36 leden van de club te zijn: 27 
meisjes en negen jongens. Begin mei gaf 
de trainster les aan twee groepen meisjes 
op de baan van het hotel De Wagening- 
sche Berg. Deze baan was zes maal in de

week beschikbaar voor deze tennisclub. 
Het bestuur van de club bestond geheel 
uit meisjes en het was duidelijk dat er nu 
ook een jongen in het bestuur moest 
worden opgenomen.
Op 10 mei brak de oorlog uit en de 
Wageningse bevolking werd op rijnaken 
afgevoerd. De rijnaken van de Sahara en 
de wijk Veluvia lagen naast elkaar en aan 
boord werd nog druk overlegd welke jon
gen als vice-voorzitter in het bestuur moest 
worden opgenomen.
Op 28 mei begon de school weer. Er kon 
niet meer bij de Wageningse Berg geten
nist worden, want het hotel was door 
Duitse militairen in gebruik genomen. De 
tennisclub kreeg nu de beschikking over 
de achterste van de twee tennisbanen op 
het gemeentelijk sportpark nabij de Aster- 
straat. De club had de oorlog doorstaan en 
kreeg de naam WATEC, Wageningse Ten
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nis Club. Het was wel een probleem om 
aan voldoende ballen te komen. Als er 
ballen over het hek werden geslagen, 
werden die al gauw ingepikt door jongens 
uit het "Rooie Dorp". Bij het bombarde
ment op Rotterdam was de Nederlandse 
voorraad tennisballen verloren gegaan en 
de Nederlandse Lawn Tennis Bond kocht 
alle ballen op die er nog waren en distribu
eerde die onder de eigen clubs. De leden 
van de WATEC gingen dus alle winkels af 
om ballen te hamsteren en er werd scherp 
controle gehouden op zoekgeraakte bal
len.
Op 21 augustus begonnen de onderlinge 
wedstrijden. Die waren een groot succes; 
bij de prijsuitreiking op 31 augustus trac- 
teerde de trainster op taartjes. De prijzen 
bestonden uit boeken, een doos postpa
pier met vulpotlood, een legpuzzel en wat 
kleinigheden. Onderling kon er nog tot 
eind oktober getennist worden, maar al
leen op woensdagmiddag, want's avonds 
werd het al gauw donker. Er werd meteen 
gepraat over wat er nu in de winter 
gedaan zou worden. Ping-pong werd ver
worpen.

SWING IT 1940-1941
Veertien dagen later kwam in een be
stuursvergadering het idee op om te gaan 
dansen. Dit voorstel kreeg de steun van 
een aantal ouders en dus werd er contact 
opgenomen met Johny Arntz, die een 
dansschool had aan de Grintweg bij het 
Bijenhuis. Er moesten meer jongens lid 
worden en dat lukte zodat op 15 septem
ber 1940 de dansclub "Swing it" werd 
opgericht met 37 leden, zeventien meisjes 
en twintig jongens. De eerste dansles op 
2 oktober werd besteed aan de foxtrot. 
Mevrouw Arntz schonk limonade en er 
was meteen een gezellige sfeer. Elke 
woensdagmiddag was er een dansles. Na 
twee lessen was het aantal leden gegroeid 
tot 42. De leerlingenvereniging van het

lyceum, Het Soet Versamen, zag dit met 
lede ogen aan; zij hielden een fuif op 19 
okotober en kwamen op de dansles een 
propagandaspeech houden voor deelna
me aan die fuif.
Op 27 oktober stond in de krant, dat 
dansen in café's, dancings, verenigingen, 
enz. was verboden. Later bleek, dat de 
dansschool wel een vergunning kreeg maar 
"Swing it" mocht geen verening meer zijn. 
Alle leden moesten een cursistenkaart van 
de dansschool invullen maar verder ging 
alles toch weer ongestoord door. De pen
ningmeester bleef de contributie innen en 
de dansschool betalen en alleen leden van 
de club werden bij de lessen toegelaten. 
Allerlei variaties in de foxtrot werden be
oefend en daarnaast ook de Engelse wals, 
de Wiener wals en tenslotte ook de tango. 
Soms werd er een schrikkeldans ingelast 
of een "mobilisatiedans".
Op 27 november vroeg de voorzitter om 
een minuut stilte vanwege de maatrege
len die werden genomen tegen de joden. 
Zij werden ontslagen uit alle rijksbetrek
kingen. Daarna maakte men afspraken 
voor de St. Nicolaasviering, waarbij num
mertjes werden getrokken.
Na een paar dansen was er op Sint Nico- 
laas limonade en enige traktaties en plot
seling kwamen de Sint en zijn Piet binnen. 
Toen kwamen de gedichten op de prop
pen waarin de eigenaardigheden van ver
schillende leden aan de kaak werden ge
steld. Er mocht van mevrouw Arntz ook 
met pepernoten worden gestrooid.
In een bestuursvergadering op 27 januari 
werd besloten om op 15 maart 1941 een 
eindfuif te organiseren als afsluiting van 
het seizoen. Men koos voor het hotel de 
Wageningse Berg omdat de Negrozaal te 
ongezellig werd gevonden. De toegangs
prijs werd vastgesteld op ƒ 0,75 en voor 
leden op ƒ 0,25. Besloten werd de ouders 
ook toe te laten en het bestuurvan hetHet 
Soet Versaemen zou ook een uitnodiging
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krijgen. Er werd gerekend op 160 bezoe
kers en veertig leden. De heer Arntz zou 
een bandje bespreken en de auteursrech
ten met de BUMA regelen. Hij zorgde ook 
voor toegangskaarten en voor feestarti
kelen voor aankleding van de zaal. Om 
propaganda te maken werden er aanplak
biljetten gemaakt voor de HBS en voor de 
Mulo. Bij de sluiting om 23 uur zou de 
voorzitter een dankwoord spreken en dan 
zou Johny Arntz het woord krijgen. De 
fotograaf Leenarts zou nog een foto ma
ken in de dansschool.
Half februari bleek dat het hotel de Wage- 
ningse Berg niet meer beschikbaar was 
voor de eindfuif omdat de Duitse militai
ren het in gebruik hadden genomen. Het 
feest werd nu verplaatst naar 8 maart in 
Junushoff. De organisatie gaf het bestuur 
nog heel wat hoofdbrekens. Het bestuur 
van "Het Soet" bleek bereid voor haar 
leden uit eigen kas ƒ 0,40 reductie te 
geven. De kaartverkoop liep goed en het 
feest op 8 maart was een groot succes. 
Aan de deur werden nog de laatste kaar
ten verkocht en enkele Duitse soldaten 
werden met succes geweigerd. De heer 
Arntz werd gehuldigd met een bloemen
mand en de foto van de club. Het was een 
succesvolle afsluiting van het seizoen.

WATEC 1941
Na de eindfuif van Swing It vroeg iedereen 
zich af of er die zomer weer getennist zou 
kunnen worden. De trainster was bereid 
ieder weekend drie maal les te geven. Er 
werden vier groepen gevormd uit de 31 
leden die zich hadden gemeld voor deel
name. Elke groep kreeg tien lessen. De 
baan op het gemeentelijk sportpark was 
weer beschikbaar, maar niet op zondag. 
Het bestuur vond een oplossing voor de 
zondagmiddag en -avond namelijk de te- 
gelbaan in de tuin van de familie Kempees 
in Bennekom. Er waren dertig oude ballen 
opgepompt en Vredestein zou ook nieuwe

ballen maken. De leden werden opgeroe
pen de ballen die ze hadden of konden 
krijgen te verkopen aan WATEC. De con
tributie voor dit seizoen was ƒ 6,25. Er 
meldde zich nog een meisje uit een gezin 
van een bekende NSBer. Dat was wel even 
schrikken want het was juist zo leuk om 
een volledig zuiver stel te hebben. Geluk
kig bleek hetgevaarmee te vallen. De club 
groeide uit tot 42 leden, die al naar hun 
sterkte werden ingedeeld in vijf groepen. 
Toen er met de lessen werd begonnen had 
de club 27 opgepompte ballen en nog zes 
ballen, die van anderen waren overgeno
men. Wie een bal over het hek sloeg en die 
niet terug vond moest ƒ 0,50 betalen. 
Naast de lessen was het vrij tennissen en 
vooral op woensdagmiddag was het wel 
eensdruk. De beheerder van het gemeen
telijk sportpark maakte bezwaar als som
migen gingen bokspringen of een koffer- 
grammofoon meenamen. Een enkele maal 
kwamen er leden van de bond de zaak 
verzieken. Op woensdag werd er ook 
ranja geschonken en daarvoor moest men 
dan een mok mee nemen; maardat mocht 
eigenlijk alleen in Bennekom op de baan 
bij Kempees.
Voorde Hemelvaartsdag werd een dauwt- 
rap-tocht voorbereid. Het bestuur maakte 
een proeftocht op de fiets om de route uit 
te stippelen. Vier dagen voor de Hemel
vaartsdag maakten zij nog een proeftocht 
om na te gaan hoeveel tijd er lopend nodig 
zou zijn om de tocht te volbrengen. De 
volgende dag bleek dat er voor de tocht 
een vergunning moest worden gevraagd 
aan de procureur-generaal, fungerend 
directeur van de politie te Arnhem. Dank
zij bemiddeling van de Wageningse poli- 
tieinspecteur werd die vergunning snel 
verkregen. Op 22 mei was de grote dag. 
Men startte met de fiets om 4,15 uur in 
Wageningen. De fietsen werden achter
gelaten bij Kempees in Bennekom en 
vandaar werd in drie groepen gewandeld
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over de Hullenberg, langs Panoramahoe- 
ve naar de bron van de Renkumse beek op 
de Ginkelse heide. Daar werd de meege
brachte proviand opgegeten en daarna 
ging de route terug langs de Renkumse 
beek en Quadenoord naar Bennekom. Het 
was een mooie tocht en er gingen stem
men op om vaker een tocht te organise
ren.
Het lukte om in de zomer een extra baan 
te huren, zodat door de week, als er geen 
tennisles werd gegeven, een groter aantal 
leden kon tennissen. Daarvoor waren dui
delijke regels nodig welke groep op welk 
uur recht had op een baan. Bovendien 
werden regels gesteld voor de roulatie 
binnen een groep zodat ieder op tijd aan 
de beurt kwam. Het werd steeds moeilij- 
ker om voldoende ballen te houden. Eens 
werden alle ballen die over het hek wer
den geslagen meegenomen door jongens 
uit de buurt. Door ingrijpen van de politie 
kwamen de meeste ballen weer terug. Het 
werd nodig de ballen te nummeren, zodat 
steeds kon worden vastgesteld welke bal 
weg was en wie dat had gedaan.
Het departement van Volksopvoeding en 
Kunsten greep in juli 1941 zwaar in het 
Nederlandse verenigingsleven in. De pad
vinderij werd verboden en de leerlingen- 
vereniging Het Soet Versaemen werd zo in 
zijn mogelijkheden beperkt, dat vele le
den hun lidmaatschap opzegden. Voor de 
scholieren waren de tennisclub en de 
Wageningse Roei- Zeil- en Kanovereni
ging Vada de enige mogelijkheden voor 
ontspanning.
De onderlinge wedstrijden in augustus 
werden geheel door het bestuur georgani
seerd met enige adviezen van de train- 
ster. Hiervoor gold een streng rooster. 
Wie niet op tijd aanwezig was werd geacht 
te hebben verloren. Op 28 augustus wer
den de wedstrijden afgerond en direct 
daarna was de prijsuitreiking op de baan. 
De volgende dag werd een fietstocht met

gehuurde tandems gehouden en die werd 
afgesloten met een fuif bij een van de 
leden thuis.

SWING IT 1941-1942
Het was duidelijk dat er door de club weer 
gedanst moest worden. Zoals elk seizoen 
waren er weer mutaties in de deelnemers 
ook omdat sommige leden inmiddels eind
examen hadden gedaan en uit Wagenin- 
gen verdwenen voor een vervolgoplei
ding. Toch waren er direct al achttien 
meisjes en evenzoveel jongens die aan de 
lessen deelnamen en daarmee was het 
aantal wel vol.
Er kwam een moeder die vroeg of haar 
zoon mee mocht doen, maar er was geen 
plaats meer. Deze mevrouw probeerde 
toen een eigen clubje te starten, maar dat 
mislukte. Op 4 oktober was de eerste 
dansles. De zes nieuwelingen die waren 
aangenomen kregen van Johny Arntz een 
half uur voor het begin een aparte les, 
zodat ze toch met het normale program
ma mee konden doen. Het begon uiter
aard met repeteren van de passen, die 
vorig jaar geleerd waren. Dit seizoen wer
den er nieuwe passen geleerd van de 
tango en nu kwamen ook de rumba en de 
kruispolka aan de beurt.
Voor de dansschool waren nieuwe in- 
schrijfkaarten nodig, want de kaarten van 
vorig jaar golden niet meer. Iedereen 
moest twee kaarten invullen waarvan er 
één bij de dansschool moest worden be
waard. Op 29 november organiseerde 
Johny Arntz een soiree en iedereen kon op 
zijn kaart laten aantekenen daarheen te 
willen gaan.
Voor Sinterklaas waren er 24 gedichten 
gemaakt en die werden door het bestuur 
als jury beoordeeld. Drie van de gedichten 
vielen in de prijzen. Na de aankomst van 
Sinterklaas en zijn Piet werden de gedich
ten voorgelezen. Dit moest worden onder
broken omdat de kleding van de Sint
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afzakte. In die pauze had een van de leden 
de muts van Zwarte Piet afgepakt. Als 
straf werd hij onder groot gejuich in de zak 
gestopt. De Sint leidde de polonaise en 
dat was wat moeilijk door zijn lange rok
ken.
Dat de dansclub in de zomer een tennis
club was vroeg om een naam die voor 
beide activiteiten kon gelden. Het bestuur 
schreef een prijsvraag uit onder de leden 
om een gemeenschappelijke naam te be
denken. Er kwam geen voorstel uit dat de 
algemene goedkeuring kreeg en daarom 
schreef het bestuur een brief aan Clinge 
Doornbos met de vraag of hij een advies 
kon geven. Het duurde twee maanden 
voordat er een antwoord kwam en toen 
bleek dat het voorstel was om de club 
Kameleon te noemen, Maar ook deze 
naam kreeg niet de algemene instem
ming. Toen kwam een van de leden met 
het voorstel om de club 
Turning Favour (TF) te noemen en dat 
kreeg meer instemming.
Er werd in februari weereen tocht voorbe
reid. Het idee was weer fietsen naar Ben- 
nekom en dan lopend het bos in. Het 
bestuur wilde een proeftocht maken, maar 
op de afgesproken dag lag er zoveel 
sneeuw dat men besloot het af te gelas

ten. De tocht is niet doorgegaan.
Op 4 maart werd de dansles verstoord 
door een inval van de politie. Een agent 
kwam alle inschrijfkaarten controleren. 
Iedereen liep door elkaar heen en er was 
een gedrang rond de agent, zodat dege
nen die hun kaart niet bij zich hadden 
ongestoord de straat op konden vluchten. 
Het liep dus goed af en de dansles werd 
weer voortgezet. Op 11 maart was er 
plotseling een nieuwe maatregel. Perso
nen boven de twintig jaar mochten niet 
meer dansen. Deze maatregel was van 
toepassing op drie leden. Toen dit werd 
meegedeeld is de club maar uiteengegaan 
met de hoop dat die maatregel nog wel 
weer veranderd zou worden. Een week 
later werd besloten dit seizoen toch maar 
af te maken zonder de drie leden die niet 
meer mee mochten doen. De laatste dans
les was op 15 april. De zaal was versierd 
met parapluutjes en er werden ballonne
tjes door de zaal gegooid. Het was een 
feestelijk slot. Om vijf uur kwam de foto
graaf, die een groepsfoto maakte en er 
werd getrakteerd, waarvoor ieder ƒ 0,15 
moest betalen. Met verhitte gezichten 
ging iedereen tevreden naar huis.

(Wordt vervolgd.)

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen A.C. Zeven

Met deetl 4 in deze reeks wit ik opnieuw de aandacht op ons gemeentearchief vestigen.

Apotheker J. van Nas
In het gemeentearchief kan men vaak 
meer van een niet-Wageninger te weten 
komen, dan van een echte, ingezeten 
Wageninger, behorende tot een familie 
die al vele jaren in Wageningen woont. De 
reden is, dat wanneer een van ouds inge
zeten Wageninger of Wageningse komt te 
overlijden, rechthebbenden op zijn of haar

nalatenschap in de stad en omgeving 
wonen en dus bekend zijn. Zij zullen de 
nalatenschap verdelen en voor hen waar
deloze zaken weggooien of vernietigen. 
Maar komt een alleenstaande import- 
Wageningerte overlijden en kent men zijn 
of haar erfgenamen niet, dan wordt de 
nalatenschap door het stadsbestuur op
geslagen. De papieren nalatenschap komt
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dan uiteindelijk in het gemeentearchief. 
En daar kunnen wij die raadplegen. Dit 
geldt ook voor de apotheker J. van Nas. 
Van hem zijn receptenboeken en -boekjes 
bewaard gebleven. En verder talloze reke
ningen voor verzonden medicijnen. Men 
kan deze bestuderen om te zien aan welke 
ziekten de Wageningers, en mogelijk uw 
voorouders leden. Van Nas kreeg zijn 
medicijnen of de grondstoffen ervoor van 
bijvoorbeeld A. Troost uit Arnhem. Maar 
ook ontving hij grondstoffen uit Amster
dam. Zo kocht Van Nas ponden honing. 
Dit leverde natuurlijk vervoer op en er 
moest geld in klare munt vervoerd wor
den. Zo lezen wij in een brief van A. Troost 
(Arnhem 6 september 1789) 'de kist met 
kina nog niet ontfange. Gisteren heb daar 
wei 3 maai om gezonden. De schipper 
heeft beiooft die van deeze morgen nog te 
suilen senden en dan gaen die mee. De 
andere sal die morgen met de Utrechtse 
Postwagen moeten senden. Hebbe hier by 
in gepakt een pakje voor Grael dat versoe- 
ke van avond nog te doen bezorgen wijl 
die meede om Tamarinde seer ver/eegen 
salsyn.'ln een P.S. meldt hij nog dat'/77e  ̂
veel moeite— de kina soo eerst gekreegen 
synde reeds 12 uur deselve is extra mooy 
— / Uiteraard moet er betaald worden en 
daarover schrijft A. T r o o s t en dat meer
der penningen meede te brengen sal m y 
seer aangenaem weesen want myn kast 
ellendig schrael voorsien is— ' (brief Arn
hem 6 Maart 1784). Herman Graal, af
komstig uit Silvolde, genoot zijn opleiding 
bij A. Troost. Hij is dus een collega- 
apotheker van Van Nas.
Een andere rekening zegt iets over van 
Nas zelf: "1764 My heer Myn heer Van As 
debet aan Hegeman het yaar pruyke poe- 
rer [poeder] dat verschene is den 1 Mey. 
Wagen in gen den 5  Mey is voldan 1764. 
J. W. Hegeman.' Als apotheker zal Van Nas 
een bepoederde pruik gedragen hebben. 
Weer een andere rekening betreft het

lappen van de schoenen van Van Nas en 
zijn gezin.
Kortom, deze bron zit bomvol gegevens 
over het apotheker-zijn en over Van Nas. 
Zij kunnen aangevuld worden met infor
matie uit mijn 'Wie woonden waar in de 
binnenstad van Wageningen' om te zien 
waar hij zijn apotheek had. Er is voldoen
de materiaal voor een interessante studie 
en biografie over het leven van een apo
theker in Wageningen rond 1780.
En omdat de aan van Nas door Troost 
gezonden brieven bewaard zijn gebleven 
bezitten we ook een afdruk van het zegel 
van Troost.

Zegelafdruk van A. Troost, 
apotheker te Arnhem, 

d.d. 7 april 1786.

Bron: Oud-Recht. Archief inv. nr. 296. 
Stukken betreffende de boedel van Aarn- 
out van Couwenhoven ca 1750.

Plantageleven in Suriname
Ook bevinden zich in het gemeentearchief 
talloze brieven, die een familie Stokkert, 
naar de advocaat Pieter Nuijts te Amster
dam heeft geschreven. Hoe deze in Wage-
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ningen terecht zijn gekomen, is mij niet 
duidelijk. Misschien dat Pieter Nuijts in 
Wageningen is gaan wonen en daar is 
overleden, maar dan had men toch ook 
andere documenten verwacht. Of heeft 
hij alle brieven aan de Stokkert's terugge
geven en zijn die na hun terugkomst in 
Wageningen gaan wonen?
Hoe dan ook, deze brieven geven ons een 
inzicht over het leven op een plantage aan 
de Rio Cottica. Ook hoe men toen over een 
slaaf dacht. Ik zal de zin maar niet aanha
len.

Bron: Oud-Recht. Archief inv. nr. 296 
Stukken betreffende de boedel van Aarn- 
outvan Couwenhoven ca 1750, en inv. nr. 
304. Nagekomen boedelpapieren 1511- 
1810.

Advocaat Pieter Nuijts, een smulpaap 
De in de vorige alinea genoemde advocaat 
Pieter Nuijts was een groot liefhebber van 
wild en andere vleesproducten. Maar hij 
prefereerde wel enige afwisseling. Zo vin
den wij een rekening van de vermoedelijk 
Amsterdamse meesterkok Hendrik Bus
sing het volgende:

Amsterd: 12 Desemb. 1720.

De Heer Pieter Nuijts debet aan Hendrik 
Bussing Mr. Kok

1 Wilde Reebout gb en gld -14
2 Capoenen gb - 8 
18 Leeuricke gb - 9 
1 haas gb en gld met saus 1- 4
1 kalkoen aladope gld en gekookt 1- 8
2 Patrijsen gb en gld - 8
2 vesanthoenders gb en gld 1- 0
1 bruijne soepe gestooft 1-16 
aan Mourilijes en soeken -16
1 bruijne ragoe gestooft -16 
aan Mourilijes en soek -14
4 Duijven bestelt 1- 8

18 Leeuricke bestelt 2-14
1 hoen bestelt -14
1 p: sweesricke bestelt 1- 0
2 rotgansen gb en gevult -16
1 wilde rebout gb en gld -12
1 haas gb en gld met saus 1- 4
2 kapoenen gb - 8
4 Patrijsen gb en gld -16
1 bruijne soepe gestooft 1-16

aan Mourilijes en soeken -16
1 hoen bestelt -14
4 Patrijse bestelt 5- 4
2 Rotganse bestelt 1-12
6 talingen bestelt -14

Somma 30- 1

1720 d.24 desemb voldan an Aartje Boog- 
ars hujvrou van Hendrik Bussing 

Vld.

N.B. De bedragen zijn in guldens en stui
vers (in 1 gulden gaan net als tot 1-1-2002 
20 stuivers), gb = ? (zie beneden), gld = 
gelardeerd, aladope = ? a la Dope, vesan- 
ten = fazanten, taling = een eendensoort, 
Vld = voldaan.

Er onder staat nog in een ander hand
schrift
Bok f 15-8
Regenten 14-12

f3 0 - O.

Disgenoten?
Het laatste is mij niet duidelijk. Wat bete
kent Bok en Regenten? Het totale bedrag 
van 30 gulden is op één stuiver na gelijk 
aan de rekening, die Pieter Nuijts moest 
betalen. Bestelde hij deze vleesgerechten 
voor een groep disgenoten, die gezame- 
lijk genoten van de variatie aan vleesge
rechten? Wellicht zullen er enige groenten 
bij geweest zijn en, afhankelijk van het
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seizoen, fruit tot slot. Alles uiteraard over
goten met een goede rode wijn.
Misschien dat zij ook vis aten, maar een 
rekening van een vishandelaar is niet 
aanwezig. Of was een andere disgenoot 
op een ander tijdstip voor de vismaaltijd 
verantwoordelijk? Na afloop van de maal
tijd zullen zij voldaan een pijp hebben 
opgestoken om verder van het leven te 
genieten.

Gb en gld, en bestelt?
De vleesgerechten kunnen verdeeld wor
den in gb en gld, en 'bestelt'. In eerste 
instantie dacht ik bij gb en gld aan gebra
den en gelardeerd. Maar de volgorde is 
verkeerd, omdat je eerst lardeert en daar
na braadt. Maar wat kan gb dan beteke
nen? Panklaar gemaakt?
Wanneer een gerecht 'bestelt' wordt of is, 
dan is het aanzienlijk duurder, dan alleen 
'gb' en gelardeerd. Zo kosten 4 patrijzen 
'gb en gld' per stuk 4 stuivers, terwijl één 
'bestelt' patrijs 26 stuivers kost. Wat bete
kent hier 'beste-lt'?
Aartje Boogars rekent met Pieter Nuijts af. 
Was zij degene die de door haar man 
panklaar gemaakte gerechten braadde?

Aladope
De bereidingswijze 'aladope' van de kal
koen heb ik vertaald in a la Dope, dus op 
de wijze van Dope. Maar wat dat inhoudt 
is mij niet bekend. Was Dope een bekende 
kok?

Bruine soep met morieljes
De bruine soep werd extra smakelijk ge
maakt door er morieljes aan toe te voe
gen. Was Aartje ook degene, die de mo
rieljes ging zoeken? Mijn paddestoelen- 
boekje vermeldt over moriljes het volgen
de: 'De gewone morieljes groeien vroeg in 
het jaar ongeveer van maart tot mei, 
plaatselijk vrij algemeen (duinstreek, hier 
en daar langs de IJsel), elders niet of 
zelden (op enkele kalkrijke plaatsen ver

spreid) onder verschillende loofbomen, 
maar ook wel in de kale duinen, langs 
wegen en in parken en tuinen, dikwijls in 
kleine of grote troepen. De morieljes (vrij
wel alle soorten, maar speciaal de gewo
ne) behoren volgens velen tot de lekker
ste paddestoelen, die er zijn. Ze laten zich 
zeer geschikt drogen en kunnen dan lange 
tijd bewaard blijven.'Waren de morieljes 
vers, dan moet de rekening van mei en 
eerder zijn, en werd pas in december 
betaald. Maar misschien waren zij ge
droogd. Ik weet het niet. En uit welke 
ingredienten werd de 'bruine soep' ge
maakt? Moet je hierbij aan ossenstaart
soep denken?

Bron: Recht. Archief inv. nr. 304. Nageko
men boedelpapieren 1511-1810.
G.D. Swanenburg de Veye. z.j. Padden
stoelen. Naarden. 145p.

Duidelijk
Ten eeren Godts tot vermeerdering des 
Menchetycken Gesiaghts is een wetteiyck 
houweiyck beraemt en gesiooten, op de 
na volgende conditiën tusschen den Heere 
Willem Adriaen Bouwensch, der rechten 
Doctor, oudt Burgemr der Stadt Arnhem  
en hoogh heemraed des ampts Overbet- 
uwe— en Juffr. Ja co ba Cupius.

Bron: Oud-Recht. Archief inv. nr. 177. 
Schepenprotocol 1702-1730.

Blomkoolen
Op een omslag vinden wij naast een rood 
lakzegel de volgende adressering:

Mijn Heer
De HeerJacob Dirks Posthoorn tot Wage- 
ningen m et het schuijtmantje en een p ij- 
pemantje m et Z2 salm gemerkt ID P  en 
dertien blomkoolen.

Bron: Oud-Recht. Archief inv. nr. 304. 
Nage-komen boedelpapieren 1511-1810.
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Wegens het maken van drie vlaggen, het 
verven dezelve en verschotten aan verf 
waren de somma van

f 4-15-0
voor vijftien ellen linnen ad 13 st

9-15-0
lint 2-0
2 flessen genever aen de vlag 
opstekers 1- 2-0

totaal f  15- 6-0

N.B. Jacob Posthoorn verbleef in Wage- 
ningen en werd, komende uit Amsterdam, 
op 20 juli 1757 burger. Maar wat hij in 
Wage-ningen deed, weet ik niet. Het pak
je werd verzegeld met een zegel zonder 
vermelding van de naam van de zegelaar. 
In een andere bron vond ik hetzelfde 
zegel. Het bleek van J. van Kervel te 
Amsterdam te zijn.
Dat Posthoorn in Wageningen geen bloem
kool kon krijgen lijkt mij wonderlijk. En 
hetzelfde geldt voor de zalm, die toen nog 
in de Rijn voorkwam. En hoe werd deze 
'Amsterdamse' zalm tijdens het transport 
goed gehouden? Waarschijnlijk met veel 
zout. Of levend in een net buitenboord in 
het water?
De initialen IDP slaan natuurlijk op Jacob 
Dirks Posthoorn. Immers de J werd vaak 
als een I geschreven.

Vlaggen
De Stad Wageningen Debet aen J.J. Klaas- 
sen.
1814 11 junij

Bron: Oud-Archief inv. nr. 1307. Bijlagen 
tot de rekening van de ontvanger Dirk 
Beek over 1815.

De drie vlaggen dienden opgestoken te 
worden op het stadhuis en de twee poor
ten. Dit werd door J. van Doeveren en zijn 
knecht gedaan. Zij dienden ook een reke
ning voor arbeid e.d. in en kennelijk kre
gen zij daar nog twee flessen jenever bij. 
Jenever en brandewijn werden door de 
stad besteld om, zoals wij hieronder zien, 
als douceurtje te dienen. Dat is nu anders 
geregeld?
Verder gaan er 20 stuivers in een gulden, en 
16 penningen in een stuiver.

Genever en brandenwijn
De Stad Wageningen Debet aan J. van
Dulcken
1814 11 Junij
Wegens geleverde 17 flessen genever op 
het
Stadhuis en aan de klok
luiders ad 11 st[uiver] de fles f  9- 7-0
8 vlessen Brandenwijn ad 16 st de fles

6 -  8-0
1 mandje pijpen ad 36 s 1-16-0
2 wijnglazen ad 2 3/4 st 5-8

f  17-16-8
Bron:
Oud-Archief inv. nr. 1307. Bijlagen tot de 
rekening van de ontvanger Dirk Beek over 
1815.
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Ter aarde bestellen
Kosten voor het ter Aarde bestellen van 
Dirk Salomons (rekening d.d. 9-11-1815)
voor 10 Dragers f 5-10-0
voor de Dootgraver 12-0
voor Jenever 18-0
voor krakelingen en koekjes 10-0
voor de twe[e] veldwagtes 11-0
voor de groefbidder 1- 0-0
voor de koster 1- 0-0

te samen 10- 1-0
voor de ontkleeders 1- 2-0

f  11-3 -0

Bron: Oud-Archief inv. nr. 1307. Bijlagen 
tot de rekening van de ontvanger Dirk 
Beek over 1815.
Voldaan Jan Ferdinant Aanspreker. Hier
uit blijkt, dat er geen anderen waren, die 
voor de begrafeniskosten van Dirk Salo
mons garant stonden, zodat de Stad, 
d.w.z. de gemeenschap de lasten moest 
dragen. Jan Ferdinant had als'begrafenis
ondernemer' de begrafenis geregeld.

Erebogen
De Stad Wageningen Debet aan Jacobus 
van Baak 1814 int laatst van de maant 
Junie en int begin van Julij hout tot 2 
Eereboogen klaergemaekt en met groen
te bewonden en geset, Een op den Greb- 
bendijk bij den afweg en een op den idem 
aan het Lexskes Veer aen de Veloeuwse 
Sijden van den Rijn daer aen gearbeijdt 
samen ik 3 3/4 dag f 3-15-0
Een knegt 2 dagen 1-16-0

f  5-11-0
Bron:
Oud-Archief inv. nr. 1307. Bijlagen tot de 
rekening van de ontvanger Dirk Beek over 
1815.
Jacobus van Baak rekende voor hemzelf 
20 stuivers per dag en voor zijn knecht 18 
stuivers.

RE-ACTIE
Rubriek waarin iezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

'

DE NAAM WAGENINGEN NOG MEER BELICHT
In zijn interessante artikel lichtTj. Wijngaarden de verklaring van de naam Wageningen 
toe. (Zie: EEN ANDER LICHT OP DE NAAM WAGENINGEN in Oud-Wageningen jg 31- 
nr2 pag. 8-11.) In mijn lezing voorde vereniging Oud-Wageningen op 15 februari 1999 
ben ik ook op de naamsverklaring ingegaan. Graag wil ik aan Wijngaardens artikel het 
volgende toevoegen:
1. In Jeverland, Oost-Friesland, NW Duitsland ligt de plaats Wogenynge, dat ook 

verklaard wordt als de plaats waar een persoon met de naam Wagen, zijn verwanten 
en anderen woonden. Ik ben nu twee keer benaderd door in het buitenland wonende 
personen, die aan mij vroegen om meer gegevens over hun Wageningse voorou
ders. Deze voorouders hadden immers verklaard dat zij uit Wageningen kwamen. 
Omdat zij hier niet te vinden zijn heb ik voorgesteld dat zij wellicht niet uit 
Wageningen, maar uit Wogenynge kwamen. Men kan zich voorstellen dat hun
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voorouders (twee broers in de 17de eeuw in Nieuw-Amsterdam, nu New York, en 
één in Zuid-Afrika) hun plaats van herkomst Wogenynge correct uitspraken, maar 
dat deze naam als Wageningen werd opgeschreven. Helaas weet ik niet meer waar 
ik de naam van het Jeverlandse Wogenynge heb gevonden.

2. Op 15 februari 1999 heb ik ook de veronderstelling geuit, dat ingen hoge grond 
betekent en vene laagland. Zo krijg je het op de Wageningse Berg hooggelegen land 
van Wagen: Wagen-ingen, en het aan de voet liggende lage land van Wagen: 
Wagen-vene.

3. Tot slot, in Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200, wordt de naam in de akte 
uit 1125 door de samenstellers R.L Künzel, S.P. Blok & J.M. Verhoeff (1988. 
Amsterdam. 490p). gespeld als Wachoningen. Naast de persoonsnaam Wagen 
denken zij ook aan wagenvoerder, voerman.

Anton C. Zeven

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn  

TENTOONSTELLING 'WAGENINGSE DIENDERS'
Er was enige jaren geleden een tentoonstelling in het museum, die als onderwerp de 
geschiedenis van de villa Vada (oftewel het museum) had. Een klein deel van die 
geschiedenis (enige foto's) ging over de tijd dat deze villa dienst deed als politiebureau 
1950 -  1981. Enige leden van Oud-Wageningen, waaronder de toenmalige voorzitter 
en de huidige voorzitter, vonden dat er best iets meer over de 'politie' te tonen was. 
Het resultaat is de tentoonstelling 'Wageningse dienders', welke op 25 april geopend 
wordt. In welk gebouw kan dat beter dan (historisch verantwoord) in het Wagenings 
museum aan het Bowlespark.
De tentoonstelling werd voorbereid door Monique ter Horst, Jan Jansen, Henk Martin, 
Gerard Olinga, Ad Rietveld en Wieger Steenbergen. Ook werkten mee en gaven advies 
Andries en Nettie Schurink. Verder waren er tal van mensen of instellingen (waarvan 
hier alleen genoemd wordt het Nederlands Politie Museum te Apeldoorn), die hier, soms 
belangeloos, op de een of andere manier medewerking aan verleenden.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een boekje uitgegeven in de 'Histori
sche Reeks', waarover elders ongetwijfeld meer.
Wieger Steenbergen.

NIEUWE AANWINSTEN
Voor de bibliotheek ontving ik van dr. W.Y. Aalbersberg, Wageningen:
I
-een genealogie van het geslacht Van Stalborch, Venlo (15e en de 16e eeuw);
-een "Summier overzicht van geslacht Van Stalborch", 19de-20ste' eeuw.onder andere 
Wageningen-Amsterdam;
-oude archiefstukken familie Van Stalborch m.b.t. huizen in de Kloostersteeg en de 
aankoop van graven op de begraafplaats 19e eeuw).
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Uit de genealogische gegevens blijkt dat de schenker afstamt van Margaretha van 
Stalborch (1897-1979) en Ijsbrand Aalbersberg (1892-1975).
Met medeweten van de schenker zal ik t.z.t. het "Summier overzicht" met verdere 
gegevens aanvullen en verbeteren.
Enkele leden van de familie Van Stalborch waren door hun beroep actief in het
maatschappelijk leven van Wageningen in de 19e eeuw.
a. Hendrikus Johannes, geb. Utrecht 1782 en overl. Wageningen 1885.
Hij was "Stadsschoolonderwijzer". Blijkens de rapporten over het onderwijs in 
Gelderland tussen 1830 en 1850, waren er in Wageningen twee Nederduitsche scholen 
met slechts een hoofdonderwijzer en wel een diaconie armenschool met ca. 60 en een 
openbare burgerschool met ruim 250 leerlingen. De schooluren waren zodanig 
geregeld dat de hoofdonderwijzer, "de bekwame Stalborch", beurtelings het grootste 
gedeelte der schooltijden in de beide scholen kon doorbrengen. Hij werd bij het geven 
van het onderwijs bijgestaan door "ondermeesters". Aan beide scholen ontbrak het aan 
goede lokalen.
b Zijn oudste zoon DirkJan, geb. Wageningen 1803 en overl. ald. 1883, werd in 1834 
benoemd tot "Commissaris van Police in de stad Wageningen '' Over hem kunt u meer 
lezen in de pas verschenen publikatie "Wageningse dienders", 
c. Abraham Hendrikus, een tweede zoon, was lid van de gemeenteraad. Hij woonde met 
zijn vrouw, Dingena van Beest, in de Hoogstraat.

II Familieboek Zents
Via Anton Zeven werd de bibliotheek verrijkt met het boek: "Drie generaties Zents in 
de periode 1928 tot 2002".
Dit boek werd door de schenker, Paul G.M. Zents, met medewerking van Jaap Beekhuis 
uit Oosterbeek samengesteld. Het geheel telt 88 pagina's en is voorzien van vele, 
voornamelijk familiefoto's.
Je moet het boek wel goed doorbladeren en lezen om een beeld te kunnen krijgen van 
deze familie en haar zakelijke activiteiten.
De pater familias Josephus Thomas Zents werd in 1891 in Wichmond gemeente 
Warnsveld geboren uit een geslacht van hard werkende boeren. Zents sr. trouwde in 
1921 te Amstedam voor de eerste maal. Hij trad in Wageningen in dienst bij de firma 
Dierkes. Het echtpaar woonde op kamers, Heerenstraat 12. Dat was bij pensionhouder 
P.L. Noten (Adresboek van de gemeente Wageningen 1922, blz. 31). In 1926 nam Zents 
sr. van de firma Dierkes de sector bedden,
dekens en vloerbedekkingen over. Deze S o c n n c x m  \ r  \ n uv i
was gevestigd in de Nieuwstraat 5, zoals J ZENTS BEDDENMAGAZ1JN

'H I Ë U W S T f i A A T  5 - TB & B FO O N  m

H & #  A c k m

uit bijgevoegde advertentie uit 1930 blijkt. ¥ w a g e n i n g e nI __________  ̂

Inmiddels was de beddenzaak overge- f
daan aan de firma Hoefsloot. Zents con- | m a m *> *
centreerde zich op heren- en jongenskle- | w w w v  m
d in g . • £ voor Ledikanten, Matraaseo, |

Vanaf 1930 bevindt de zaak zich in het f T u p i i U m ’  e,J
pand op Hoogstraat 87. § Groote »orteertng Groote aorteering |
U kunt het allemaal lezen in dit bijzonder § e x t r a  l a g e  p r i j z e n  
aardige boek, waarin ook een interview
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met Anton Zeven is afgedrukt.
Een opmerking over de tekst "Trouwakte van de Paus", blz. 9. Dit is een Oorkonde van 
de pauselijke zegen over het pas getrouwde echtpaar in 1930 (tweede huwelijk).
De schenker, Paul Zents, hartelijk bedankt voor dit familieboek.

A.G. Steenbergen, beheerder van de bibliotheek

DE CASTEELSE POORT IN 2002
Druk programma ging tijdens verbouwingen gewoon door.

Het meest opvallende resultaat -  letterlijk -  van het museum De Casteelse Poort was 
afgelopen jaar de verbetering van het museumgebouw zelf. Op kosten van de eigenaar, 
de gemeente Wageningen, werden in het najaar de gevels van de statige stadsvilla 
grondig opgeknapt en van een fris nieuw tintje voorzien. In het voorjaar had de 
gemeente ook al gezorgd voor een lift in het gebouw, zodat nu ook bezoekers die 
minder goed ter been zijn met gemak de exposities op de etage kunnen bekijken.

Het eigenlijke museumgebeuren, zo valt uit het jaarverslag 2002 op te maken, ging 
tijdens de verbouwingen gewoon door, al mag worden aangenomen dat de steigers- 
taketsels rond het gebouw wel wat bezoek zal hebben afgeschrikt. Maar de belangrijk
ste reden voor de lichte terugval in het bezoek -  200 minder dan het jaar ervoor -  legt 
het verslag bij het ontbreken van de (tweejaarlijkse) Wageningse Culturele Ronde. Die 
was in 2001 goed voor een toeloop van zo'n 300 bezoekers.

Het totale bezoekersaantal in het verslagjaar bedroeg 4685 tegen 4887 in 2001. Het 
museum maakt onderscheid tussen individuele bezoekers (2556) en bezoekers in 
groepsverband (2129). In de verhouding tussen die twee categorieën valt een 
interessante ontwikkeling te constateren ten gunste van de individuele bezoekers. 
Vormde de categorie'individuelen'vierjaargeleden nog 45 procent, afgelopen jaarwas 
dat percentage al opgelopen naar 54 procent.

En wat viel er voor de museumbezoekers allemaal te zien afgelopen jaar?
Allereerst natuurlijk de vaste exposities over de geschiedenis van Wageningen, met 
speciale nadruk op de vestingstad, de bevrijdingsstad en de landbouwstad Wagenin
gen. Daarnaast werden maar liefst acht historische wisseltentoonstellingen ingericht. 
De lezer herinnert zich wellicht als de opmerkelijkste 'Honderd jaar sociale huisvesting 
in Wageningen', 'Prins Bernhard en Wageningen', 'Tien jaar zonder FC Wageningen' 
en 'Schatten en secreeten uit het stadsarchief van Wageningen'.
Een tentoonstelling die leidde tot een nieuwe vaste presentatie was die van ansichtkaar- 
tenverzamelaar Jan Jansen. Zijn collectie nostalgische stadsbeelden uit grootmoeders 
tijd riep zoveel interesse op, dat Oud-Wageningen aanbood een digitale versie te maken 
van haar eigen verzameling prentbriefkaarten. Eind van het verslagjaar was die gereed; 
via een handig computerprogramma kan de museumbezoeker nu ergens op de 
stadsplattegrond aanklikken en er verschijnen oude foto's van dat punt op het 
beeldscherm.

Naast historische exposities onderneemt het museum sinds enkele jaren ook andere, 
verwante activiteiten. Op die manier wordt een breder publiek aangesproken dat dan
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wellicht ook de weg vindt naar de geschiedkundige kern van het museum.
Zo werden in het koetshuis van het museum acht kunsttentoonstellingen georganiseerd. 
De helft daarvan werd uitbesteed aan de in glas en keramiek gespecialiseerde kunstpro- 
motor Wageningen Fine Art. Deze is inmiddels naar elders verhuisd. Om geen gat te laten 
vallen in deze activiteit heeft het museum een andere artistieke partner gezocht en 
gevonden in Marlou Kursten Kunstbemiddeling.
Verder vonden in samenwerking met Eva Luna vier vertelmiddagen plaats en werden 
er drie taxatiedagen georganiseerd voor verzamelaars van munten, postzegels en oude 
boeken.

Bij zoveel activiteit valt het niet te verwonderen dat het jaarverslag begint met een ruim 
compliment van het bestuur aan alle instanties en personen zonder welke nooit zoveel 
gepresteerd had kunnen worden. De meer dan vijftig vrijwilligers en de drie deeltijdse 
medewerkers worden ruimhartig bepluimpd voor hun enthousiaste inzet: 'Zonder deze 
vrouwen en mannen is het runnen van een museum als het onze niet mogelijk', aldus 
het verslag.
De gemeente en de vereniging Vrienden van het Museum worden geprezen om hun 
'warme hart'; met hun geldelijke ondersteuning garanderen zij de continuïteit en de 
progressie van het museum.

Verder gaat veel dank uit naar Oud-Wageningen en Stadsrondleidingen Wageningen. 
De steeds intensiever samenwerking met deze gelijkgestemde zusterinstellingen 
maakt dat het museum langzaam maar zeker kan uitgroeien tot een breed historisch 
cultureel centrum, 'waar de Wageninger zijn kennis van de stad kan verdiepen om 
zodoende meer liefde voor haar op te vatten'.

Piet Aben

AGENDA MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Wisselende tentoonstellingen in het museum:
Van 7 maart tot 25 augustus 2003 Geleerd in Wageningen

Een eeuw vrouwen, studie en wetenschap 
Van 25 april tot 10 november 2003 Wageningse dienders

De Wageningse politie tussen 1843 en 1993

Wisselende tentoonstellingen in het koetshuis:
Culturele Ronde in Wageningen 
Overzichtstentoonstelling 
Schilderijen en beeldhouwwerk van 
Joke en Lenie van de Schelde.

Van 6 april tot 22 april 2003 

Van 20 juni tot 25 augustus 2003 

Van 27 april tot 16 juni 2003

Van 29 augustus tot 29 sept. 2003

Auto's langs de Blue High Way's van 
Amerika in Wageningen. Schilderijen van 
Araun Gordijn
Tentoonstelling Open Monumentendag
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GOED OM TE WETEN
als u op zoek bent naar adressen, data, openingstijden, internetgegevens, enz.

Museum De Casteelse Poort
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur 
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur. 
Entreekaartje vereist.

Bibliotheek en prentenkabinet
In de Jan J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen. 
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.

Wageningen-digitaal (oude foto's) en tijdschriftenrek
In de Jan J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen 
Openingstijden:
Wanneer het museum- en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven). 
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.

Rondleidingen in 2003
Starten om 14.00 uur of na afspraak vanaf het museum De Casteelse poort. 
Stadswandelingen: 1, 7, 15, 22, 29 juni, 6, 13, 20, 26 juli, 3, 9, 17, 24, 31 aug. 6, 
14, 21, 27 sep.
Uiterwaardenwandelingen: 17, 29 mei, 9, 18 juni, 5, 19 juli, 2, 16 aug. 
Fietstochten Landschap en Landbouw: 24 mei, 28 juni, 27 juli en 20 aug. 
Beeldenfietstocht: 29 mei, 21 juni, 16 juli, 30 aug. 7 september.
Start om 14.00 o f na afspraak vanaf Dreyenplein, gebouw 313,:
Wandeling Tuin en Architectuur: 10 mei, 14 juni, 23 juli, 10 aug. 20 sep. 
Inlichtingen: tel: 0317 412801.
RondleidinqenWaqeningencaHetNet.nl

Gemeentearchief, bibliotheek en tijdschriftenrek
Stadhuis, Markt 22, 6700 AA Wageningen. Tel: 0317 492631
aemeentearchief@wageningen.nl
Openingstijden:
ma, di en wo van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur of volgens afspraak

Wageningen in beeld op internet
www.oudwaaeninQen.nl 
www.waaeninaen.interstad.nl 
www.aelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)
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BESTUUR:
G.L.OIinga voorzitter Gen.Foulkesweg 18, 6703 BR, tel.0317-410110 

e-mail: g.olinga@hetnet.nl
W.Wildschut secretaris Tarthorst 268, 6708 JH, tel.0317-418716 

e-mail: w.wildschutl@chello.nl
A.H.CIaassen penningmeester Diedenweg 165, 6706 CP, tel.0317-416626 

e-mail: bac@planet.nl
Mw.O.Haze lid Ganzenweg 5, 4041 AX Kesteren, tel.0488-482118
EJ.Jansen lid Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen, tel.0317-412801
H.A.Schols lid Hazekamp 2B, 6706 HG Wageningen, tel.0317-426929

e-mail: henkschols@tiscali.nl

LEDEN VAN VERDIENSTE:
A.G.Steenbergen, P.Holleman, A.L.N.Rietveld, A.A.Hofman, P.Woudenberg, F.Bruinsel, K.de Koning 
en A.C.Zeven

LEDENSECRETARIAAT
Mw.Z.van den Burg-Teunissen

REDACTIE 'OUD-WAGENINGEN'
W.C.W.A. Bomer lid

JJ.M.Everdij lid

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
*A.G.Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
H.P.Lagerwerf archief

COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J.Eppink

* STICHTING WAGENINGS MUSEUM 
DE CASTEELSE POORT'

A.C.Zeven contactpersoon

VERENIGING "VRIENDEN VAN HET 
MUSEUM DE CASTEELSE POORT"

Van der Waalsstraat 9, 6706 JL, tel.0317-416361 
e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl

Tarthorst 803, 6708 JK tel.0317-420892 (privé), 
0317-471721 (kantoor), e-mail: wouter.bomer@wur.nl 
Thijsselaan 11, 6705 AK, tel.0317-416744 
e-mail: j.everdij@hetnet.nl

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE, tel.0317-416675

Tarthorst 54, 6708 JB, tel.0317-415477

Oudlaan 65, 6708 BC, tel.0317-413063

Pootakkerweg 17, 6706 BW, tel.0317-416145

Bowlespark IA, 6701 DN, tel.0317-421436 
e-mail: casteelsepoort@hotmail.com 
website: www.casteelsepoort.nl 
Dassenboslaan 6, 6705 BT, tel.410156

secr. mw.M.SIebos, Hertenlaan 7, 6705 CA

BOEKEN EN PLATEN: uitgaven van de vereniging zijn verkrijgbaar bij de met * gemerkte adressen.

Girorekening 29 46 125 ten name van Hist. Ver. Oud-Wageningen te Wageningen. 
Contributie: minimaal € 11,35 per kalenderjaar.

Kopij voor het septembernummer inleveren: vóór zaterdag 16 augustus 2003 op 
Thijsselaan 11 Wageningen (gaarne op diskette of per e-mail
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OUD- 
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31e jaargang - nr.3 
septemberl 2003

MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE 
VERENIGING "OUD-WAGENINGEN"

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal 
Redactie: Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen

Bijeenkomst

MAANDAG 15 SEPTEMBER
aanvang 20.00 uur in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen 

Lezing door de heer J. Bieleman over:
HONDERD JAAR AGRARISCHE GESCHIEDENIS

De oorspronkelijk versterkte boerderij de Tarthorst in Wageningen is in 1969 
afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

De wijk kreeg eveneens de naam Tarthorst.
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VAN DE REDACTIE
Dat de computer in deze tijd bezit heeft genomen van onze leefwereld zal iedereen aan 
den lijve ondervonden hebben. Het kan een gemak zijn maar het heeft ook consequen
ties. Het komt maar al te vaak voor dat het ding niet doet wat we willen en dat we 
onverwacht iets op het scherm gepresenteerd krijgen wat we niet willen. 
Ongewenste mail is hiervan een voorbeeld. Volgens providers is een van de oorzaken 
dat het e-mailadres ergens is vermeld, bijvoorbeeld op een website. We moeten dus 
zorgvuldig omgaan met ons e-mailadres en zeker met dat van een ander.
Wij als redactie hebben ons voorgenomen om nooit andermans adres te vermelden, 
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
Wij zouden iedereen willen vragen om geen e-mailadressen uit het blad OUD- 
WAGENINGEN te pubiliceren zonder permissie van de desbetreffende personen.

DEADLINE
Kopij voor het novembernummer ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 18 
oktober 2003. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook 
welkom. Adressen vindt u op het laatste buitenblad van dit nummer.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen

DE NEDERLANDSE LANDBOUW IN DE 20STE EEUW -  ENKELE ASPEC
TEN VAN HET TECHNOLOGISCH VERANDERINGSPROCES
Aan het einde van de twintigste eeuw gold de Nederlandse landbouw als een van de 
meest productieve ter wereld. De verschillen in arbeidsproductiviteit die 40 jaar tevoren 
nog bestonden met typische landbouwexportlanden als Australië, Canada en de 
Verenigde Staten, waren nagenoeg geheel verdwenen.
De snelle, technische veranderingen die aan dit alles ten grondslag lagen, waren op 
gang gekomen aan het einde van de negentiende eeuw. Een en ander ging samen met 
een toenemende verwetenschappelijking van de landbouwkundige productie en een 
groeiende bemoeienis van de overheid. In deze voordrachten zal aan aantal facetten 
van deze processen aan de orde worden gesteld.

J. Bieleman
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
De laatste bewoner van boerderij de Tarthorst was Henk van Amersfoort met zijn gezin. 
Deze en andere foto's van verdwenen boerderijen in Wageningen, zoals de Steenen 
Kamer, Hoevestein aan de Bornsesteeg en boerderijen aan de Grintweg, kunt u 
bekijken in het prentenkabinet van Willem Ruisch in het museum de Casteelse Poort.

Red.
BESTUURSMEDEDELINGEN
Na de zeer zomerse vakantieperiode zijn er slechts enkele berichtjes vanuit het bestuur. 
Tijdens de laatste ledenvergadering in april zijn de huishoudelijke reglementen, zoals 
aangepast aan de huidige tijd en gang van zaken, goedgekeurd door de leden van onze 
vereniging. Doordat er geen verdere wijzigingen zijn doorgevoerd is gemeend geen 
nieuwe kopie van het reglement rond te sturen aan de leden. Het gehele huishoudelijk 
reglement is altijd in te zien of op te vragen bij de secretaris (is ondergetekende). 
Verder is tijdens de laatste vergadering onder dankzegging afscheid genomen van Wim 
Wildschut als secretaris en als lid van het bestuur. Gelukkig zijn we er in geslaagd om 
zijn functie als bestuurslid op te vullen. De heer Willem Groenewegen is bereid 
gevonden om het bestuur te versterken. Hij zal namens onze vereniging ook optreden 
als contactpersoon voor het Wagenings Museum De Casteelse Poort.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden sinds 1-5-2003:
H.A. Kleijheeg Meijlink
H. Pothof 
Sep R. Troelstra 
Adreswijzigingen:
M.G. Schilstra-Looyen 
A.H.G. 'Prodese Conamur'
Hist. Vereniging Oud-Bennekom 
Oudheidk.Kring Rheden/Rozendaal

Pakschuitwerf 2 
Roghorst 53 
Utrechtseweg 428

Mennonietenweg 118 
Eusebiusbuitensingel 24 
Prins Bernhardlaan 19 
Sophiastraat 42

H. Schots, secretaris

2317 EG Leiden 
6708 KB Wageningen 
6865 CP Doorwerth

6702 AC Wageningen 
-I 6828 HV Arnhem 

6721 DN Bennekom 
6882 NL Velp
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SCHOLIEREN IN OORLOGSTIJD (2)
Over een tennisclub die in de winter dansclub werd. J. van den Ban

In  1940 werd door leerlingen van de Wageningse HBS een tennisclub opgericht, 
waarvan de leden zo'n onderlinge band hadden, dat zij besloten er in de winter een 
dansclub van de maken. Hiermee heeft een groot aantal scholieren een prettige tijd 
gehad in een periode waarin allerlei activiteiten verboden waren. Van de verslagen heb 
ik een uittreksel gemaakt. Hieronder volgt deel 2

WATEC 1942
Al vanaf december 1941 was het bestuur 
bezig geweest met de voorbereiding van 
het volgende tennisseizoen. De baan op 
het gemeentelijk sportpark hadden we al 
twee jaar in onderhuur gehad van de 
studenten, die op onze uren alleen de 
voorste baan in gebruik hadden. Er was 
een conflict tussen de terreinbeheerder en 
de studenten en het was maar de vraag of 
de studenten nog wel zouden kunnen 
huren. In maart bleek dat er niet meer van 
de studenten gehuurd kon worden en 
daarom schreef het bestuur een brief aan 
de gemeente met het verzoek om de 
achterste baan te mogen huren. Hierop 
kwam geen antwoord en op 19 april werd 
nog eens aan de gemeente geschreven 
met hetzelfde verzoek. Toen was het ten
nisseizoen al begonnen en toen bleek dat 
deze baan niet meer beschikbaar was. 
Naast de tegelbaan in Bennekom kon er 
gebruik gemaakt worden van de beton- 
baan in de tuin van Rijksstraatweg 79 
(Gen. Foulkesweg). Het aantal leden was 
kleiner dan vorig jaar, mede omdat weer 
een aantal leden eindexamen had ge
daan.
Het werd met de tennisballen steeds moei- 
lijker. Er waren nog twintig ballen die 
konden worden opgestuurd om ze op te 
pompen. Dan komen er zestien terug en 
dat kost ƒ 17,-. Vredestein had ballen 
gemaakt in twee kleuren, wit en geel. Van 
deze ballen liet na enige tijd de bekleding 
los, zodat er met de bal een sliert van de 
bekleding door de lucht vloog. De train-

ster was niet meer beschikbaar en dus 
werd er zonder les alleen onderling geten
nist. De onderlinge wedstrijden werden 
afwisselend op beide banen gehouden. 
Op 19 augustus vonden deze plaats op de 
baan aan de Rijksstraatweg. Toen er eni
ge partijen gespeeld waren kwam er een 
ontzettende onweersbui opzetten. De aan
wezigen zijn maar in het betonnen huis bij 
de baan gaan zitten, maar ze begonnen 
zich al gauw te vervelen en toen zijn ze 
liedjes gaan zingen en spelletjes doen. 
Toen kwam de vraag op: "kunnen we daar 
volgende winter niet mee doorgaan?' 
Nadat de bui over was moesten ze op 
blote voeten door het water waden om 
van de baan af te komen. Na de afsluiting 
van de wedstrijden werd besloten de prijs
uitreiking te doen tijdens een fuif bij een 
van de leden thuis. Wie niet kon dansen 
werd voorafgaande aan die fuif, bij een 
van de leden op zolder de eerste beginse
len van het dansen bijgebracht. Ook wer
den door een ander lid op een avond 
spookverhalen verteld. Daarbij werd be
sloten geen dansles meer te nemen. Om
dat de leden, die ouder waren dan twintig 
jaar niet meer mee mochten doen, besloot 
men eigen bijeenkomsten te organiseren 
onder de naam "Turning Favour".

TURNING FAVOUR 1942-1943
De kern van de leden, die bestond uit acht 
jongens en zeven meisjes, maakte een 
eigen programma. Daartoe werd de zol
der van Ceresstraat 15, het huis van één 
van de leden, opgeruimd, versierd en

52



aangekleed voor de bijeenkomsten. Er 
werd een sfeerverlichting aangebracht met 
een beltransformatoren zwakstroom lamp
jes. Men kwam wekelijks van zeven uur of 
half acht bijeen tot ongeveer tien uur. Na 
afloop werden de meisjes thuisgebracht. 
Langzamerhand werd de band tussen de 
leden van dit groepje zo sterk, dat er niet 
alleen op zaterdagavond een bijeenkomst 
was, maar dat ze ook op zondagmiddag 
bijeen wilden zijn. Zo werd er op zondag 
gewandeld en dan werden er flinke af
standen afgelegd, soms naar de Ginkelse 
heide voorbij de spoorbaan. Ook werd het 
de gewoonte dat de jarigen de hele club 
uitnodigden om de verjaardag te vieren. 
In december viel er veel sneeuw; dit werd 
door de club benut om te gaan sleeën op 
de Holleweg. In de bocht moest zorgvul
dig gestuurd worden, want in de lager 
gelegen buitenbocht liepen anderen naar 
boven. Ook op Oudejaarsdag werd er 
druk gesleed op de Holleweg. Bovendien 
werden er die winter heel wat sneeuw- 
wandelingen gemaakt, waarbij ook wel 
eens een sneeuwgevecht werd uitgelokt. 
In januari 1943 werd er ook veel ge
bridged. Op 19 januari werd prinses Mar
griet geboren en dat werd gevierd met 
een fuif bij een van de leden thuis. Op 6 
februari was Wageningen in rep en roer; 
er werden veel studenten opgepakt. Daar
na werd er veel in de bossen gewandeld. 
Ook op 20 februari was het nog onveilig en 
dus werd er weer gewandeld. Het was 
veiliger om in het bos te lopen dan om 
thuis te zijn want de leden zouden ook 
voor studenten kunnen worden aange
zien. Om te gaan bridgen was het ook het 
veiligste in een erker waar je de hele straat 
kon afzien. Op 3 april was een afscheids- 
fuif van twee zusjes, die met hun ouders 
naar Groningen verhuisden.
Omstreeks die tijd zijn er vijf leden lid 
geworden van de NJN, de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie. Twee le

den waren daar al lid van.
Op 17 april was er een fuif in het souter
rain bij een van de leden thuis met twintig 
aanwezigen. Er werd gezongen met gi- 
taarbegeleiding en daarna was er een 
voordracht van een van de leden. Op 22 
april hebben vijftien personen een fiets
tocht gemaakt naar Groesbeek. Daarbij 
was ook één tandem gehuurd. Er waren 
vier lekke banden onderweg, want de 
fietsbanden waren wel versleten. Soms 
moesten gaten in een buitenband verhol
pen worden door een stukje oude buiten
band onder het gat aan te brengen. Een 
week later werd een tandemtocht gehou
den, want de banden van een gehuurde 
tandem waren beter, dan die van eigen 
fietsen.
Op 30 april was er een algemene staking 
omdat de Nederlandse militairen zich 
moesten melden om in krijgsgevangen* 
schap te gaan. Die zomer waren er weke
lijks bijeenkomsten, meestal op de zolder 
van Ceresstraat 15, die als ontmoetings
ruimte voor de club was ingericht en 
enkele malen bij jarigen thuis. Op 20 
augustus werd er door dertien leden ge
roeid van Vada tot aan de steenfabriek 
tegenover Renkum. Op 16 oktober was de 
laatste avond op de zolder, die voor de 
club was ingericht.

23 oktober werden de vrijdagavond en de 
zaterdagmiddag besteed om een nieuw 
clublokaal in te richten in het souterrain bij 
een ander lid thuis, Marktstraat 33 (nu 
Niemeijerstraat). Die avond werd er ge
danst en één van de leden nam op zich een 
volgende keer een voordracht te houden 
over Japan, naaraanleiding vaneen boek, 
dat hij had gelezen. Dit heeft ertoe geleid, 
dat er elke week iemand werd aangewe
zen die een programmapunt moest ma
ken van minstens een half uur om de 
andere leden bezig te houden. Dat kon 
een spelletje zijn of een voordracht of iets
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anders. Ook werden twee leden aangewe
zen, die moesten zorgen voor de verslag
geving van de bijeenkomsten. Er werd 
nog een nieuw lid aangenomen. Daarna 
waren er twee bijeenkomsten bij jarigen 
thuis. Vier leden voerden een toneelstukje 
op over een trouwpartij. 20 november 
werden er geen platen gedraaid, maar er 
werden plannen gemaakt. Er werd een 
bestuur gekozen met een penningmees
ter en een kascommissie. De contributie 
werd ƒ 0,25 per maand. De plannen voor 
de Sinterklaasviering werden uitgewerkt. 
De jongens moesten papiertjes trekken 
op welk meisje ze een gedicht moesten 
maken en omgekeerd.
Een brief uit Groningen nodigde de hele 
club uit vooreen logeerpartij in Groningen 
en dat werd met groot enthousiasme 
ontvangen. Ieder moest thuis toestem
ming vragen om daaraan mee te doen. 
Op 27 november was de beloofde voor

dracht over Japan en met discussie nam 
dit ongeveer de hele avond in beslag. De 
spreker was onder de indruk van de werk
kracht van de Japanse arbeiders, maar hij 
was er van overtuigd dat het hen niet zou 
lukken om Australië te veroveren, mede 
dankzij de scheepvaartverliezen die ze 
hadden geleden bij de slag in de Javazee. 
Het Sinterklaas feest werd 4 december 
gevierd. De gedichten zaten in een grote 
zak en daaruit kwamen ook zakjes specu
laas en borstplaat te voorschijn. De gast
vrouw had er voor alle leden een appel in 
gedaan. De gedichten werden onder gro
te hilariteit voorgelezen en dat werd afge
wisseld met dansen en het zingen van 
liedjes. De week erna werden de plannen 
voor een logeerpartij in Groningen uitge
werkt. Er hadden zich negen deelnemers 
gemeld en die zouden een zieke, die met 
haar been in het gips zat, op haar verjaar
dag opvrolijken. Daarnaast werd er veel 
gedanst.
Het logeergezelschap vertrok op 18 de

cember met de bus naar het station in 
Ede. Er moest worden overgestapt in 
Arnhem, Zwolle en Assen. Er werd een 
corvee ingesteld bestaande uit tafeldek
ken, afwassen, aardappelen schillen, 
groente schoonmaken en kolenkitten vul
len. Niet alleen de stad werd verkend, 
maar er werd ook veel gezongen, toneel
stukjes opgevoerd, spelletjes gedaan en 
een van de leden had een gezongen ABC 
gemaakt. Met de trein is nog een uitstapje 
gemaakt naar Rodeschool en vandaar 
werd men met paard en wagen gebracht 
naar een boerderij in Oude Schip dat van 
een oom en tante van de gastgevers was. 
Op 23 december vertrok het gezelschap 
weer uit Groningen, maar sommigen gin
gen met de Kerstdagen naar eigen familie 
in het noorden.
Op 24 december was de eerste bijeen
komst na Groningen. Er werden sterke 
verhalen verteld over de logeerpartij en 
ook werd er enthousiast gedanst. 
Plotseling werd er gebeld. Politie!
De agent had muziek gehoord en wilde 
weten wat er aan de hand was. Hij liep 
direct naar beneden, naar het souterrain 
en eiste van ieder het persoonsbewijs te 
zien nadat hij eerst de neuzen had geteld. 
Enkele persoonsbewijzen gaf hij terug, 
maar de andere hield hij. Hij vond dat de 
stempels niet duidelijk genoeg op de fo
to's stonden. Een lid, dat zijn persoonsbe
wijs niet bij zich had smeerde hem onge
zien naar boven. De agent ging bonnen 
zitten schrijven, waarmee ieder later zijn 
persoonsbewijs op het gemeentehuis zou 
kunnen terugkrijgen. Inmiddels was de 
heer des huizes thuisgekomen en die 
vertrouwde het zaakje niet en belde het 
politiebureau op. Het was niet zo dat er in 
een particulier huis niet gedanst mocht 
worden en de agent moest maar even aan 
de telefoon komen. De agent ging naar 
boven en degene die het persoonsbewijs 
niet bij zich had verstopte zich achter de
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gordijnen. Na het telefoongesprek ging de 
agent door met bonnen schrijven. Onder
wijl werd het huis weer opgebeld door het 
politiebureau. De agent zou een wacht
meester zijn van een vliegende brigade. 
Meneer moest hem maar aan de praat 
houden en dan zouden ze een paar agen
ten sturen om te zien of het wel zuivere 
koffie was. Toen die agenten kwamen, 
was de wachtmeester al op straat, ze 
hadden hem wel gesproken en alles was in 
orde. In januari kreeg ieder een briefje 
thuis met de mededeling dat de persoons
bewijzen weer konden worden opgehaald. 
Het lid zonder persoonsbewijs had een 
takje dennengroen aan de lamp gehangen 
en ieder moest spelen, dat het een mist
letoe was. De avond werd vrolijk besloten 
met de afspraak dat in 1944 vanwege het 
schrikkeljaar de dames de heren zouden 
vragen.
Oudejaarsavond werd gevierd met een 
voordracht van juffrouw Kwek en jufrouw 
Kwak en een spookverhaal.

TURNING FAVOUR 1943-1944
Het jaar werd begonnen met een debat- 
ing-avond over "Het Nationaal Socialis
me". Bovendien werd het gedicht van Jan 
Campert"De achttien doden" voorgedra
gen. De dichter is in Duitsland in een 
concentratiekamp omgekomen omdat hij 
joden had geholpen. Daarna was er een 
muziekavondje met een gitaar, tweehan
dig piano en een viool. Daarbij werden ook 
een aantal klassieke platen gedraaid.
Een van de leden besprak het boek van 
Antoon Coolen "Het dorp aan de rivier" en 
verder werd er dikwijls gedanst. Op een 
andere bijeenkomst hield iemand een voor
dracht over Wageningen. Hij had het boek 
van Regeling over de stad der tegenstel
lingen gelezen. Er was weer een jarige, die 
de club uitnodigde en daarvoor platen had 
geleend van Johny Arntz; daarbij waren 
ook een aantal vriendinnen van de jarige

uitgenodigd.
De volgende debating-avond ging over 
het communisme. Omdat de leden niet 
veel wisten van het communisme, dat 
alleen in Rusland voor komt, had de dis
cussie niet veel om het lijf.
In het voorjaar werd een muurkrant ge
maakt en ieder werd uitgenodigd daar iets 
voor te schrijven. In de volgende maan
den werd er weer flink gewandeld.
Na enige maanden werd gestemd over de 
vraag of er al of niet moest worden door
gegaan met de afspraak dat vanwege het 
schrikkeljaar bij het dansen de jongens 
door de meisjes worden gevraagd. De 
uitslag van de stemming was acht tegen 
acht. Alle meisjes hadden tegen gestemd 
en het resultaat was dat in het vervolg de 
meisjes weer werden gevraagd. Na de 
eindexamens is er nog wel eens gewan
deld, maar de club werd minder actief, 
omdat de kern van de leden uit Wagenin
gen vertrok. Na de Dolle Dinsdag was er 
geen sprake meer van club activiteiten
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WERK VAN AUGUST FALISE IN ALBANIË
Rep/ica borstbeeld van majoor Thomson onthu/d in Dürres I. C. Rauws

Op 15 ju n i 2003 werd in de Albanese havenstad Dürres, voorheen Durazzo, een 
borstbeeld van de Nederlandse majoor L. W.J.K. Thomson onthuld op de plaats waar 
hij in 1914 sneuvelde. Dit was een initiatief van de Albanese vereniging 'Vrienden van 
Thomson', die elk jaar op zijn sterfdag een bedevaart organiseert. Via de Nederlandse 
ambassadeur in Tirana hadden zij Nederland om geld gevraagd voor een standbeeld 
van de majoor. In  Nederland werd de totstandkoming georganiseerd door mevrouw J. 
Berendsen-Prins uit Groningen. Het borstbeeld is een replica van het origineel dat bij 
de voormalige Rabenhauptkazerne in Groningen stond. Thans staat het in de 
Thomsonstraat aldaar. Het was gemaakt door de Wageningse beeldhouwer August
F.H. Faiise (1875-1936). Zie afbeelding.

Wie was August Faiise?
August Franciscus Henri Faiise werd op 26 
januari 1875 te Wageningen geboren. De 
familie was oorspronkelijk uit Frankrijk 
afkomstig. Zijn vader J.F. Faiise kwam uit 
Luik (België) naar Wageningen en vestig
de zich aan de Heerenstraat als stukadoor 
en terracottafabrikant. Op vijftienjarige 
leeftijd volgde hij lessen in medailleer- 
kunst aan de Rijksschool voor Kunstnij
verheid in Amsterdam, daartoe door een 
subsidie in staat gesteld. Daarna werd hij 
verder opgeleid in beeldhouwkunst, hand
tekenen, boetseren, enz. Behalve in Wa
geningen gaf hij later ook les in Arnhem, 
Doetinchem, Amsterdam, Nijmegen en 
Den Bosch. Tijdgenoten vonden dat zijn 
latere werk de sfeer van het Hollandse 
impressionisme ademde. Later legde hij 
zich meer toe op het ontwerpen en ver
vaardigen van monumenten en kerkbeel
den. Bekende werken zijn o.a. het beeld 
van dr. Schaepman in Tubbergen en dat 
van dr. Ariëns in Enschede. In Wagenin
gen staat het borstbeeld van professor 
Ritzema Bos. Verder het beeld van de 
Zaaier, thans staande voor het hoofdge
bouw van Wageningen Universiteit aan de 
Costerweg en een zestal beelden in de r.k. 
kerk aan de Bergstraat. Zijn gehele leven 
bleef hij in Wageningen wonen, waar hij 
ook bekendheid genoot als hartstochtelijk

jager. In het jachtseizoen ging hij liever 
jagen dan les geven in boetseren. Bekend 
was zijn vriendschap met Prins Hendrik. 
Oorspronkelijk had hij zijn atelier aan de 
Heerenstraat, doch later in zijn woning 
aan de August Faliseweg 43, hoek Arbore- 
tumlaan. Hij overleed te Wageningen op 7 
januari 1936.

August Faiise 
Mededelingen nr.1 Oudheidkamer van 

Wageningen, oct. 1937
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Wie was majoor Thomson?
Thomson is in Albanië een ware volksheld 
en wordt gezien als een van de grondleg
gers van de onafhankelijkheid.
Lodewijk Willem Johan Karei Thomson 
werd geboren te Voorschoten op 11 juni 
1869. Hij was majoor der Infanterie. In 
het voormalige Nederlands-Indië nam hij 
eind negentiende eeuw deel aan de Atjeh- 
oorlog op Sumatra, waar hij voor zijn 
moed de militaire Willemsorde kreeg. Tij
dens de Boerenoorlog van 1899 tot 1901 
was hij militair attaché in Zuid Afrika. Van 
1905 tot 1913 was hij lid van de Tweede 
Kamer voor de Liberale Unie. Tevens zat 
hij in de gemeenteraad van Den Haag. In 
1913 werd hij op verzoek van de grote 
mogendheden door de Nederlandse rege
ring naar Albanië gezonden om er een 
gendarmerie op te zetten. Deze moest de 
orde in het na de Balkanoorlog van 1912 
tot 1913 onafhankelijk van de Turken 
geworden land handhaven. Hij trad tijde
lijk in Albanese krijgsdienst als luitenant- 
kolonel.
In 1914 werd hij door de Albanese koning 
benoemd tot minister van oorlog. Thomson 
kwam op 15 juni 1914, door kogels getrof
fen, om het leven toen hij de verdediging 
van Durazzo tegen de islamitische rebel
len leidde. Zijn dood, twee maanden voor 
het uitbreken van de Eerste Wereldoor
log, maakte diepe indruk in Europa. De 
Oostenrijkse keizer zond koningin Wilhel- 
mina zelfs een telegram om zijn deelne
ming te betuigen. Het stoffelijk overschot 
van de 'Held van Durazzo' werd door h.m. 
pantserkruiser Noord-Branbant naar Ita
lië overgebracht en vandaar per trein 
vervoerd naar Groningen, alwaar hij met 
militaire eer werd begraven.

In de rugleuning van de stenen banken 
aan weerszijden van zijn standbeeld op 
het Thomsonplein in Den Haag staat de 
volgende tekst:

'Wie degelijk legerhervormer wil zijn moet 
beseffen dat leger en volk elkander heb
ben te naderen. Thomson'

Bronnen:
1 Steenbergen, A.G. Kent u ze nog, de 
Wageningers. 1978, pag. 40.
2 Menzo Willems. Dagblad De Telegraaf. 
Onbekendste oorlogsheld op voetstuk. 29 
Maart 2003.
3 Gegevens ontleend aan het standbeeld 
op het Thomsonplein te Den Haag. Dit 
standbeeld is niet van August Falise. Ver
klarende tekst straatnaambordje - 3 april 
2003.

Borstbeeld Majoor L. W.J.K. Thomson
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UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen A.C. Zeven

Met deel 15 in deze reeks wil ik opnieuw de aandacht op ons gemeentearchief vestigen.

Ter aarde bestellen
Kosten voor het ter Aarde bestellen van 
Dirk Salomons (rekening d.d. 9-11-1815)
voor 10 Dragers f 5-10-0
voor de Dootgraver 12-0
voor Jenever 18-0
voor krakelingen en koekjes 10-0
voor de twe[e] veldwagtes 11-0
voor de groefbidder 1- 0-0
voor de koster 1- 0-0

te samen 10- 1-0
voor de ontkleeders 1- 2-0

f  1 1 -3 -0

Bron: Oud-Archief inv. nr. 1307. Bijlagen 
tot de rekening van de ontvanger Dirk 
Beek over 1815.
Voldaan Jan Ferdinant Aanspreker. Hier
uit blijkt, dat er geen anderen waren, die 
voor de begrafeniskosten van Dirk Salo
mons garantstonden, zodat de stad, d.w.z. 
de gemeenschap, de lasten moest dra
gen. Jan Ferdinant had als 'begrafenison
dernemer' de begrafenis geregeld.

Gevonden
Extract uit het Register der Resolutien van 
den Magistraat der stad Wageningen.

Maandag 3den October 1803.
De Secretaris communiceert ter vergade
ring, dat in de groote kast op de Secretarij 
in differente zakkies en papieren gelden 
zijn leggende, waarvan eenige notitien en 
sommige van wie of uit wat oorzaak ge
heel onbekend als een zakje waarin f 70- 
2-) door Samuel J. Marcus den 2 Maart 
1786 Ca V. ter Hoeven geconsigneert 
f 70- 2-0

Een zakje waarin 13-19-8
Een zakje van den boedel van 
Van Pabst waarin 133- 4-0
Van den zelfs Moordenaar in 
een groene Beurs 19- 1-2
Een zakje waarin f 2-10-0 zijnde 
een restant door E. van Laar ten 
behoeve van den Sergeant Hoogen- 
brug geconsigneert 2-10-0
Van den Boedel van J. Philadelphia 67- 4-0 
In een Papier los in de kast 
gevonden 1- 4-0
In een papier onbekend van wie 2-10-0 
Een papier waarin vijf dubbeltjes 10-0 
Een zakje waarin twee Zeeuwsche 
Rijksdaalders van wie onbekend 5- 4-0

f  315- 8-10

En geeft voorts in consideratie, door dien 
die penningen renteloos, zonder eenig 
nuttig gebruiken voor responsabiliteit van 
Hem Secretaris aldaar zijn leggende, of de 
Magistraat zou gelieven goed te vinden 
Hem Secretaris van die Custodie der pen
ningen te eleveeren en dezelve tot heilza
me oogmerken te impendeeren.

De Magistraat bespreekt dan wat met het 
geld gedaan moet worden en besluit het 
bedrag in 'Stads Cassa' te stoppen, met 
dien verstande, dat een rechthebbende 
erfgenaam alsnog het geld krijgt uitbe
taald. De Stads Rentmeester Jacob van 
Wijk zal van dit besluit op de hoogte 
worden gesteld.
De secretaris J.W. van de Graaff heeft het 
origineel getekend, en W. Merkes tekent 
voor de waarheid van het extract: 'Pro
i/ere Extractié. Het is mij niet duidelijk 
waarom niet Jacob van Wijk als Stads
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Rentmeester tekent, maar diens zoon G. 
Joorman van Wijk:'aan m ij voidaan m e tf  
315-8-10. den 1 Nov. 1803.
Er blijven dan nog vragen over, die door 
een onderzoek in het gemeentearchief 
wellicht beantwoord kunnen worden. Wat 
voor rechtszaak was dat tussen Samuel J. 
Marcus en C.V. ter Hoeven? Welke Van 
Pabst betrof het en was hij vermoord? Zo 
ja, wie was dan de moordenaar die in het 
bezit was van een groene beurs met f 19- 
1-2. Waarom was het geld van Van Pabst 
niet bij verwanten terecht gekomen? Wie 
waren de andere personen, zoals J. Phila-

delphia? Overigens een schitterende ach
ternaam. Het betekent broederliefde. 
Verder onderzoek zal duidelijk maken of 
er nog rechthebbenden zijn komen opda
gen.
De moeilijke woorden betekenen: custo- 
die = bewaring, eleveeren = opheffen. 
Impen-deeren zal wel bestemmen bete
kenen.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 791. Kwijting 
van de secretaris wegens aan de stads- 
rentmeester overgedragen gelden, welke 
ter secretarie berusten. 1803.

WONINGBOUW OP WAGENINGEN-HOOG
Een bebouwingsontwikkeiing in drie fasen I.C . Rauws

Voor, en in hogere mate tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden op Wageningen-Hoog 
en in Bennekom vele grote bospercelen m et sparrenbomen gekapt vanwege de grote 
vraag naar hout. Hierdoor ontstonden schitterende vergezichten over de al dan niet 
herbeplante bospercelen en heidevelden op de glooiende hellingen naar Bennekom en 
Wageningen. Op de mooiste uitzichtpunten werden voor toeristen, hotel- en pension
gasten bankjes geplaatst. Het was dus geen wonder dat er mensen waren die er niet 
alleen van genoten, mede door de intense rusten de prachtige bosrijke omgeving, maar 
er ook graag wilden gaan wonen. Voorai uit de grote steden zoals Rotterdam, Den Haag 
en Amsterdam was er veel belangstelling.

Exploitatiemaatschappij 'Wagenin
gen Hoog'
De vraag naar bouwpercelen en woningen 
nam dan ook sterk toe. Dit leidde tot de 
oprichting van de Exploitatiemaatschappij 
Wageningen-Hoog.1
Het kantoor was gevestigd in de villa 
'Midden-Eng' aan de Heelsumseweg te 
Bennekom.2
Voorheen was deze villa van de Prins 
Alexanderstichting en werd in 1880 ge
sticht als instituut voor blinde kinderen. In 
de jaren 1914-1918 werd het pand ge
bruikt voor inkwartiering van Nederlandse 
militairen. Het gebouw werd in deTweede 
Wereld-oorlog afgebroken.

Het doel van de exploitatiemaatschappij 
was om op Wageningen-Hoog vrijstaande 
woningen in verschillende typen op ruime 
kavels te bouwen. Het waren de eerste 
grote bouwplannen voor dit gebied. Zij 
zouden slechts deels worden uitgevoerd. 
Lang heeft deze maatschappij echter niet 
bestaan. Zij ging omstreeks 1920 failliet. 
De oorzaak was dat de vraag door econo
mische omstandigheden afnam, de ge
bouwde huizen te duur waren en de maat
schappij niet kapitaalkrachtig genoeg was. 
Mijn grootvader, I.C. Rauws (1881-1931),3 
die er in dienst was als uitvoerder, begon 
toen voorzichzelf als aannemer. Hij bouw
de aan de Keyenbergseweg voor eigen
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Isaac Cornells Rauws

rekening nog enige huizen naar eigen 
ontwerp. In een van deze woningen, 
Keyenbergseweg 31, ging de familie Rauws 
zelf wonen. Het huis staat er nog, maar is 
wel sterk verbouwd. Kunstschilder/teke
naar Johan J. Haak (1890-1977).4 maakte 
in zijn opdracht van deze ontwerpen aqua
rellen om de toekomstige koper een in
druk te geven. De aquarellen gaven de te 
bouwen huizen weer in een open en ruim
telijke bosomgeving zoals die er in die tijd 
bij lag. Een drietal van deze aquarellen zijn 
in het bezit van de historische vereniging 
Oud-Wageningen. Door zijn ziekte (rug- 
gemergtering) moest mijn grootvader zijn 
werkzaamheden al spoedig beëindigen.. 
In Bennekom bouwde hij o.a. het destijds 
bekende café 'Bothof' (niet zijn ontwerp) 
aan de Dorpsstraat. Zijn laatste werk in 
dezelfde Dorpsstraat was de verbouwing 
van de winkel van Van Silfhout.

Verdere bebouwing op Wageningen- 
Hoog
Na het faillissement van de exploitatie- 
maatschappij kwamen er geen grote bouw
projecten meer tot stand. Pas in de ja ren 
dertig werden er weer een kleine twintig 
vrijstaande woningen naast elkaar met 
onderling een grote afwisseling aan de 
Hartenseweg gebouwd naar het ontwerp 
van de Bennekomse architect A.H. van der 
Waal (1892-1974).5 Ook na deze tweede 
kleine bebouwingsfase werden er verder 
nietveel huizen meer gebouwd. Ditveran- 
derde in de jaren zestig toen de gemeente 
Wageningen besloot om in hoofdzaak de 
bosterreinen ten oosten van de wieler
baan tussen de Zoomweg en het Papen- 
pad en enige percelen daarbuiten aanvul
lend te gaan bebouwen.
Er werden vele woningen en bungalows 
gebouwd, waarbij men zoveel mogelijk 
bomen liet staan om de omgeving bosrijk 
te houden. Zoals het zich laat aanzien was 
dit het derde en tevens laatste grote 
uitbreidingsplan op Wageningen-Hoog. De 
toenmalige vergezichten zijn in de loop 
der jaren allemaal verdwenen door het 
volwassen worden van de sparrenbossen 
en ander geboomte. Men kan hierbij den
ken aan de Panorama-Hoeve en het koe
peltje op de Hullenberg te Bennekom, die 
thans geheel door bossen zijn omgeven. 
Wel zijn gebleven de vergezichten over de 
Eng naar Wageningen. In de Eng wordt 
niet meer gebouwd om dit fraaie open 
gebied te behouden.

Noten:
1 Rauws, I.C. De drie aquarellen van Johan 
Haak. Oud-Wageningen, 14e jaargang, 
nr. 2, april 1986, pag 28-30. Idem nr. 4, 
december 1986, pag. 69.
2 Grootheest, A. van/Zwaneveld, J. J .. Oude 
prentkaarten vertellen over Bennekom. 
1971, Villa "Midden-Eng'. Foto's 44 en 45.
3 Zie voetnoot 1.
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4 Zie voetnoot 1.
5 Adrianus Hendricus van der Waal, in de 
wandeling kortweg De Waal geheten, ves
tigde zich in 1920 als architect in Benne- 
kom. Bekende ontwerpen van hem in 
Bennekom zijn villa De Berk en het met 
riet gedekte huis De Flierefluiter, beide 
aan de Heelsumseweg gelegen. Voor het 
in die tijd meest bekende Bennekomse 
hotel Neder Veluwe, hoek Heelsumse- 
weg-Bovenweg ontwierp hij de grote ser
re die de gehele voorgevel omspande.

Ook op andere plaatsen in Bennekom 
staan nog ontwerpen van Van der Waal. 
Zijn ontwerpen werden verder gebouwd 
in Wageningen-Hoog, Wolfheze, Ooster- 
beek, Zeist, Epe en op verschillende plaat
sen elders in het land. Van der Waal bleef 
tot op hoge leeftijd actief, in de laatste 
periode van zijn leven ging het daarbij 
vooral nog om kleinere en grotere verbou
wingen. Bron: De stad Wageningen. Arti
kel Restauratie van Villa De Berk (1922), 
23 april 2003, pag, 7.

HOOGSTRAAT 57
De reconstructie van een oud pand in de binnenstad H.P. Lagerwerf

De archeologische werkgroep Wageningen heeft in 2002 de kans gehad om bodemon
derzoek te doen in het afgebrande pand op de hoek van de Hoogstraat en de 
Beuningstraat. Er werden aardig watfundamenten gevonden die in eerste instantie een 
rommelig verband te zien gaven. Daarom heb ik wat extra onderzoek gedaan om er 
achter te komen wat alles voorstelde. Hierbij ben ik geholpen door het fotoarchief van 
Oud-Wageningen en de boekwerken van Anton Zeven. Diverse oude Wageningers 
hebben me verder kunnen helpen met hoe het gebouw in elkaar heeft gezeten.

Winkel
De oudste foto was uit omstreeks 1880. 
De gevel was toen schoon metselwerk 
met alleen op de bovenverdieping raam- 
luiken.
Op de benedenverdieping was een winkel 
gevestigd in het linker gedeelte van het 
gebouw. Het rechter gedeelte had waar
schijnlijk een woonfunctie. Voor de gevel 
stond 'de Pomp van Torck', een van de 
zeven pompen die Torck in 1726 heeft 
laten plaatsen ter verbetering van de wa
tervoorziening in Wageningen. Deze pomp 
is rond 1900 gesloopt. Bij hotel De Wereld 
heeft tot in de jaren zeventig nog een 
pomp van hetzelfde model gestaan.
Aan de gevel hing een gaslantaarn, die uit 
dezelfde tijd stamt.

Smederij
Uit het archeologisch onderzoek bleek dat 
in de linker voorkamer de smidse van smid 
Wentholt (1821) heeft gestaan. De smid 
heeft toen ook de schoorsteen op deze 
plek laten aanleggen. Op het moment dat 
de smid erin kwam had het huis een paar 
jaar leeggestaan en was het niet in goede 
staat (Zeven). Aan de kant van de Beu
ningstraat hebben er kleine woningen in 
het pand gezeten over de halve diepte van 
het pand. De ruimte achter de smidse tot 
het eind van het huis werd gebruikt als 
werkplaats annex opslagruimte, eerst door 
timmerlui die er woonden voor smid Went
holt, later ook door de drogisterijen die 
erin kwamen.
De gevels aan de Beuningstraat liepen
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niet continu door; er was een plaatsje met 
recht op overpad voor Hoogstraat 55, 
waar rond 1870 Beuningstraat 2 is ge
bouwd tussen het Poorthuis en de smede
rij in.
De teruggevonden fundamenten volgen 
precies de indeling zoals uit de boeken van 
Zeven blijkt en zoals de oude foto's laten 
zien. Ze waren opgetrokken uit klooster
moppen die uit de stadsmuur hergebruikt 
waren. Dat komt overeen met een mel
ding dat in 1676 een nieuw huis gebouwd 
was met nieuwe eigenaren. Voor die tijd 
heeft er een huis gestaan dat binnen de 
fundamenten is gebleven zoals die terug
gevonden zijn waardoor er niets meer van 
terug te vinden was. Het pand Hoogstraat 
55 is waarschijnlijk gelijktijdig gebouwd 
omdat ze de binnenfundering deelden.
Er zijn aanwijzingen gevonden dat er voor 
de stadsbrand van 1512 een kleiner huis 
heeft gestaan. Tegen de binnenfundering 
onder de opslagruimte zijn onverstoorde 
lagen gevonden met potscherven uit de 
periode tot 1500. Onder de fundering 
kwam een vloertje van grotere klooster
moppen met brandschade onder een 
brandlaag met vijftiende eeuws aarde
werk vandaan. Het huis heeft altijd 'Het 
huis aan de put van de Beuningstraat' 
geheten. Deze put is niet terug gevonden 
maar vermoed wordt dat deze put achter 
op het plaatsje heeft gestaan.

Grutterij/timmerwerkplaats
Na smid Wentholt is er een grutter/tim
merman in het pand gekomen zonder dat 
het uiterlijk aan de kant van de Hoogstraat 
veranderd is. Rond 1900 is het pand 
ingrijpend veranderd. De pomp werd ge
sloopt, de gaslamp werd van de gevel 
verhuisd naarde lantaarnpaal en de rech
ter voorgevel is vervangen door een ei
kenhouten pui met etalage. Ook de in
gang is grootser gemaakt en van hout. 
Rond deze tijd is ook de gaper bij de deur

gekomen. Deze gaper is nu te zien in het 
museum de Casteelse Poort. Voor 1945, 
maar na 1910 is de hele onderpui van hout 
gemaakt. Het pand van de fotograaf op de 
hoek met de Nieuwstraat is nog in deze 
staat bewaard gebleven. Uit foto's blijkt 
dat diverse huizen in de Hoogstraat in 
deze periode op deze manier in winkels 
zijn veranderd. Het stucwerk in de vorm 
van natuursteen op de bovenverdieping 
en de diverse sierlijsten op de bovenver
dieping moeten ook rond deze tijd zijn 
aangebracht, alsmede de erker op het 
dak. De schoorsteen en de trap zijn steeds 
op dezelfde plaats gebleven. In de Twee
de Wereldoorlog heeft het pand geen 
schade opgelopen.
Rond 1970 is het gebouw ingrijpend ver
bouwd. Er is een terugwijkende gevel met 
grote etalage gekomen. De deur is naar de 
hoek verplaatst en binnen is er een grote 
verkoopruimte gemaakt, waarvoor diver
se binnenmuren zijn gesloopt. De schoor
steen is ook uit het midden van het pand 
naar de binnenmuur tegen Hoogstraat 55 
verplaatst. De bovenverdieping is niet 
veranderd bij deze verbouwing.

Brand 2001
Zo om de 160 jaar gebeurde er iets ingrij
pends met dit pand. In 1512 onderdeel 
van de grote stadsbrand, in 1672 door de 
Fransen in brand gestoken, in 1821 door 
smid Wentholt van de sloop gered. Op 1 
januari 2001 is het pand afgebrand nadat 
net een verbouwing van het interieur 
gereed was.
De verbouwingen die de tekeningen laten 
zien zijn kenmerkend voor de manier waar
op de Hoogstraat in de vorige eeuw veran
derd is. Het stukje bij beetje veranderen 
van woon/werkhuis naar winkel met de 
nodige verfraaiingen vond bij veel panden 
op deze manier plaats.

Het was leuk om dit onderzoekje naar dit



pand te doen. De naslagwerken van Anton 
Zeven sloten naadloos aan bij de funda
menten en archeologische vondsten uit de 
opgravingen met het verzamelde fotoma
teriaal en de kennis van de leden van Oud- 
Wageningen. Het is altijd fijn om uit al 
deze bronnen een beeld te kunnen con

strueren hoe er op deze plek in Wagenin- 
gen 500 jaar lang mensen hebben ge
woond, geleefd en hun huizen hebben 
verbouwd. Dit pand heeft door de eeuwen 
heen zeker een heleboel schoonheids
commissies van de straat gehouden.



TWEE CAPITULA TIEZALEN-EEN DIE ER WEZEN MAG
Musée de la Reddition in Reims en Hôte! de Wereld in Wageningen P. Aben

Vorig jaar zomer was ik met mijn vrouw in Reims. We bezochten daar het Musée de 
la Reddition, het Capitulatiemuseum -  uit gewone belangstelling, maar toch ook om 
een vergelijking te kunnen maken met de Wageningse situatie. Het Franse Capitula
tiemuseum is pas in 1995geopend, vijftig jaar na de bevrijding, al gold ook in Reims 
de eigenlijke capitulatiezaal altijd al als nationaal monument.

Reims
De capitulatie van de Duitse legers in 
Frankrijk werd getekend door generaal 
Gustav Jodl op 7 mei 1945. Dat gebeurde 
in een lokaal van de technische school. In 
dat lokaal staan de tafel en de stoelen 
opgesteld als indertrijd bij de onderteke
ning van de overgave. Op de tafel keurige 
bordjes met de namen en functies van 
degenen die bij de zitting aanwezig waren. 
Rondom aan de muren hangen stafkaarten 
waarop de herovering van Frankrijk door 
de geallieerde troepen is weergegeven. 
Een hele simpele, maar niettemin indruk
wekkende opstelling. Een die er zijn mag.

De bezoeker kan de scène tot vlakbij nade
ren, maar houdt halt voor een glazen wand. 
Hij kijkt als het ware naar een tableau vivant 
in een etalage. En afhankelijk van zijn eigen 
instelling, interesse en kennis van zaken zal 
hij onder de indruk raken van de historische 
gebeurtenis die hier respectvol voor hem 
levend wordt gehouden.

Wageningen
Afgelopen 5 mei was ik voor dertigste keer 
in de Capitulatiezaal in De Wereld in Wa

geningen. De dag erna zou het gebouw 
voorlopig dicht gaan vanwege de herbou- 
wing tot hotel. Daar stonden de tafel en de 
stoelen weer, de grote dia-opname van de 
capitulatie lichtte op en ook de video liep 
weer met de opnamen van de gebeurte
nissen op de beide capitulatiedagen (4 én
5 mei). Voor het eerst werd de begelei
dende tekst bij de filmpjes nu uitgespro
ken door prins Bernhard, die vanuit zijn 
herinnering welsprekend commentaar le
verde. Een uniek document.

Toen ik binnenkwam zaten er drie vrou
wen op de capitulatiestoelen aan de capi- 
tulatietafel een kop koffie te drinken en 
een broodje te eten. Ik wist niet wat ik 
zag. Ik vroeg nog hoe ze dat vonden, daar 
zo te zitten -  op die stoelen aan die tafel. 
Ze vonden het 'eigenlijk wel leuk', meer 
niet. En een toekijker wimpelde mijn ver
bazing over zoveel gebrek aan historisch 
fatsoen af met de opmerking 'dat wij in 
Nederland zulke dingen nu een keer niet 
opblazen'.

We vernemen dat de nieuwe eigenaar van 
De Wereld de capitulatiezaal zal respecte
ren. Ik heb er geen idee van wat hij ermee 
voorheeft. Laat hij eens in Reims gaan 
kijken hoe het kan. Misschien moet wel 
een kleine delegatie met hem mee daar
heen gaan, bij voorbeeld van de gemeen
te, van Oud-Wageningen en/of van De 
Casteelse Poort.
Wedden dat ze met een goed voorstel 
terugkomen?
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ONTHOOFDING
Een terechtstelling te Wageningen in 1739 R. Meijerink

Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. Nog pas kortgeleden was Johanna 
Lubberts veroordeeld. Maar een vrouw wordt niet zo gauw onthoofd, hoewel: tien jaar 
geleden in 1729 werden een moeder en zoon geradbraakt, onthoofd en op een rad 
gezet op de galgenberg. En nu dus weer een onthoofding.

Drukte op de Markt
Het geeft een hele bedrijvigheid in het 
kleine stadje. Voor het raadhuis aan de 
Markt wordt een schavot gebouwd. De 
beul met zijn knecht is al in de stad 
aangekomen. Het kruis staat opgesteld 
voor de kerk. En 's morgens om acht uur 
gaan de grote poorten van de Bergpoort 
en de Nudepoort dicht. Geen enkele wa
gen, kar of paard mag meer de stad in, 
tenzij men zijn paard bij Adrianes Vonck 
bij de Bergpoort wil stallen of als inwoner 
met zijn paard de stad in wil. Bij de 
Bergpoort posteren zich twee schildwach
ten, bij de Nudepoort een schildwacht. 
Een andere staat op de dijk om karren, 
vracht- en mestwagens die richting stad 
willen gaan door te sturen. De klokken van 
de Grote Kerk bij de Markt luiden onop
houdelijk. Mensen stromen al toe. Ook 
van buiten de stad komen boeren en 
buitenlui door de kleine voetgangerspoor- 
ten naar binnen.

Om tien uur stellen schildwachten zich op 
bij alle toegangswegen naar de Markt, 
twee mannen bij iedere weg: de Markt
straat (nu Vijzelstraat), Waagstraat, St. 
Annastraat en het kerkhof. Alleen te voet 
mag men zich op de Markt begeven. De 
klokken houden op met luiden. De kleine 
toegangspoortjes van de stad gaan nu 
ook dicht. Een van de schildwachten bij de 
Bergpoort komt al aanlopen met ramme
lende sleutels en levert deze in op het 
raadhuis. Ook de schildwacht bij de Nude- 
poort heeft de poort helemaal afgesloten 
en brengt de sleutels naar de hoge heren.

Iedereen is er klaar voor.

Boeren uit Lakemond en Harten formeren 
een kring rond het schavot voor het raad
huis. Deze twee buurtschappen uit de 
Betuwe en van Renkum zijn in 1539 bij de 
stad Wageningen gevoegd. Misschien 
kunnen zij als belangenloos buitenstaan
der de menigte in bedwang houden. Al 
eerder bij de executie van Johanna Lub
berts bewezen dezelfde mannen deze 
dienst.

Wegens manslag
Aart Peters Keyser heet de veroordeelde. 
Hij is naar eigen zeggen in de zeventig. Hij 
heeft manslag gepleegd, iemand ver
moord. Op 20 april werd hij veroordeeld 
tot onthoofding en nu negen dagen later 
zal het vonnis zich voltrekken. Het lichaam 
zal niet te kijk worden gezet op de galgen- 
berg, maar meegegeven worden aan fa
milie om het te begraven. Zo is bepaald. 
Niet in gewijde grond, maar buiten de 
kerk, onder de drup.

Naar: Eene terechtstelling te Wageningen 
in 1739, door J.S. v.Veen, in Bijdragen en 
Mededeelingen Gelre deel XX, 1917.

Zie ook de website: 
www.oudwageningen.nl, bij Bronnen.
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DEN NÜU
De naam van een wijk ten westen van Wageningen L.A.A.J. Eppink

Aan de Haarweg staat op nummer333het gebouw van A gronomie. De ge vei is versierd 
met een reliëf met geoogste landbouwproducten. Ook heeft het gebouw een naam: 
Den Nu ij. Die naam komt als veldnaam ook voor op een kaart uit 1634. De Taaldienst 
van Onze Taal wist het volgende te melden.

De naam
Het woord is verwant met DeNude en met 
Neude {een plein in Utrecht). Ook is er is 
een Neuweg\n Hilversum. Het Woorden
boek der Nederlandsche Taal (WNT) noemt 
het waterschap de Rhenensche Neude en 
Achterbergsche Hooilanden. Het WNT kent 
geen verklaring voor de herkomst van de 
veldnaam Neude. Het Lexicon van Neder
landse toponiemen tot 1200 van R.E. 
Künzel e.a. (1989) neemt Nude op, dat 
genoemd wordt als terrein in Rhenenen in 
Wageningen. In oude documenten komt 
het voor als Hnodi, Noda, Noda en Nuda. 
Volgens het genoemde boek betekende 
noda in het Oud-Nederlands moerassige 
laagte, een voor de hand liggende verkla
ring van deze veldnaam. M. Schönfeld 
zegt in zijn boek Veldnamen in Nederland 
(1950), dat //tfdöVVerwant is aan het Oud- 
Hoog-Duitse nöt (voeg) en daarom iets 
betekent als'gleuf, bedding, reet, spleet'. 
Hopelijk zijn hiermee volksetymologische 
verklaringen als het Franse nude (naakt),

omdat er geen opgaande begroeiing was 
te zien en de Nude er daardoor nogal 
naakt uitzag, uit de wereld geholpen.

De uitspraak
Nu nog de uitspraak van DenNüij. De tilde 
op de u is vermoedelijk een verbastering 
van een kleine e of i boven de u, aange
vende dat de letter u moet worden uitge
sproken als een lange klinker: uu. Dat 
vinden we duidelijker (duudeleker) terug 
in plaatsnamen als Huissen, Duisburg en 
eigenlijk ook in Duiven. Net zoals bij de o 
in Oisterwijk en Goirle. De ij van Nu ij is 
eigenlijk een y met puntjes en geeft een j- 
klank aan het einde. Dan zou Den Nüij 
moeten worden uitgesproken als DenNuuj.

En nu zou ik eigenlijk ook iets meer willen 
weten over de veldnaam De Dreyen. De 
Taaldienst heeft daarover niets kunnen 
vinden. Maar misschien heeft iemand an
ders dat al eens uitgezocht.

VERPLICHTE ZONDAGSVIERING.
Andere tijden, andere zeden H.C. Wildeman - van Sch/jndel

Het Staatsblad is bij besluit van de souvereine vorst op 18 december 1813 ingesteld. 
A l Ie wetten werden en worden in dit blad afgekondigd en dat was nodig, omdat anders 
niet iedereen geacht kan worden de wet te kennen.
Een van de eerste wetten die Koning Willem I  in het Staatsblad publiceerde (1815) 
betrof de zondagsrust. In  onze hedendaagse consumptiemaatschappij, waarin amuse
menten recreatie hoog in het vaandel staan, zou een wettig verplichte zondagsviering 
on voorstelbaar zijn.

66



WET
Houdende voorschriften ter viering der 
dagen aan den openbaren Christelijken 
Godsdienst toegewijd.
Gearresteerd den lsten Maart 1815, no. 18.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse 
van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der 
Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz.

Aan alle de genen die deze zullen zien of 
hooren lezen, salut! doen te weten;

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
de noodzakelijkheid om, op het voetspoor 
onzer godsdienstige voorvaderen, die daar
op steeds den hoogsten prijs stelden, de 
pligtmatige viering van den dag des Hee- 
ren en andere dagen den openbaren chris
telijken godsdienst toegewijd, door een
parige en voor de geheele uitgestrektheid 
der Vereenigde Nederlanden algemeen 
werkende maatregelen te verzekeren; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord en met gemeen overleg der Sta- 
ten-Generaal dezer landen, hebben goed
gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvin
den en verstaan bij deze:

1. Dat op zondagen en op zoodanige 
godsdienstige feestdagen, als door de 
kerkgenootschappen van den christe
lijken godsdienst dezer landen alge
meen erkend en gevierd worden, niet 
alleen geene beroepsbezigheden zul
len mogen verrigt worden, welke den 
godsdienst zoude kunnen storen, maar 
dat in het algemeen geene openbare 
arbeid zal mogen plaats hebben, dan 
ingeval van noodzakelijkheid, als wan
neer de plaatselijke regering daartoe 
schriftelijk toestemming zal geven.

2. Dat op deze dagen, met uitzondering 
van geringe eetwaren, geene koopwa
ren hoegenaamd op markten, straten 
of openbare plaatsen, zullen mogen 
worden uitgestald of verkocht, en dat

kooplieden en winkeliers hunne waren 
niet zullen mogen uitstallen noch met 
opene deuren verkoopen.

3. Dat gedurende den tijd voor de open
bare godsdienstoefening bestemd, de 
deuren der herbergen en andere plaat
sen, alwaar drank verkocht wordt, voor 
zoo verre dezelve binnen den besloten 
kring der gebouwen liggende zijn, zul
len gesloten zijn, en dat ook, geduren
de dien zelfden tijd, geenerhande spe
len, het zij kolven, balslaan of dergelij
ke mogen plaats hebben.

4. Dat geene openbare vermakelijkhe
den, zoo als schouwburgen, publieke 
danspartijen, concerten en harddrave
rijen, op de zondagen en algemeene 
feestdagen zullen gedoogd worden; 
zullende het aan de plaatselijke bestu
ren worden vrijgelaten hieromtrent eene 
uitzondering toe te staan, mits niet dan 
na het volkomen eindigen van alle 
godsdienstoefeningen.

5. Dat de plaatselijke policie zorg zal dra
gen, ten einde alle hinderlijke bewegin
gen en gerucht in de nabijheid der 
gebouwen tot de openbare eeredienst 
bestemd en in het algemeen alles wat 
dezelfve zoude kunnen hinderlijk zijn, 
voor te komen of te doen ophouden.

6. Dat de overtredingen tegen de bepalin
gen van dit besluit naar gelang van 
personen en omstandigheden, zullen 
gestraft worden met eene boete van 
niet hooger dan vijf-en-twintig gul
dens, of met eene gevangenis van niet 
langer dan drie dagenvoor de overtre
ders die buiten staat mogten zijn deze 
boete te betalen.

7. Dat bij eene tweede overtreding de 
boete of straf zal verdubbeld worden en 
wijders alle de te koop gestelde of 
uitgestalde goederen verbeurd verklaard 
en de herbergen of andere publiek plaat
sen voor ééne maand gesloten. 67



En dat door deze algemene verordenin
gen, alle daar mede niet overeenkomstige 
provinciale of plaatselijke reglementen en 
inrigtingen zullen worden gehouden voor 
vervallen.

Lasten en bevelen dat deze in het staats
blad zal worden geïnsereerd, en dat een 
genoegzaam getal exemplaren gedrukt 
en aan de Staten in de verscheidene 
Provinciën of Landschappen, ingevolge 
art. 86 der grondwet, ter uitvoering zal 
worden gezonden, met last om dezelve 
alomme te doen publiceren en affigeren, 
en van de predikstoelen der onderschei
dene christelijke kerkgenootschappen te 
doen aflezen.

Lasten en bevelen voorst dat Onze minis
teriële departementen en andere autori
teiten, justiticieren en officieren, wien zulks 
aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering 
de hand zullen houden, zonder eenige 
conniventie of dissimulatie.

Gegeven in'sGravenhage, den lsten Maart 
des jaars 1815, het Tweede van Onze 
Regering.

(geteekend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke 
Hoogheid,

(geteekend) A. R. Falck

Bron: Staatsblad der Vereenigde Neder
landen voor den jare 1815, nr. 21

UITHANGBORDEN
Bouwhistorisch onderzoek en de Ve/uwepost A.C. Zeven

In  De Veluwe post van 18 ju li2003 stond een interview, dat Germa Gra veland met m ij 
had. Het interview betrof mijn onderzoek naar de vroegere bewoners van de 
Wageningse binnenstad, dat, na een kleine fotokopie-oplage, nu in een grote oplage 
door het Wageningse bedrijf Rockingstone Press wordt gepubliceerd. Aangezien deze 
en andere afleveringen van De Veluwepost ons adres en dat van omwonenden niet 
bereikt hebben, vrees ik dat de twee voorstellen, die ik tijdens dit interview uitte, weinig 
lezers bereikt hebben. Dat is jam m er want de redactie van De Veluwepost had niet 
alleen op een binnenpagina het interview afgedrukt, maar ook op de titelpagina 
aandacht aan mijn voorstellen besteed. Het l/jkt m ij voor redactieleden weinig 
stimulerend om te merken dat hun product niet alle beoogde lezers bereikte. Vandaar 
dat ik graag mijn voorstellen in Óud-Wageningen herhaal.

Uithangborden
In grote steden was het voorgeschreven 
dat de eigenaar zijn huis een naam moest 
geven. De huisnaam fungeerde als een 
adres. In steden als Amsterdam moest er 
dan nog wel een aanduiding bij als 'aan de 
Singel nabij die en die brug'. Maar in een 
kleine stad als Wageningen hoefde dat 
niet. Daar wist iedereen wel waar ieder
een woonde. Men kon volstaan met zoiets

als 'de tweede straat rechts' en 'het derde 
huis links'. Anders lag het met huizen die 
ook als herberg dienden. Deze kregen een 
naam, zoals dat nu ook gebruikelijk is. 
Naast deze gebouwen waren er nog enige 
andere huizen in Wageningen die een 
naam hadden. De namen werden door 
middel van gekleurde gevelstenen en uit
hangborden op het gebouw aangebracht. 
Gevelstenen zullen een langer leven heb
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ben gehad, dan uithangborden. Maar het 
aanmaken en aanbrengen zal duurder 
geweest zijn. Momenteel is men o.m. in 
Amsterdam weer bezig de gevelstenen te 
verven, zoals dat vroeger ook het geval 
was. Afhankelijk van het materiaal zal een 
uithangbord een kort of langer leven heb
ben gehad. Ook zij waren van een ge
kleurde afbeelding voorzien.
Tijdens mijn onderzoek ben ik een aantal 
huisnamen op het spoor gekomen. Ik 
denk hierbij aan een huis dat'de Prins van 
Oranje' heette. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog was prins Maurits immens populair 
en werd zijn naam door het hele land voor 
gebouwen gebruikt. Later gaat het pand 
in Wageningen kortweg 'de Prins' heten 
en wordt het aangeduid als 'daar waar de 
Prins uithangt', d.w.z. daar waar een uit
hangbord met een afbeelding van een 
prins aanwezig is. Het pand van slager 
Elings heette'de Hulk'. Hierbij moeten wij 
niet aan een grote groene, uit de kluiten 
gewassen TV/filmster denken, maar aan 
een naam voor een type koopvaardijschip 
uit vroegere eeuwen. Ook daar zal een 
uithangbord of gevelsteen geweest zijn 
met de afbeelding van een dergelijk schip. 
Mijn voorstel luidde: eigenaren/huurders 
van de panden, roept de oude namen van 
uw pand weer in het leven door het 
aanbrengen van een uithangbord!

Bouwhistorische onderzoek
Mijn tweede voorstel was om de kennis 
van de bouwhistorie van de stad te ver
groten door de huizen van de binnenstad 
aan een deskundig onderzoek te onder
werpen door ervaren bouwhistorici. Im
mers zij zien meer aan een huis dan een 
leek. Een scheef muurtje of een merk
waardig gangetje kan veel over het verle
den van het huis vertellen. Zo zag Jörg 
Soentgenrath aan de barsten in de muren 
van huizen van het Bowlespark waar ver
moedelijk nog muurresten van het kasteel

en de bijgebouwen in de grond zitten. 
Een voorbeeld voor museumbezoekers is 
de trottoirband langs de inrit. Op een 
bepaalde plaats steekt een deel ca 1-2 cm 
boven het volgende deel uit. Dit laatste 
deel is verzakt, terwijl dat niet met het 
eerst genoemde deel gebeurd is. Daar zit 
dus nog iets in de grond dat de verzakking 
tegengaat. Vermoedelijk is dat een rest 
van een muurfundering die in hetverleng- 
de van de muur van de voorgevel van het 
museumgebouw ligt en misschien wel 
doorloopt naar de kelder. Zou bij de bouw 
van het huis 'Het Kasteel', zoals het ge
bouw vroeger heette, de voorgevel op een 
oude muurfundering gezet zijn?

Slot
Bovenstaande wilde ik graag onder uw 
aandacht brengen. Gelukkig bestaat Oud- 
Wageningen. Misschien is de impact van 
Oud-Wageningen wel groter, dan die van 
De Veluwepost. In een periode van bezui
nigingen zal het bouwhistorisch onder
zoek wellicht minder aandacht krijgen.

De bakker, de slager en de waard 

zijn de gelukkigste mensen op aard.

Maar...................

komen zij eenmaal te sterven 

dan valt er niets te erven.
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BELMONTE (2)
Herinneringen, opgetekend door C. Jongeiing-Ruisch en A.G. Steenbergen

In Oud- Wageningen van aprii2002 verscheen deeil van 'Herinneringen aan Beimonte'. 
Beioofd was dat een voigende maai herinneringen aan het Huis zelf opgehaald zouden 
worden. Onze excuses dat nu pas dit vervolg komt.
C. Jongeling-Ruisch diende als Cathrien Ruisch, zo'n 19 ja  ar oud, van 18 januari 1943 
tot maart1944op het Huis Beimonte bij freule Justine de Constant Rebecque, de laatste 
van de familie, die het landgoed bewoonde.
Van het Huis bestaan twee tekeningen en een aantal prentbriefkaarten. Van het 
interieur zijn, voor zover bekend, geen foto's voorhanden. We hebben geprobeerd aan 
de hand van twee foto's van Beimonte, genomen vanuit het westen en hetzuid-oosten, 
gegevens bij elkaar te zetten over de indeling van het interieur.
De respectieve ruimten zijn zoveel mogelijk op de daarbij behorende foto aangegeven 
met een cijfer.

Afb.1. Originele prentbriefkaart - collectie Oud-Wageningen.

Beimonte vanuit het westen (afb.1) 
Op het dak gaf de vlag, rood met een wit 
kruis, aan dat de familie op dat moment 
thuis was. Ze vertoefde vaak maanden
lang in Saint Raphaël in Zuid-Frankrijk en 
verbleef vervolgens zo lang in Wagenin
gen dat zij er fiscaal wel bij voer.
Langs een deel van de benedenverdieping 
bevond zich een fraai begroeide pergola. 
De voordeur (1) gaf toegang tot een grote 
hal met, aansluitend, een brede trap naar 
de eerste verdieping. De trap was voor
zien van een dikke loper met brede kope

ren roeden. Boven aan de trap stond een 
grote arreslede, die in de zomermaanden 
met bloemen opgetuigd werd.
Links van de voordeur (2) was de balzaal 
met spiegels langs de wanden. Er stond 
een witte tafel, die open geklapt kon 
worden en waarin een fontein verwerkt 
was, die dan spoot.
Deze zaal werd ook als eetzaal gebruikt. 
Nog meer naar links (3) bevonden zich 
een enorme keuken (een paard met wa
gen kon er wel in keren) en een bijkeuken. 
In de glazen wandkasten stond het ser
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Afb.2. Belmonte oostzijde - collectie A.G. Steenbergen.

viesgoed voor het personeel. Opvallend 
was het zeer grote fornuis met links en 
rechts reservoirs waarin het water ver
warmd werd voor het dagelijks bad. Het 
fornuis werd gestookt met hout en kolen. 
We hebben eerderverteld dattuinbaas De 
Kruijf altijd nat hout leverde, dit tot erge- 
nis van de kamenier Anna Voss.
In de zomer moest het fornuis om 6 uur 
aangestoken worden, in de winter een uur 
later. Dat was vanwege het badwater! 
Over de watervoorziening volgen later 
bijzonderheden. Rechts van de voordeur 
(4) was de zitkamer van freule Justine. Ze 
huisde dichtbij de orangerie (5).
Op de eerste verdieping (6) had baron W. 
van Wassenaar, een inwonend familielid, 
zijn slaapkamer. Op dezelfde verdieping, 
maar dan in het voorhuis, stond in de witte 
muziekkamer een witte vleugel, een Stein- 
way. Dat weten we, omdat in maart 1944 
verhuizer Bongers de meubels enz. moest 
inpakken en opslaan waaronder deze vleu
gel. Er was alleen nog opslagruimte in 
hotel-café Centraal in de Nieuwstraat. 
Helaas voor freule Justine werd het hotel 
met inboedel in de oorlogsdagen ver
woest.
Op de boven- of zolderverdieping (8) 
waren de slaapkamer van de freule en de

kleine kamertjes van het personeel.
Er was uiteraard een aparte trap voor de 
bedienden.
Op de zolder waren ook ruime kleerkasten 
waarin de lange en statige japonnen van 
Cécile, gravin von Pückler, en van freule 
Justine hingen.

Belmonte vanuit het oosten (afb.2) 
Op de nok van het dak (1) stond een 
klokkentorentje met een uurwerk en een 
bel. Op één van de 19de-eeuwse tekenin
gen is deze goed te zien. Het getik en het 
geluid van de kettingen hoorde men op 
zolder en altijd weer schrok men van het 
slaan van de klok. Vanuit deze zolder kon 
men op het dakterras (2) komen. Daaron
der was de serre met de orangerie (3). Er 
bestaat hiervan een fraaie pentekening- 
aquarel op papier, gedateerd 1850 en 
vervaardigd door Victor de Constant Re- 
becque, vermoedelijk een broer van Wil- 
lem-Anne, de vader van Justine en Cécile. 
Het origineel bevindt zich in het Musée 
Historique de Lausanne. Een goede foto
kopie is in de Speciale Collectie van de 
Bibliotheek van de Wageningse universi- 
teit te vinden. Helaas is deze te groot om 
als illustratie bij dit artikel te gebruiken. 
De tekening geeft een kijkje in het interi
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eur van de serre, zoals de tekst aangeeft. 
Er staan bakken en kuipen vol planten en 
struiken, afgewisseld metzitbanken, waar
op een grote pop zit, en een vogelkooi 
enz.
Op de eerste verdieping (4) waren de zit- 
en slaapkamers van de gravin, die in 1941 
was overleden. Sinsdien waren deze ka
mers gesloten en niet meer toegankelijk. 
Beneden (5) woonde de familie Van Beek 
Calkoen, bestaande uit het echtpaar en 
drie dochters. Deze familie moest Den 
Haag verlaten omdat hun woonwijk werd 
afgebroken. Het gezin had eigen perso
neel en een keuken op Belmonte. We

geven wat informatie over hun verdere 
lotgevallen. Ze moesten in maart 1944 
eveneens Belmonte, dat gevorderd was 
door de Duitsers, verlaten. Ze gingen in 
pension op Bowlespark 9.
Eind september 1944 moest ook Bow
lespark ontruimd worden.
Wijnhandelaar Woudenberg uit de Junus- 
straat heeft hun meubels enz. opgehaald 
en bij hem opgeslagen. Daar heeft de 
familie Van Beek Calkoen nog enkele da
gen gebivakeerd, totdat onze gemeente 
moest evacueren.
Op de eerste verdieping (6 en 7) bevon
den zich de rode, gele en blauwe kamers

Afb.3. Gezicht op 
Huis Belmonte 
en de watermolen. 
Uitsnede 
prentbriefkaart. 
Collectie Jan 
Jansen.
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voor de ontvangst van visite en logé's. 
Deze kamers werden zo genoemd vanwe
ge de kleur van het behang. Ook was er de 
bibliotheek en de badkamer.

Watermolen (afb.3)
Hoe de familie aan water kwam, is een 
interessant verhaal. Onder aan de berg, 
even voorbij de kruising Veerweg -  On- 
derlangs, stond een achtkantig (?) ge
bouwtje voorzien van een tentdak.
Zie op de uitsnede van de prentbriefkaart 
onderaan. In dit gebouwtje bevond zich 
een pompgemaal waarmede het water 
naar het hoger gelegen huis en de bijge
bouwen werd gestuwd. Aanvankelijk ge
beurde een en ander met paardenkracht, 
later elektrisch met een motor. Van dit 
gebouwtje rest nog een stuk muur, ver
borgen tussen de begroeiing.

Koepel (afb. 4)
De omstreeks 1843 vernieuwde koepel 
met veranda stond op een heuvel aan de 
westzijde van het Huis. Onder de koepel 
bevond zich een goed geïsoleerde ijskel
der. Het benodigde ijs werd 's winters uit 
de Rijn gehaald, tenminste als het hard 
gevroren had. Boven bevatte de koepel 
een eetkamer en een biljartkamer.

Jachttrofeën hingen aan de muren. Ook 
toen Cathrien op het huis werkte, werd in 
de koepel wel thee gedronken.
In de oorlogsdagen van 1944/45 werd ook 
dit gebouwtje verwoest.
De puinhoop werd deels afgevoerd en 
deels in de kelder gegooid. De nog aanwe
zige heuvel bevat dus nog de kelder van 
de koepel!

Koetshuis/garage
Tot slot iets over het koetshuis - garage. 
Deze stond aan de noordzijde van het Huis 
en had de oorlog, zij het beschadigd, 
overleefd. Er zaten geen ruiten meer in, 
de luiken waren weg en in het dak zaten 
gaten. De padvinders van de Belmonte- 
groep mochten het koetshuis gebruiken 
voor hun activiteiten.
Zij maakten het waterdicht en zorgden 
voor luiken en een deur, zodat het ge
bouwtje afgesloten kon worden.

Verantwoording
Behalve van de herinneringen van Ca
thrien Ruisch, maakten we gebruik van 
informatie van wijlen mevrouw Bongers- 
Bleek en de familie H. Woudenberg. De 
illustraties zijn uit de collecties van Oud- 
Wageningen, Jan Jansen en Ton Steen
bergen.

Afb.4. Belmonte, de Koepel. Collectie A.G.Steenbergen
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RE-ACTIE
Rubriek waarin iezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

WÊÈKIBËËBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊËÈBÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIlKÊMÊËÊÊBmÊÊBÊÊÊÊÊÊÈKÊËÈÊÈÊtÊÊÊlKÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi

In het aprilnummer van Oud-Wageningen laat de heer Zeven ons weereen kijkje nemen 
in het gemeentearchief. Hierbij intrigeerde m ij in het bijzonder de rekening van 
meesterkok Hendrik Bussing en de vragen die die nota ook bij de schrijver opriep: Wat 
betekent aladope, wat wordt bedoeld met gld, hoe werden bruine soep en ragout bereid 
en wat was een bestel te hoen?

ALADOPE
Ik vroeg me af of aladope mogelijk 'a la 
daube' zou kunnen zijn.
De heer of mevrouw Dope is in geen 
enkele culinaire encyclopedie te vinden, 
terwijl het Franse woordenboek de woor
den daube, dauber en daubière kent.
Met daube wordt gesmoord vlees bedoeld 
maar daubes zijn ook timbaaltjes van 
stukjes vlees, vis of groente die met be
hulp van gelatine gevormd worden. Ze 
dienen meestal als versiering op grote 
schotels.
De kok kende natuurlijk ook de term en 
schreef die fonetisch op.

GLD
Dan de afkorting gld. Larderen is inder
daad een eerste handeling. Ik heb even 
gedacht aan barderen, maar dat doe je 
ook vooraf...
Zou gld misschien de afkorting kunnen 
zijn van 'gelouterd' of 'geledend'? Twee 
woorden die we nu nauwelijks meer ge
bruiken maar die beide'gereinigd' beteke
nen. De kok kan de diverse beesten ont
beend (= gereinigd) hebben.
Dat zou ook de bruyne soep en de ragoe 
kunnen verklaren. Men maakte nl. vaak 
een bruine roux door boter en bloem flink 
te laten bruinen en daarna af te blussen 
met een bouillon, getrokken van overge
bleven botten en beentjes. Als vulling 
werden dan bijvoorbeeld morieljes ge
bruikt. Das Kochbuch Meister Eberhards, 
uit het begin van de vijftiende eeuw, geeft 
al een recept met morieljes, paddestoe

len. Deze schijnen hier overigens nogal 
wat blauwzuur te bevatten dat met het 
koken niet verdwijnt. Misschien kreeg de 
heer Nuyts andere paddestoelen op zijn 
bord.

BESTELT
Tenslotte het woord bestelt. In eerste 
instantie dacht ik aan twee maal gebakken 
beschuitbollen. Hiervan werd wel pap 
gemaakt. Tot ver in de twintigste eeuw 
bracht men op de Veluwe en in de Achter
hoek 'bestellenpap' als versterkend mid
del naar kraamvrouwen.
Maar de eerste uitgave van Koenens woor
denboek bracht me op een ander idee. 
Zou de kok misschien 'bestelpt' bedoeld 
hebben? We kennen het woord nu niet 
meer, maar het had rond 1890 de beteke
nis van verzorgen, versieren en beladen. 
Meesterkok Bussing heeft de duyven, leeu- 
ricken, hoenen en sweesricken ongetwij
feld op een speciale manier opgediend en 
gegarneerd. Dat zou ook de prijsverho
ging verklaren en mogelijk ook de - t  op 
het eind van het voltooide deelwoord.

Dit waren zo maar wat overdenkingen bij 
het artikel van de heer Zeven. Ik hoop dat 
hij ons nog veel te overdenken geeft!

Sini Wermers
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn 

OPROEP
Het museum De Casteelse Poort heeft dringend behoefte aan een vrijwilliger die mee 
wil helpen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zoals schilderen, timme
ren, kleine reparaties e.d. Dit alles in overleg met en in samenwerking met Han Slooter, 
die tot nu toe praktisch in z'n eentje dit werk opknapt. Wie belangstelling heeft gelieve 
contact met hem op te nemen: tel. 0317-417384.

Het museumbestuur

GENOEGLIJK FEEST BIJ 15 JAAR CASTEELSE POORT
Het was een genoeglijke bijeenkomst op 23 mei: temidden van vrienden en weldoeners 
vierde De Casteelse Poort zijn 15-jarig bestaan. Er werden toespraken gehouden vol 
tevredenheid, er werden attenties overhandigd en de 'founding father' werd met 
dankbaarheid overladen. Allemaal feestelijk gestemde Wageningers onder elkaar, 
ervan overtuigd dat het museum het tot nu toe bijzonder goed gedaan heeft. Allemaal 
ook een beetje trots, want succes heeft vele vaders.

Bestuursvoorzitter Piet Woldendorp mocht namens het museum de felicitaties in 
ontvangst nemen van wethouder Borgesius, die namens de gemeente de voor zulke 
gelegenheden maximale cadeaubon aanreikte van honderd euro. Alle beetjes baten, 
moet Woldendorp gedacht hebben, wetend dat zijn penningmeester een paar dagen 
tevoren alarm had geslagen over de toestand van de Casteelse financiën. Ook de 
Vereniging van Vrienden liet zich niet onbetuigd. Bestuurslid Wim van Lindonk bood een 
facsimile aan van een kaart van het rivierengebied uit 1696 ('waarop Wageningen in 
het centrum ligt', jokte hij ter wille van het feest; wie goed keek zag 's-Hertogenbosch 
in het middelpunt liggen). Beide sprekers kregen een zeer vriendelijk dankwoord, want 
zonder gemeente en Vrienden kan het museum helemaal niet bestaan.

Op zijn beurt zette Woldendorp de man in de schijnwerper die begin jaren '70 met de 
eerste ideeën voor een museum kwam die, tegen wil en dank, volhield tot het museum 
er was en die sindsdien in steeds wisselende functies voor het museum bezig is 
geweest: Anton Zeven. De gehuldigde liet de mooie woorden letterlijk over zich heen 
komen, gezeten als hij was in een rolstoel - vanwege een enkelbreuk. Plezierig geraakt 
door het gesprokene blikte hij terug op zijn persoonlijke belevenissen in de begintijd 
van het museum en toonde zich verrast met de fles spiritualiën die hem werd 
overhandigd.
Toen museummedewerkster Hanke Cannegieterten slotte nog een ferme bos bloemen 
had overhandigd aan mw. Hellinga, haar betitelend als 'de moeder van het museum' 
-  zij was lid van het eerste museumbestuur -  werd het in de kleine museumzaal almaar 
gezelliger en warmer, een situatie die zich moeilijk in woorden laat verslaan; vandaar 
dat ik hier nog wat ruimte kan claimen voor een klein stukje historie.

75



Erg kort, maar toch
Voor een museum is 15 jaar erg kort, maar toch. Het getal 15 blijkt in het Wageningse 
museumgebeuren een bijzondere lading te kennen. Let maar op.
In 1925 ontstond de Wageningse Oudheidkamer. Aan het begin van de oorlog had men 
een kleine 40 begunstigers die het amper mogelijk maakten in het gemeentehuis een 
paar vitrinekasten met oudheden uit te stallen. Toen, na 15 jaar dus, werd de 
oudheidkamer opgeheven. Een deel van de objecten werd nog even in hotel de 
Wageningse Berg uitgestald en daarna was het gedaan met het eerste initiatief.

In 1950 kwam er een Gemeentemuseum tot stand, dat één kamer kreeg in het 
Landbouwmuseum aan de Stationsstraat. Het heeft nooit gefloreerd en in de loop van 
de jaren '60, dus weer na zo'n 15 jaar, verdween het geruisloos. De stukken die men 
in bruikleen had werden aan de eigenaren geretourneerd; ze zijn sindsdien uit het oog 
verloren. De overige oudheden werden in kisten opgeslagen en ondergebracht in 
depots buiten de stad.

Vanaf 1973 komen dan de eerste ideeën voor een echt museum los vanuit de pas 
opgerichte vereniging Oud-Wageningen. Maar hoewel voorzitter Jan de Goede en 
secretaris Anton Zeven er direct mee naar de gemeente stappen gebeurt er de eerste 
jaren niet echt iets. In '82 richt Zeven zich in een open brief tot de gemeente en de 
burgerij. Hij trekt aan de bel met de kreet'onze geschiedenis ligt in kisten opgeslagen' 
en hij eist een museum: 'vele Wageningers roepen erom'. Nu moet de gemeenteraad 
maar eens met daden komen.
En inderdaad: er komt een museumwerkgroep. Die vergadert vier volle jaar voordat 
er concrete stappen worden gezet. In '86 komt het voorm. politiebureau, althans de 
benedenetage, beschikbaar en zowaar weer een jaar later, in '87 gaat de raad akkoord 
met het begrotingsvoorstel van b&w. En dan duurt het nóg weer een jaar voordat 
burgemeester Jan-Diek van Ketwich Verschuur op 2 mei 1988 -  15 jaar na de eerste 
ideeën -  officieel het museum De Casteelse Poort kan openen.

Dat De Casteelse Poort al 15 jaar bestaat en er ook nog eens goed voorstaat betekent 
dus heel wat in het Wageningse.

Cultuurhistorisch erfgoed
Het museum ontwikkelt steeds meer activiteiten parallel aan de kerntaak. Het hele jaar 
door worden kunstenaars uit stad en ommeland uitgenodigd hun werk te tonen. Er zijn 
vertelmiddagen en taxatiedagen. Verwante organisaties als Oud-Wageningen en de 
Stadsrondleidingen genieten gastvrijheid. Aldus doende is het museum bezig uit te 
groeien tot cultuurhistorisch centrum.
Het museum wil zich inzetten voor het behoud en de verzorging van het cultuurhisto
risch erfgoed van de stad Wageningen. Wageningen is een kleine stad, maar wel een 
stad met unieke kwaliteiten. Veel mensen in Wageningen zijn daar enthousiast over en 
zetten zich daarvoor in. Vandaar dat de stad een aantal organisaties kent die alle ijveren 
voor hetzelfde belang, zij het allemaal onder een eigen invalshoek, met een eigen 
specialisme. Dat heeft tot een enigszins verbrokkeld beeld geleid. Het museumbestuur 
wil daar graag, samen met de andere organisaties en de gemeente, iets aan doen:
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samen zoeken naar een betere constellatie.
Zowel voor de gemeente als voor de burgerij zal het vanzelfsprekender zijn de 
noodzakelijke ondersteuning te blijven bieden als zij een helder zicht hebben op het 
geheel van de cultuurhistorische inspanning die door de verschillende instellingen 
wordt geleverd en die zonder deze steun niet kan voortbestaan.

Piet A ben

NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL. Bibliotheek en documentatie

Aanwinsten
1. W 502
Van geslacht tot geslacht; protestants-christelijk onderwijs in Wageningen, 1870 - 
1998; onder red. van H. de Bakker e.a. Wageningen, 2002. 88 blz.
2. W 505
Wageningen, laat naar je kijken! Fotoboek.samengesteld door K.Gast. Huizen, 2002. 
120 blz.
3. W 506 Bestekken van de Roosendaalse huizen, anno 1738 -1739. Transcriptie van 
bouwkundige beschrijvingen voor de bouw van vijf huizen aan de Heerenstraat (toen 
Achterstraat) te Wageningen enz. Wageningen, 1995. 37 blz.
4. W 507
G. Olinga. Wageningse dienders. De historische beschrijving van de Wageningse Politie 
in de periode van 1843 - 1945. Wageningen, 2003. 58 blz.
5. W 508
M. van der Burg en M. Bos-Boers. Vrouwen, Wageningen en de wereld: wetenschap, 
studie en loopbaan, 1918 - 2003. Hilversum, 2003. 255 blz.
6. W 502
A.G. Steenbergen. "Een eerlijcke plaets"; Memorboek van joods Wageningen en 
omgeving. Wageningen, 2003.128 blz.

Schenkingen
1. Van de familie Jansen, Rhenen, een map documentatie en
een map foto's, betrekking hebbend op het Instituut voor Plantenveredeling, afkomstig 
van wijlen de heer H. Jansen. De foto's zijn op jaar ingeplakt en voorzien van namen 
van de personen die erop staan.
2. Van Piet Holleman, Renkum. Een groot aantal plakboeken met knipsels over de 
historie van Wageningen, voorzien van indexen.
3. Van mw W. Kloen - Wien, Groningen. Krantenartikelen van Wageningen, geplakt op 
karton. Afkomstig van haarvader, W. Wien, kruidenier aan de Grindweg (=Bevrijding- 
straat).

Harteiijk dank. 
Ton Steenbergen, 

beheerder bibliotheek
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AGENDA M USEUM  DE CASTEELSE POORT

Wisselende tentoonstellingen in het museum: 
Van 25 april t/m 9 november 2003:

Van 29 augustus t/m eind februari 2004

Wageningse dienders, de Wageningse 
politie tussen 1843 en 1993.
Het boerenerf in vroeger tijd met spe
ciale aandacht voor de Gelderse Vallei.

Wisselende tentoonstelling in het Koetshuis:
Van 29 augustus t/m 5 oktober 2003 Boerderijen en landleven, gezien door

het oog van kunstenaars en fotografen.

De tentoonstelling Het boerenerf in vroeger tijd is gebaseerd op een studie van Ir. 
Baukje Drenth, die in dienst van de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in 
Gelderland een onderzoek heeft gedaan naar traditionele boerderijen en boerenerven 
in het Gelderse deel van de Gelderse Vallei. Zij heeft vooral oudere boerengezinnen 
bezocht en hen ondervraagd naar het boerenerf zoals dat er vroeger uitzag. In de 
tentoonstelling ziet u tekeningen van zulke boerenerven van vroeger en prachtige foto's 
van landschappen en boerderijen in het landschap.
Baukje Drenth heeft ook geïnventariseerd welke planten en bomen op de erven 
voorkwamen. Het boekje dat zij naar aanleiding van dit onderzoek heeft geschreven 
geeft belangstellenden aanwijzingen en suggesties voor het inrichten van een boeren
erf, zodat dat past in het landschap.
Het verdwijnen van boerenerven houdt in dat veel boerderijen een andere functie 
krijgen, maar het zou jammer zijn als de inpassing van de boerderij in het landschap 
door de inrichting van het erf afbreuk zou doen aan het landschap in onze regio.
De tentoonstelling laat ook zien hoe de boerderijen in Wageningen er uit zagen en wat 
er zo allemaal op een Wagenings erf te zien was.

De expositie Boerderijen en landleven is een kunsttentoonstelling van de leden van 
KKC (Kunstenaars Kontakt Wageningen) en CCW (Cameraclub Wageningen). Zij lieten 
zich inspireren door boerderijen en landelijk leven in de gemeente Wageningen.

De twee exposities werden door het museum georganiseerd ter gelegenheid van de 
Open Monumentendag en Het Jaar van de Boerderij.
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

Museum De Casteelse Poort
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur 
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.

Bibliotheek en prentenkabinet
In de Jan J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.

Tijdschriftenrek
In de Jan J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen 
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.

Wageningen in oude ansichten/foto's
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

Rondleidingen in 2003
• Stadswandelingen.
• Wandeling door de uiterwaarden.
• Fietstocht Landschap en Landbouw.
• Beeldenroute per fiets
• Wandeling Tuin en Architectuur.
• Cultuurpad.
Voor groepen kunnen alle wandelingen en fietstochten gedurende het gehele jaar en op zowat elk 
gewenst moment worden afgesproken.
Inlichtingen: tel. 0317 412801. E-mail: RondleidinaenWaaeninaen@hetnet.nl
In de zomermaanden bestaat de mogelijkheid individueel aan diverse onderdelen deel te nemen.
Aankondiging daarvan in folder en kranten en in de rubriek Varia-Info in dit blad.

Gemeentearchief, bibliotheek en tijdschriftenrek
Stadhuis, Markt 22, 6700 AA Wageningen. Tel: 0317 492631
aemeentearchief@waaeninaen.nl
Openingstijden:
ma, di en wo van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur of volgens afspraak

Wageningen in beeld op internet
www.oudwaaeninaen.nl 
www.waaeninaen.interstad.nl 
www.aelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)

Lidmaatschap van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat.
Contributie minimaal : € 11,35 per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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VAN DE REDACTIE
Het verschil tussen een gemiddeld tijdschrift en een blad van een historische vereniging 
bestaat voornamelijk uit het volgende:
bij het eerste hebben we te doen met twee partijen: de correspondenten (die dus het 
blad vullen) en de lezers. Bij een blad zoals Oud-Wageningen gaat het meestal om één 
partij: het zijn de leden van de vereniging. Iemand heeft iets gevonden of is ergens mee 
bezig en wil dat graag met andere leden delen. Het blad wordt zo gevuld èn gelezen 
door onze historisch geïnteresseerden.
Correspondenten worden geacht ervaren in hun vak te zijn, auteurs voor ons blad 
hoeven dat niet per se te zijn. In dat geval zijn we er voor om ook in dit opzicht elkaar 
te helpen en dat doet de redactie graag en zo goed mogelijk.

DEADLINE
Kopij voor het februarinummer van 2004 ontvangt de redactie graag vóór 
zaterdag 17 januari. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook 
welkom. Adressen vindt u op het laatste buitenblad van dit nummer.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen

IJZER IN BODEM EN LANDSCHAP
Vorming, voorkomen en winning
Het maken en gebruiken van ijzeren voorwerpen is al duizenden jaren oud. Ook in 
Nederland werden dergelijke voorwerpen gemaakt, beginnend vanaf de ijzertijd (880 
v Chr.- 50 n Chr.). Het Nederlandse ijzererts bestond uit ijzeroer en klapperstenen. Hoe 
zijn deze ijzervormen ontstaan? Waar kwamen deze materialen vandaan? En hoe 
bewerkten onze voorouders deze grondstoffen? Was er in ons land een bloeiende 
ijzerindustrie? Zo zijn er meer vragen te bedenken over ijzer in Nederland.
We zullen gedurende de lezing stil staan bij:

1 De vorming van ijzeroer en klapperstenen en waarom ze in specifieke delen van het 
Nederlandse landschap voorkomen;

2 De methoden hoe het ijzer werd gedolven en verwerkt;
3 De omvang en de ontwikkeling van de vroegere ijzerindustrie;
4 De gevolgen van deze industrie op bodem en landschap;
5 De uiteenlopende praktijktoepassingen;
6 Hoe zit het met het ijzer in bodem en landschap rond Wageningen.

Het verhaal zal ik illustreren met dia's, handstukken en bodemprofielen.
Tot maandag 17 november 20.00 uur in Vredehorst!

T. Jongmans

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
De foto toont de doorsnede van een ijzer-veldoven. Koolstof is nodig om ijzer te kunnen 
winnen uit ijzeroer. De koolstof in de houtskool en de hoge oventemperatuur reduceren 
de ijzeroxiden in klapperstenen en de ijzeroer tot ijzer.

LEZING FEBRUARI 2004
De lezing van 16 februari 2004 heeft de titel: Geschiedenis der Posterijen in 
Wageningen en zal gehouden worden door de heer J.H. Spijker uit Wageningen

BESTUURSMEDEDELINGEN
Nu de avonden weer langer worden vraagt het bestuur de leden, die in het verleden 
zo vriendelijke waren om allerhande zaken als serviezen, boeken en andere spulletjes 
voor de vereniging te bewaren, eens een avondje op de rommelzolder door te brengen. 
Sinds de tijd dat we gebrek aan goede opslagruimte hadden is er veel veranderd: in 
het museum, met o.a. de J.J. de Goede-zaal en de zolder, hebben we nu wel de 
mogelijkheid om onze spulletjes netjes te catalogiseren en op te bergen (ofte tonen!). 
Dus aan u graag het verzoek om de 'geleende' spullen terug te brengen bij de
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vereniging. Hiertoe kunt u altijd op dinsdagmorgen terecht bij de vrijwilligers van de 
vereniging in het museum en anders kunt u evt. contact zoeken met dhr A.G. 
Steenbergen (zie achterzijde van dit blad voor adres). Bij voorbaat dank voor uw 
zoekactie en uiteraard voor het bewaren!

Een andere actie van de het bestuur van de vereniging om zorgvuldig met oude zaken 
om te gaan is het initiatief om samen met het bestuur van het museum 'De Casteelse 
Poort' bij gemeente en provincie te pleiten voor het accentueren van het historisch 
verleden van Wageningen en met name in het gebied rond het kasteel. Er worden 
plannen ontwikkeld om bepaalde onderdelen van dit deel van de binnenstad, zoals de 
kruisgewelfkelder van het kasteel en detheekoepel van hetTorckhuis, te ontsluiten en 
om b.v. middeleeuwse stratenpatronen weer zichtbaar te maken. Dit en andere 
initiatieven zijn een gevolg van enkele vruchtbare gesprekken van beide besturen om 
te komen tot een nog betere samenwerking.

Een laatste mededeling van het bestuur komt dit keer van de penningmeester: het 
bestuur ziet zich genoodzaakt om, met ingang van 01-01-2004, de jaarlijkse contributie 
te verhogen tot €13,-. Dit om de gestegen kosten van b.v. het verenigingsblad op te 
kunnen vangen. De verhoging maakt het ook mogelijk voor het bestuur om nu al 
plannen te maken voor nieuwe uitgaven van de historische reeks.

Henk Schots

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden sinds 1-9-2003: 
E. van Holland 
M.H. Leenarts 
J.H.G. Peskens 
Mevr. A. van Rossum
1 Uittenbogaard-v.d.Pol 
Dhr. en Mevr. Westendorp

Dudoklaan 5 
Gruttoweide 2 
Bassecour 38
van der Waalsstraat 17 
Eikendwarsstraat 20 
Arboretumlaan 9

6708 RP Wageningen 
6708 BH Wageningen 
6701 EB Wageningen 
6706 JL Wageningen 
6706 BK Wageningen 
6703 BD Wageningen

Adreswijzigingen:
Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen Hamelakkerlaan 17 6703 EG Wageningen 
Mevr. M. Wegman, p/a J. Post Bertus Aafjeslaan 17 1187 VZ Amstelveen

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden:
Dhr. A.F. Bouwman 
Mevr. H. Vierbergen 
Dhr. W.J. Oudshoorn

84



RONDEEL NUDEPOORT VAN 1731
Over de poorten van de vestingstad Wageningen I.C . Rauws

In de 17de eeuw bezat de stad Wageningen twee stadspoorten m et een rondeel, de 
Nudepoort in het westen en de Berg poort in het oosten. 1 De Berg poort met rondeei 
werd gesloopt wegens bouwvalligheid en in 1731 Het burgemeester Lubbert Adolf 
baron Torck er een nieuwe poort met koepeltorentje en slaguurwerk bouwen. Deze 
poort werd in 1820 gesloopt. 2
Twee kleinere poortjes, de Beuningpoort en de Broekpoort, die aan het einde van de 
Beuningstraat en de Junusstraat stonden, werden omstreeks 1854 afgebroken.

De Nudepoort

De Nudepoort in 1650

Evenals de Bergpoort bestond de Nude
poort uit een hoofdpoort, die in de stads
muur opgenomen was en een 'rondeel', 
een om deze hoofdpoort heen liggende

vestingmuur met een voor- of buitenpoort. 
Deze had een ophaalbrug die schuin voor 
de hoofdpoort lag. In 1828 werden de 
hoofd- en de voorpoort gesloopt, waarbij 
het rondeel bleef bestaan. Merkwaardig is 
het feit dat bij de bouw van de sociëteit De 
Harmonie in 18333 de rondeelmuur en het 
onderstuk van de voorpoort niet werden 
afgebroken maar in het gebouw werden 
opgenomen. Ik kan mij voorstellen dat 
men vroeger uit praktische overwegingen 
een oude muur in goede staat meenam in 
een nieuw metselwerk, maar wat heb je 
aan zo'n steenkolos, opgevuld met aarde 
en zand, die in een gebouw alleen maar 
ruimte wegneemt?4 De reden is mij onbe
kend en wat was het nut hiervan? Moest 
het een soort versterkt gebouw zijn als 
stadsingang ter verdediging van de Hoog

foto 1
Nudestraat met links 

de sociëteit "De 
Harmonie" (1833) 

Wageningen, 
ju li 1967
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straat in onzekere tijden? Of had het te 
maken met de bajonetbocht met bebou
wing ter verdediging van de Hoogstraat 
zoals bij de voormalige Bergpoort?5 Vra
gen die ik ooit eens had willen uitzoeken, 
maar het is er niet van gekomen.6 
Tussen 1828 en 1833 zal de nieuwe brug 
gebouwd zijn, daar de doorgang van de 
voorpoort immers binnen het sociëteitsge
bouw was komen te liggen. Met de bouw 
van de brug, die in mei 1940 was opgebla
zen, werd tevens de Hoogstraat recht ge
trokken. Het er tegenover gelegen ron- 
deelgedeelte aan het tegenwoordige Em- 
mapark zal toen wel verwijderd zijn tot een 
halve meter onder het maaiveld.

Sociëteit De Harmonie
Als men vanuit de Hoogstraat door de 
grote dubbele deuren de sociëteit binnen 
ging moest men gelijk rechtsaf de grote 
brede trap op naar boven. De zaal met 
veranda lag boven het onderstuk en de 
trap in de doorgang van de poort. In de 
ruimte tussen de buitenmuur van het 
gebouw aan de stadsgrachtzijde en de 
gebogen rondeelmuur liep een smalle 
houten trap van boven naar beneden om 
via een poortje bij de gracht in de tuin uit 
te komen (zie foto 2). 7

foto 2
Rondeel "Nudepoort" 
met sociëteit "De 
Harmonie", met 
rechts de Nudepoort- 
brug. Wageningen, 
ju li 1967.

Men noemde dit wel de geheime gang, 
daar heren, die te diep in het glaasje 
hadden gekeken, ongezien voor de bui
tenwacht het pand via deze weg konden 
verlaten. Aan de achterzijde kwam de 
rondeelmuur weer uit het gebouw naar 
buiten en sloot aan op de stadsmuur van 
de Walstraat, de eigenlijke Nude of Korte 
Wal (zie foto 2).

Sloop van de sociëteit
In 1964 werd de oude Walstraat afgegra
ven en de stadsmuur afgebroken. In de 
plaats hiervan kwam een nieuwe wal met 
stadsmuur in moderne stenen en een 
wandelpad. Aan het pad kwamen studen
tenflats te liggen. In 1967 begon de sloop 
van drie winkelpanden en de sociëteit De 
Harmonie, staande aan de Hoogstraat 
tussen de Walstraat en de Nudepoort- 
brug.8 Sinds mei 1940 waren deze gebou
wen niet meer onderhouden. De rondeel
muur werd daarbij doorbroken ten behoe
ve van de aanleg van de Walstraat met 
aansluiting op de Hoogstraat en het Em- 
mapark (zie foto 3). Ik schat dat zij zo'n 
vier tot vijf meter hoog was. Toeschou
wers, waaronder uw schrijver, vonden het 
jammer dat de gemeente geen oog had 
voor deze eeuwenoude muur en deze zo
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foto 4
Restauratie rondeet 
Nudepoort hoek 
Hoogstraat- Watstraat 
te Wageningen, 
februari 1969.

foto 3
Doorbraak t.b. v. de 

nieuwe Waistraat 
naar de Hoogstraat. 
Rechts sociëteit "De 

Harmonie" met muur- 
rondeei "Nudepoort". 

Wageningen, 
augustus 1967.

maar met een bulldozer tegen de grond 
werkte. Bij de afbraak van De Harmonie in 
september 1967 kwam de hoofdmoot van 
de Nudepoort, de voorpoort, te voor
schijn. Gemeente en monumentenzorg 
werden gewaarschuwd, waardoor de sloop 
tijdelijk stil kwam te liggen. Na het besluit 
om de poortresten te behouden verliep de 
afbraak van de rest verder zorgvuldig.

Restauratie
In 1968 -  1969 volgde de restauratie van

de rondeelmuur en voorpoort (zie foto 
4). Het gedeelte van het rondeel, gele
gen aan het Emmapark, was al enige 
jaren eerder herbouwd in een moderne 
steensoort. Om het in overeenstemming 
te brengen met het deel van de sociëteit 
werd het afgebroken tot op de oorspron
kelijke fundamenten en weer opgetrok
ken in oude stijl met kloostermoppen (zie 
foto 5). Het geheel mag er zijn! Sinds 
1969 komt men de stad weer binnen via 
het Nudepoortrondeel.
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foto 5
Rondeel "Nudepoort" - Emmapark, 

gezien vanaf de Nudestraat. 
Wageningen, 30 ju n i 1973.

Voetnoten
1 Bronnen:
Bunt, Aleid W. van de. Wageningen/Rhe- 
nen, 1969.
Goossen Jzn, G. Geschiedenis van Wage
ningen. 1862, 2e druk, 1966.
Huisman, J. Funderingsresten van de twee
de Nudepoort en het rondeel. Wagenwe
gen, 5e jaargang, nr. 2, juni 1977, pag. 9-
11. Idem nr. 3, september 1977, pag. 19- 
20 .
Steenbergen, A.G. Wageningse Avonden. 
1970.
Steenbergen, A.G. Wageningen in oude 
ansichten. 1974. Foto's nr. 22 en 23. 
Toegang Hoogstraat over de Bergpoort- 
brug en Hoogstraat met bajonetbocht.

2 Sloop Nudepoort en Bergpoort. Ik ont
dekte een verschil in jaartallen: Van de 
Bunt schrijft in haar boekje (Zie voetnoot 
1) op pag. 89 bij de beschrijving van de 
platen 7 en 8 (pag 33) dat de Nudepoort 
werd gesloopt in 1820. Op pag. 61, hoofd
stuk 'Op eigen benen 1848-1870' staat, 
dat de Bergpoort in die periode is afgebro
ken. Het komt mij voor dat deze gegevens 
niet kloppen.
Goossen (zie voetnoot 1) schrijft in hoofd- 
stuk'Wagenings omstreken' pag. 74, voet
noot 1: Nudepoort gesloopt in 1828. Op 
pag. 66 vermeldt hij dat na 1854 de wallen 
bijna geheel zijn verdwenen en dat de 
Beuning- en de Broekpoort zijn gesloopt. 
De Bergpoort wordt hier niet genoemd. 
Deze zal dus eerder gesloopt zijn. 
Steenbergen vermeldt in Wageningse 
Avonden (Voetnoot 1), pag. 23 dat in 
1820 de Bergpoort en in 1828 de Nude
poort werden afgebroken.
3 Zie voetnoot 1, Goossen Jzn, G. pag. 73.
4 Rauws, I.C. Oude gevelresten. Oud- 
Wageningen, jaargang 17, nr. 2, april 
1989, pag. 28-29.
5 Zie voetnoot 1. Steenbergen, A.G. Wa
geningen in oude ansichten.
6 Zie voetnoot 2.
7 Maanen, H. van. Het geboortehuis van 
Herman van Maanen. Oud-Wageningen, 
30e jaargang, nr. 3, september 2002, pag. 
54-55. Op de foto is het poortje rechts 
beneden aan de gracht te zien.
8 Sociëteit De Harmonie met winkelpan
den zouden in 1940, later in 1945, in 
verband met het stadsherstel gesloopt 
worden. Het pand aan de Walstraat had 
sinds 1945 een flink gat in de boven- 
zijgevel ten gevolge van een granaatin- 
slag. De etalages waren al die jaren dicht
getimmerd en voorzien van grotere of 
kleinere noodramen. Als winkel deden zij 
geen dienst meer. De laatste bewoners 
waren veelal studenten.



WAGENINGEN TERUGGEVONDEN
Een verhaal rond de opgraving op de Westbergweg H.P. Lagerwerf

In  februari2003 is er door het ROB ( Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek) een onderzoek gedaan naar het archeologisch monument op de berg naast het 
graf van De Constant Rebecque. Dit terrein heeft indertijd de status van monument 
gekregen op grond van vondsten uit 1845 van begravingen rond de kapel en op 
aanwijzingen dat er waarschijnlijk bewoning rond de kapel zou zijn geweest voordat 
Wageningen op zijn huidige plaats gesticht is. Volgens de huidige normen is dat bewijs 
onvoldoende gebleken voor de status van nationaal archeologisch monument, vandaar 
dat het ROB besloten heeft een vervolgonderzoek in te stellen op dit terrein.

De kapel
Wat er bekend was uit eerdere opgravin
gen, 150 jaar geleden, waren de afmetin
gen van de kapel, namelijk tien bij dertig 
Nederlandse ellen. In 1845 werden ook 
begravingen aan de zuidzijde van de kapel 
vastgesteld. Door het ontbreken van graf- 
giften en de oost-westorientatie van de 
graven zijn deze waarschijnlijk christelijk 
en gelieerd aan de kapel. Deze is rond 
1100 gebouwd en de graven zijn dan 
waarschijnlijk vanaf die tijd gedolven. In 
1860 is vlak bij de kapel een muntschat 
van 60 zilveren penningen uit de periode 
1139 tot 1178 ontdekt. Ten tijde van dit 
onderzoek zijn er begravingen gevonden 
aan de voet van de Holleweg die uit de 
Karolingische periode (omstreeks 900) 
stammen. De datering werd vastgesteld 
op vondsten bestaande uit delen van een 
tufstenen grafkist en van aardewerk scher
ven. Deze waren vergelijkbaar met de 
vondsten die in dezelfde periode in Dore- 
stad gedaan zijn. Het kan dus zijn dat er 
al een kapel onder aan de berg heeft 
gestaan die om de een of andere reden 
naar boven is verplaatst. De afstand tus
sen deze begravingen en de kapel *is te 
groot (een hoogteverschil van dertig m) 
om deze graven te verbinden met het 
grafveld op de berg.
Als ras-optimist zou ik graag de Noorman
nen de schuld willen geven van die verhui

zing om zo Wageningen in het internatio
nale kader te kunnen trekken, maar ik 
weet dat het op grond van vondsten niet 
mag.

Het kerkhof
De opgraving in 2003 had tot doel om te 
kijken of dit terrein op de monumenten
lijst moest blijven. Daartoe zijn er een 
viertal proefsleuven gegraven om na te 
gaan wat er aanwezig is op het terrein van 
de Westbergweg.
De eerste sleuf werd oost-west en een 
tiental meter buiten het hek rond de kapel 
gegraven om te zien of het grafveld even
tueel groter is dan tot nu toe bekend is. Er 
werden inderdaad direct begravingen ge
vonden die alle aan de kapel gelieerd 
konden worden. Grafgiften zijn niet aan
getroffen en elk graf was oost-west ge
oriënteerd. Er was wel een verschil tussen 
de oostelijke en de westelijke kant van het 
grafveld. Ten oosten van het bestaande 
pad waren de graven duidelijk te onder
scheiden tegen de ondergrond. Dat wil 
zeggen dat de graven indertijd 'in de 
natuurlijke bodem zijn gegraven. Aan de 
westkant was dit niet het geval. Hier lagen 
de graven in een ondergrond die gelijk 
was aan de omgeving. Dit kan er op 
duiden dat op een gegeven moment het 
kerkhof naar het westen is uitgebreid en 
dat daarbij een deel van een landbouwter-
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RENVOOI
1. Westbergweg
2. Holleweg
3. Bouwland
4. Bestaand wandelpad
5. Bos
6. Gegraven geulen
7. IJzertljd kuil
8. Paalgaten

rein bij het kerkhof getrokken is. Aan de 
westkant zijn sporen gevonden van een 
muurtje dat noord-zuid liep en dat de 
begrenzing van het kerkhof geweest kan 
zijn. Bij één graf werden scherven gevon
den die echter niet goed te determineren, 
maar vroeg middeleeuws waren.

9. Keukengerei
10. Muurtje
11. Graven
12. Grintwinning
13. Gevonden muntschat
14. Plaats kerkje
15. Aanwezige fundering kerkje
16. Hek om monument van De Constant 

Rebecque

Huizen
In een van de sleuven (bij cijfer 8) werden 
restanten van paalgaten gevonden die er 
op duiden dat er een gebouw gestaan 
moet hebben met twee rijen van zes palen 
om het dak te steunen. Het gebouw moet 
zo'n dertien meter lang geweest zijn. Scher
ven rond dit gebouw zijn zo uit de twaalfde



en de dertiende eeuw te dateren. Ook 
werden er fragmenten van maalstenen uit 
de twaalfde eeuw gevonden. Enkele hier
van zijn te zien in de historiezaal van het 
museum de Casteelse Poort. Verder werd 
er weinig gevonden wat bij deze tijd hoort. 
Het soort huizen waar de paalgaten bij 
horen is vergelijkbaar met de huizen zoals 
die in Dorestad zijn gevonden. Ze beston
den uit twee rijen palen, die twee meter uit 
elkaar stonden en een dak ondersteunden 
dat met riet/gras bedekt was. Het dak liep 
tot bijna aan de grond toe door en eindig
de bij lage niet-dragende muurtjes. De 
voor- en achtergevel waren waarschijnlijk 
van hout. Het vee werd achterin in het 
huis gehouden en de mensen woonden in 
het voorste deel. In hetArcheon in Alphen 
aan de Rijn staat een replica van zo'n huis. 
Het enige wat van dit soort huizen over
blijft zijn verkleuringen in de grond waar 
de grote dragende palen gestaan hebben 
en eventuele scherven die in de keuken 
gemaakt zijn. Tegen de Westbergweg aan 
werd nog wel een afvalput gevonden uit 
de ijzertijd. Leuk, maar niet relevant voor 
de status van archeologisch monument. 
Ten oosten van de kapel werd een sleuf 
gegraven in zuidelijke richting (zie bij 12). 
Deze sleuf leverde vage sporen op van 
paalgaten, maar een grindafgraving uit de 
achttiende eeuw verstoorde deze sleuf. 
Een derde sleuf ten westen van de kapel 
naar het noorden leverde sporen op van 
nog een huis uit de periode en een vierde 
sleuf naar het noorden ter hoogte van de 
kapel liet zien dat het grafveld niet veel 
noordelijker liep dan de eerste sleuf.
Op het hele terrein werd in de archeologi
sche laag niets gevonden wat duidde op 
bewoning na de vijftiende eeuw. In de 
bovenlaag, de zwarte aarde, zijn aanwij
zingen gevonden van het opbrengen van 
afval uit de stad in de vorm van pijpenkop- 
jes en pijpenstelen.

Oud Wageningen!
Wat vermoed werd klopt dus. Oud Wa
geningen lag boven op de berg rond de 
kapel van St. Jan. Van de elfde tot de 
dertiende eeuw is hier, rond de kapel, een 
dorpje geweest met de naam Wagenin
gen. Het enige stenen gebouw is de kapel 
geweest. De andere gebouwen waren van 
hout en lagen zonder een duidelijke struc
tuur rond de kapel. De muntschat kan er 
op wijzen dat een rijker persoon direct 
naast de kapel heeft gewoond. Zonder 
echte aanwijzing hiervoor kan ik me voor
stellen dat dit de kerkbeheerder is ge
weest. Rond 1300 is het dorpje Wagenin
gen verplaatst naar de plek binnen de 
gracht waar het nu nog als stad ligt. Het 
kan zijn dat er nog een tijdje begravingen 
zijn geweest rond de kapel; officieel wer
den Wageningers rond de grote kerk be
graven. Op de berg is er waarschijnlijk nog 
een tijd gewoond tot aan de vijftiende 
eeuw, maar daarna is er van bewoning op 
die plek geen sprake meer. Wel is er al die 
tijd landbouwactiviteit geweest op dit ter
rein. Na 1800 verdwijnt de aanduiding 
kerkhof van de kaarten. De vorm van het 
perceel is echter nooit veranderd. Als de 
andere percelen rond de straatweg, (nu 
Gen. Foulkesweg), bekeken worden, dan 
is er in de loop der tijd sprake van een 
steeds smallere verkaveling van de perce
len die haaks op de doorgaande weg 
staan. Het perceel tussen de Holleweg en 
de Westbergweg is echter nooit opge
splitst geweest. Waarom dat is heb ik niet 
terug kunnen vinden; opvallend is het wel.

Het ROB heeft van de opgraving een zeer 
mooi en compleetverslag geschreven met 
alle details die erbij horen en niet eens al 
te bureaucratisch. De conclusie van het 
verslag was dat het archeologische monu
ment nationaal gezien zeldzaam is en zijn 
status meer dan verdient.
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Oud Wageningen ligt dus weer op de kaart 
en wel rond de kapel van St. Jan boven op 
de berg naast de Holleweg. Deze bevesti
ging van wat velen al dachten heeft veel 
duidelijk gemaakt over de geschiedenis 
van Wageningen. Nadat de Romeinen aan 
de overkant van het Lexkesveer besloten 
hun rijk te beëindigen (of heeft er toch een 
toren op de berg gestaan?) zijn er rond 
400 nederzettingen gekomen rond de di
verse brinken op het zand langs het veen. 
Deze groeiden langzaam aan uit tot 
machtskernen zoals de Rouwenhof bij de 
Geertjesweg en de Nudehof in de Nude. 
De begravingen van deze gemeenschap
pen vonden plaats naast het kruispunt 
Geertjesweg-Diedenweg vanaf400 tot900. 
De kapel en het dorp eromheen zijn vanaf 
1100 terug op de kaart gebracht, de 
vestingstad vanaf 1300. Met het kerkhof

Foto 1 is genomen bij het cijfer 6 (zie 
schets) in oostelijke richting.

achter het Jan Kopshuis zijn hiermee alle 
begraafplaatsen in de laatste 1600 jaar in 
kaart gebracht. Er zit een klein hiaat in wat 
opgevuld zou kunnen worden met Karo
lingische begravingen onder aan de Holle
weg. Gezien de plaats van kerkjes uit die 
tijd (zie Oosterbeek in benedendorp) zou 
een kerkje onder aan de Holleweg niet 
vreemd zijn.
Er zijn een paar huisjes gesloopt aan de 
Veerweg hoek Westbergweg en een veld
loop daar heeft enkele Karolingische scher
ven aan het licht gebracht. Het is te vroeg 
om daar conclusies aan te verbinden, 
maar het duidt wel op bewoning op die 
plaats op een tijdstip dat het plaatje rond 
zou kunnen maken.

Archeologisch monument
Nu al is de gemeente Wageningen bijzon-

Foto 2 is genomen bij het cijfer 8 in 
westelijke richting.
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der omdat het een zo continue geschiede
nis heeft die nog terug gevonden kan 
worden: steentijdresten rond de Nude en 
op de Berg, grafheuvels uit de brons- en 
ijzertijd en de Romeinen in Randwijk. 
Vervolgens is de woonkern steeds ver
schoven en daarna met rust gelaten, zo
dat wij ze steeds terug hebben kunnen 
vinden.

Oude plantennamen
Jacobus Smit, bloemist en boomkweeker, 
wonende te Utrecht, verkoopt onder lei
ding van notaris J. Kuijkter half elf uren op 
de Markt te Wageningen in 1853:

Naam in 
deVerkooplijst

Huidige naam Aantal

Rhododendrum rododendron 135
Azalea azalea 65
Barbaressa berberis
Andromidae andromeda 3
Fugia ? 1
Exeka ? 29
Akazia acacia/robinia 2
Kansialaria ? 8
zes potten bloemen (totaal 48) 8
Roos roos 41
Aucubat aucuba 3
Vijf Graniums pelargonium 17
Vijf Residas reseda 10
Vijf Verbenas verbena 23
Betumea ? 23
Diosema ? 1
Aloes aloe 2

Wageningen: een heel raar en bijzonder 
plekje in Nederland meteen mooi archeo
logisch monument boven op de berg!

Bron:
Verslag door M.J.A. de Haan van het 
onderzoek door het ROB (  22 tot 27  
januari 2003)

Er blijven enkele planten over, die ik niet 
kan identificeren. Misschien dat met Fugia 
fuchsia wordt bedoeld. Verder is lavendel- 
heide de nederiandse naam voor Andro- 
meda polifolia.

Notaris was erbij
Kennelijk moest de notaris erop toezien, 
dat het een en ander goed verliep. Ik denk 
niet dat er bij elke verkoop door hem een 
acte is opgesteld. Dat was, denk ik, ook in 
die tijd onbegonnen werk en het zou de te 
verkopen planten alleen maar duurder 
maken. Jammer dat de verkoopprijzen 
niet vermeld worden.
Een onbeantwoorde vraag is: waarom 
haalde bloemist en boomkweker Jacobus 
Smit notaris Kuijk erbij?

Bron: Gemeente-Archief, Notarieel archief 
inv. nr. 4826.

PLANTEN IN 1853
Openbare verkoop op de Markt in Wageningen A.C. Zeven

Met deel 16 in deze reeks wil ik opnieuw de aandacht op ons gemeentearchief vestigen.
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ORGEL VOORDENED. HERVORMDE KERK ?
Een schenking die niet doorging.... Anton C. Zeven

In de 18de eeuw woonde in Wageningen het echtpaar Gijsbert Karei graaf van 
Hogendorp en Cornelia Janette van Hoey. Als we de archieven mogen geloven was het 
een huwelijk met ups en downs.

Gijsbert en Cornelia
Gijsbert was in 's-Gravenhage geboren op
6 april 1710 en drie dagen later op 9 april 
gedoopt. Hij was o.m. schepen, raadslid 
en burgemeester van Wageningen. Hij 
overleed te 's-Gravenhage waar hij op 14 
oktober 1779 in de Grote Kerk werd be
graven. Cornelia werd op 28 januari 1714 
geboren, en overleed te Gorinchem op 1 
oktober 1782. Op 15 oktober 1736 trouw
den zij.1 Het moet geen gelukkig stel zijn 
geweest, want toen Gijsbert op 21 augus
tus 1755 zijn testament liet opmaken, 
schreef hij o.m. ik hoop dat de paarde m ij 
de kop insloegen. Hij wilde immers graag 
naar zijn standgenoten, die in het leger 
ergens in binnen- en buitenland toefden. 
Maar dat mocht niet van zijn vrouw. Hij 
moest bij haar blijven. Ik denk dat hij 
financieel van zijn vrouw afhankelijk was 
en dat hij geen eigen middelen had om zijn 
verblijf in het leger te bekostigen.
Later ging het kennelijk wat beter tussen 
de echtelieden, want in 1762 had Gijsbert 
het over 'zijn geliefde' als hij over zijn 
vrouw schreef. Misschien had Gijsbert zijn 
draai in Wageningen gevonden.

Orgel?
Ook als echtpaar maakten zij op 21 augus
tus 1755 een testament op. Cornelia be
paalde dat er geld opzij moest worden 
gelegd voor een Fundatie Van Hogendorp 
Sticht. Ik denk dat zij hiermee een hofje 
voor bejaarden wilde stichten. Daarnaast 
testeerde zij aan de Diakonie van Wage
ningen duizend gulden. De Kerk van Wa
geningen, d.w.z. de Nederlands Hervorm

de Kerk op de Markt (nu Kerkplein), kreeg 
vijfduizend gulden' tot het zetten van een 
orgel en tienduizend gulden werden opzij 
gezet om van de rente de organist te 
betalen. ' Op 't orgel moeten de wapens 
van m ij en mijn man [in deze volgorde!] 
gesteld worden, in snijwerk, met kleuren 
en ik legateer 1000 gid voor 't onderhoud 
daarvan."2
Cornelia is na het overlijden van haar man 
naar elders vertrokken en zij moet haar 
eerdere wilsbeschikking hebben herroe
pen. Immers in 1796 was er nog geen 
orgel, zoals Ahasverus in 1796 aan zijn 
zoon vertelde: De kerk van deze stad 
heeft niet eens een orgei '3 
Wanneer het orgel er wel is gekomen weet 
ik niet.

Noten en bronnen
1 Zie verder mijn boeken 'Wie woonden 
waar in de binnenstad van Wageningen'. 
Nu ook op internet: 
www.wageningen.interstad.nl
2 Gemeentearchief van Wageningen, Oud- 
recht. archief inv. nr 225, d.d. 21-8-1755.
3 Van den Berg, A. 1796. Geografie van 
Veluwe. In 1974 als Veluws verleden, 
opnieuw uitgegeven en van een inleiding 
en aantekeningen voorzien door B. Paas- 
man. Zutphen. 114p
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POORTGELDEN
Een besluit van Koning Willem I  H.C. Wildeman -  Van Sch/jndel

In de tijd dat de stad Wageningen nog stadspoorten bezat, werden er door het 
stadsbestuur poortgelden geheven. Het onderstaande besluit uit 1823, waarin Koning 
Willem alle steden verzocht de tarieven van de poortgelden op te sturen, was dus ook 
van toepassing op Wageningen, maar de Magistraat Het niets van zich horen....

BESLUIT,
betreffende het heffen van Poortgelden. 
Van den 28sten Julij 1823.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning 
der Nederlanden, Prins van Oranje-Nas- 
sau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., 
enz., enz.
Op de rekeste (verzoekschrift) van de 
stedelijke regeringen van enz., en Schoon
hoven, enz. om daarbij aangevoerde re
denen, verzoekende om, op den daarbij 
vermelden voet, met het heffen van poort
gelden te mogen blijven voortgaan; 
Gezien het rapport van Onzen Minister 
van binnenlandsche zaken en waterstaat 
van den 27sten dezer, P.4561, no. 2, Rz, 
benevens de daarbij overlegde missive 
(officieel schrijven) van Onzen staatsraad 
gouverneur van Zuid-Holland;
Voorts op de rekeste van J J. de Metz c. s., 
buiteningezetenen der stad Gouda, hou
dende verzoek dat voortaan, bij dag en bij 
nacht de stads poorten open mogen blijven; 
Gelet op het rapport van Onzen minister 
voornoemd, van den 27sten dezer, P. 
5045, no. 5, Rz;

Hebben goedgevonden en verstaan:
l.Aan de steden en gemeenten, alwaar 

thans poortgelden geheven worden, 
welke door Ons nog niet bepaaldelijk 
zijn toegestaan, te vergunnen, om met 
den laatsten December 1823, onder 
bepaling, dat de steden en gemeenten 
welke zoodanige heffing later, volstrekt 
nog mogten noodig hebben tot stijving

van derzelver plaatselijke finantien, tij
dig vóór den l ste Januarij aanstaande, 
Ons daartoe de vereischte reglementen 
en tarieven ter goedkeuring, op de 
gewone wijze, zullen moeten aanbie
den, in welk reglement eene met de 
plaatselijke omstandigheden bestaan
de ruimte zal moeten worden in acht 
genomen, en de gelegenheid vrijlaten, 
om ook des nachts, zonder merkbaar 
oponthoud, door de stad te kunnen 
komen, terwijl in dezelve geene perso
nele gunsten zullen mogen voorkomen, 
geen onderscheid zal mogen plaats 
hebben tusschen vreemdelingen en in
gezetenen, en de vrijstelling daarin op 
eenen billijken grondslag zullen moeten 
rusten; zullende in de steden en ge
meenten welke in gebreke mogten blij
ven om binnen de gestelden tijd de 
bedoelde reglementen en tarieven in te 
zenden, of niet mogten aantoonen de 
opbrengst van poortgelden te behoe
ven, tot stijving van derzelver plaatse
lijke finantien, de heffing dier poortgel
den met de l ste Januarij 1824, als ver
vallen worden beschouwd;

2. De.......enz.
En zal, onder bijvoeging van alle de 
overlegde stukken, afschrift dezes wor
den gezonden aan Onzen minister van 
binnenlandsche zaken en waterstaat, 
ter uitvoering, en om den inhoud daar
van ter kenisse van de belanghebbende 
steden en gemeenten.

Laken, den 28sten Julij 1823.
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( geteekend) WILLEM.
Van wege den Koning,
(geteekend) J.G. de Mey van Streefkerk. 
Accordeert met deszelfs origineel, De Grif
fier ter Staats-Secretarij.

(geteekend) D'Hamecourt, l.g. Voor 
eensluidend afschrift, De secretaris-gene- 
raal bij het ministerie van binnenlandsche 
zaken en waterstaat,

(geteekend) Wenckebach Voor kopij 
conform, De griffier der staten van Hol
land

(geteekend) J. van der Sleijden.

Bron: Bijvoegsel tot het Staatsblad der 
Nederlanden 1823.1, folio 525 en 526.

Poortgelden ook in Wageningen?
Een ordonantie van het gemeentebestuur 
van Wageningen gafhetin 1795alaan: de 
'poortiers'zullen gehouden zijn om, na het 
luiden van de poortklok en het sluiten van 
de poorten, het poortgeld te vorderen. 
Het luiden gebeurde voordat het donker 
begon te worden. De tijden waren precies 
in het reglement vastgelegd: vanaf 22 
januari om 6 uur, vanaf 24 februari om 
half zeven, vanaf 28 maart om 8 uur, 
enzovoort. Als de laatste tonen van de 
klok wegstierven ging de poort op slot. 
Iedere persoon moest voor het openen 
van de kleine deur, 80 cent betalen, maar 
na tien uur werd dat een gulden. Een 
paard binnenleiden kostte vóór tien uur 
een en na dat tijdstip twee gulden. Voor 
een kar met paard moest de grote poort 
open en daarvoor werd vóór tien uur twee 
gulden neergeteld en na tien uur vier. Een 
rijtuig met twee of meer paarden kostte de 
koetsier respectievelijk vier en acht gulden. 
Mensen op de kar of in het rijtuig konden 
zonder extra te betalen mee naar binnen. 
Het gemeentebestuur en de familieleden

ervan mochten er altijd gratis in.
De poortier kreeg een vergoeding en een 
gratis woning bij de poort. Hij was ver
plicht open te doen als iemand riep of 
klopte. Hij mocht degene die zich meldde 
niet 'qualijk bejegenen'.

Toch ontstonden er nogal eens strubbe
lingen als iemand naar binnen wilde.
Op 6 oktober 1838 stond er een rijtuig 
voor de Bergpoort. Behalve de koetsier 
bestond het gezelschap uit Herman Kleijn, 
Charles William Jules van Lijnden en Vin
cent Jacob van Dolder. De poortier, Jan 
van Wijk, deed open.
Van Lijnden en Van Dolder mochten gratis 
naar binnen, Herman Kleijn en de koetsier 
moesten betalen. Kleijn betaalde onder 
protest maar de koetsier weigerde en 
bleef met zijn rijtuig buiten de poort staan.

Hoe dit afliep? Dat staat beschreven in 
een interessant document uit het Wage- 
nings Archief.
In de volgende uitgave van Oud-Wage- 
ningen zullen we een transcriptie ervan 
afdrukken. 4-
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

EEN GEVELSTEEN VOOR UW HUIS ?
Vanaf € 3500 bent u trotse eigenaar!
In Oud-Wageningen, 31e jaargang nr. 3 
pag. 68, stond het artikel Uithangborden 
van A.C. Zeven met het voorstel: Eigena
ren of huurders van de panden, roept de 
oude namen van uw pand weer in het leven 
door het aanbrengen van een uithangbord! 
Kort nadat ik het artikel met dit goede 
voorstel had gelezen kreeg ik het onder
staande stukje Kunst aan de gevel uit de 
krant onder ogen. Het sluit perfect aan op 
het artikel van Zeven.

Kunst aan de gevel

Wist Li dat gevelstenen in het buitenland zel
den voorkomen? Daar gebruikt men meestal 
uithangborden. En wist u dat de gevelsteen 
ooit ontstond als makkelijk herkenbare vorm 
van adresaanduiding in de tijd dat de huisnum- 
mering zoals wij dat kennen er nog niet was? 
Die werd in Nederland pas in 1875 ingevoerd. 
Leuke weetjes.
Nog leuker is zelf een gevelsteen op je huis te 
hebben. Kunst aan de buitenmuur zeg maar. 
Hans 't Mannetje maakt ze al sinds eind zesti
ger jaren. Vanaf* 3500! 
www.hanstm annetje.com
Bron: dagblad De Telegraaf, de Woon
krant, 17 sept. 2003, pag T 43.

I.C. Rauws

TIEN ELLEN KAT IN DE ZAK
In zijn bijzonder aardige serie Uit het 
Wagenings Gemeentearchief nr. 13 in Oud- 
Wageningen, 29e jaargang, nr. 4, pag. 78, 
vermeldt de heer A.C. Zeven:
21 Oktober1789, VoorjuffrouwC.G. Nuijen 
voor 10 ellen kat in de zak en 8 ellen linnen 
in januari geleverd. Sub No 15 ad 7-19-0. 
Bron Oud Archief, inv. nr. 806.
De vraag hierbij was: wat voor textiel is 
'kat-in-de-zak'?
Kat-in-de-zak is een oude handelsterm 
voor goederen die voor eigen risico en 
rekening zijn gekocht zonder dat de koper 
ze gezien heeft. Uit het bovenstaande 
blijkt dus dat ongezien zijn gekocht: 10 
ellen (linnen) en wèl gezien: 8 ellen linnen. 
Ook nu nog kent men het gezegde: een 
kat in de zak kopen, hetgeen wil zeggen 
dat men bij een ongeziene koop bedrogen 
kan uitkomen.
Een el is een oude lengtemaat van 69 cm. 
De meetstok waarmee men werkte noem
de men een 'elletje'.

I.C. Rauws

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
In het septembernummer van Oud-Wa- 
geningen, 31e jrg. nr. 3, pag. 61-63, las ik 
het, zoals gewoonlijk, interessante ver
slag van de Werkgroep Archeologie door
H. P. Lagerwerf betreffende het door brand 
verloren gegane pand Hoogstraat 57. Hier
bij viel het mij op dat in dit en eerdere 
artikelen de naam Archeologische Werk
groep Wageningen wordt gebruikt. Op de 
achterpagina van Oud-Wageningen staat 
deze zelfde groep, als zijnde een onder
deel van de vereniging Oud-Wageningen, 
vermeld als Werkgroep Archeologie. Is dit 
de officiële naam?
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Ik stel voor de door hen gebruikte naam 
Archeologische Werkgroep Wageningen 
kortweg A.W.W. die mij persoonlijk ook 
meer aanspreekt, op de achterpagina over 
te nemen, mede doordat uit de naam blijkt 
dat wij met een Wageningse Archeologi
sche Werkgroep te maken hebben. Verder 
is deze naam in overeenstemming met 
elders gelijkgestemde werkgroepen die 
ook deze naam dragen, maar met hun 
eigen plaatsnaam.
Ik hoop dat wij in de toekomst meer 
artikelen van hen te lezen krijgen.

(De naam op het achterblad is reeds 
veranderd. Red.)

vooral op zaterdagen en menige zondag!

De afdeling Gemeentewerken verleende 
medewerking door het beschikbaar stel
len van materieel en een schaftkeet. De 
gerestaureerde fundamenten, het sluisje 
en de kasteelmuur met het poortje van 
Torck zijn nu te bezichtigen aan het Wal- 
lenpad achter het museum De Casteelse 
Poort.

I.C . Rauws

Een korte terugblik naar 1983.
Zo'n twintig jaar geleden, waar blijft de 
tijd, maakte ik op de warme zomerdag van 
27 augustus 1983 bijgaande foto 's van de 
in juni begonnen opgravingen naar het 
vroegere kasteel van Wageningen onder 
leiding van Wim Sombroek.
Op foto nr. 1 zien wij links achteraan de 
proefsleuf, gelegen in de gedempte kas- 
teelgracht, langs de noordelijke kasteel
muur met een gedeelte van de blootge
legde fundamenten van de geschutsto
ren.
Deze lagen destijds in het voormalige 
opslagterrein van de brandstoffenhandel 
van Westland uit de Kapelstraat, in het 
verlengde van de Kasteelsegang achter 
het politiebureau aan het Bowlespark, 
thans museum De Casteelse poort.
Op foto nr. 2 eveneens de opgravings- 
werkzaamheden aan de geschutstoren 
door leden van de archeologische werk
groep, onder het toeziend oog van Wim 
Sombroek, staande rechts op de foto. 
Later zouden nog volgen de resten van 
een sluisje, de fundamenten van het poort
je van Torck en een van de poorttorens. 
Het resultaat van vele, vele vrije uurtjes,

Fig. 1 Noordelijke kasteelmuur m et proef
sleuf en deel gevechts- o f geschutstoren. 
Staand: Koos. Rauws.
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Fig. 2 Gedeelte van 
de gevechts- o f ge- 
schuttoren. Staand 
v.l.n.r. Koos Rauws 
en Wim Sombroek. 
Persoon op de voor- 
grond is waarschijn
lijk Huig Pieter Lager
werf.

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn

NIEUWS VAN ONDER DE CASTEELSE POORT 

De liefde tot syn lant...
'De liefde tot syn lant is yeder aengeboren', zo kon Vondel nog zeggen. Die 
vanzelfsprekendheid lijkt in onze dagen wel voorbij. Autochtoon o f allochtoon, zonder 
de hulp van enigerlei inburgering' komt de vaderlandsliefde zelden meer tot stand. En 
wat voor het land geldt, geldt voor de stad. Daarin ligt voor een groot deel het belang 
van het lokale museum besloten. Het museum bewaart en koestert het culturele 
erfgoed van de stad en legt het open vooreen ieder. De Casteelse Poort is zich bewust 
van zijn taak de liefde voor de stad, steeds minder aangeboren, door gerichte 
overdracht tot stand te helpen komen.
De lezers van dit blad zullen dat hopelijk af lezen uit deze vaste rubriek, die deze keer 
bestaat uit een aantal korte flitsen.

De jeugd, de toekomst
De laatste tijd zien we meer en meer schooljeugd in het museum. Hele jaargangen van 
Het Streek en van Pantarijn komen met hun docenten op bezoek om de grote verhalen 
te horen uit het Wageningse verleden. Er is een mooie samenwerking aan het groeien 
tussen de scholen en de culturele instellingen in de stad. Daarbij reikt de Gelderse 
stichting EduArt -  ondersteuning van kunst- en cultuureducatie -  op zeer verdienste
lijke wijze de helpende hand. De vooralsnog incidentele projecten lopen zo plezierig en 
succesrijk dat EduArt een permanente stuurgroep in Wageningen wil, die voor een 
programmatische aanpak kan zorgen. De eerste besprekingen hebben plaatsgevon
den. Het museum is blij daarbij betrokken te zijn, want ook hier geldt'wie de jeugd heeft 
heeft de toekomst'.
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Kunst in het Koetshuis
Kunstbemiddelaar Marlou Kursten uit Heelsum is begonnen met een eerste serie 
exposities in Het Koetshuis van het museum. Zij volgtTanja en Frits Staudt op, die zich 
uit Wageningen hebben teruggetrokken naar hun galerie in Doesburg. Marlou Kursten 
organiseert dit winterseizoen vier tentoonstellingen. Daar wordt veel van verwacht, zo 
bleek alleen al uit het feit dat zo'n 180 belangstellenden aanwezig waren bij de eerste 
vernissage op 12 oktober. In Wageningen heeft Marlou Kursten onder het kunstenaars- 
volk een forse reputatie als bemiddelaar opgebouwd. Maar ook bij een breder publiek 
is ze bekend vanwege haar toonaangevende rol bij de totstandkoming van de jaarlijkse 
schitterende Wageningse Kunstkalender.

Nestor vertrekt
Het museumbestuur heeft in zijn oktobervergadering afscheid genomen van zijn nestor 
Anton Zeven. Bij het feestje in mei rond het 15-jarig bestaan van het museum werd 
Anton Zeven gehuldigd als de man die in de jaren zeventig van de vorige eeuw de 
behoefte van veel stadgenoten aan een Wagenings historisch museum doeltreffend 
wist te verwoorden. Sindsdien is hij er onafgebroken voor in de weer geweest, 
laatstelijk als bestuurslid namens de vereniging Oud-Wageningen. Als afsluitende 
bestuursactiviteit bedacht hij historisch verantwoorde namen voor de verschillende 
tentoonstellingsruimten in het museum. Bij zijn vertrek werden hem de nieuwe 
naambordjes overhandigd. En omdat bij het museum niemand pleegt te verdwijnen 
zonder in een andere gedaante weer terug te keren accepteerde Anton Zeven -  
enigszins aarzelend, maar toch -  de uitnodiging vanuit de zusterstad Mörfelden om daar 
zijn Wageningse museumervaring met het plaatselijke museum te willen delen.

Gezichten op Wageningen
Het 'Gezicht op Wageningen' van Albert Cuijp, dat begin dit jaar in Maastricht te zien 
was als onderdeel van een Zuid-Afrikaanse expositie, is niet enig in zijn soort. Het 
Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie weet zo een tiental 'gezichten op Wagenin
gen'op te sommen, heren der over de wereld verspreid. Van Cuijps schilderij heeft het 
museum een digitale opname weten te verkrijgen, die binnenkort te zien zal zijn. Dat 
moet dan de eerste kopie uit een serie worden, want het bestuur is vastbesloten ook 
van de andere schilderijen opnamen te verwerven. Op termijn zal een heel rijtje 
'gezichten' de historiezaal sieren.
Dat is nog weer heel iets anders dan de duizenden gezichten op Wageningen die Alois 
Canters op foto en video heeft vastgelegd. Nu hij zijn werk niet meer op de lokale tv- 
zender mag laten zien heeft hij zijn jongste opnamen -  Wageningse straatbeelden -  
op CD-rom gezet en aan het museum aangeboden.

Reanimeren
Sinds De Casteelse Poort zo fraai is opgeknapt valt des te meer op hoe weinig 
representatief de naaste omgeving erbij ligt. Toch gaat het hier om een stukje 
Wageningen dat omwille van zijn historische betekenis veel beter verdient. Voor het 
museum is een aantrekkelijke omgeving bovendien van direct belang; wie er passeert 
moet zich spontaan aangetrokken voelen er binnen te stappen. Vandaar dat het bestuur 
een aantal deskundigen heeft gevraagd eens goed naar het historische buurtje te
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kijken. Architect Pieter Roza, landschapsarchitect Ron Pfeiffer en archeoloog Huig 
Pieter Lagerwerf zijn daar met liefde opgedoken en zijn met boeiende voorstellen 
gekomen. Lagerwerf heeft het geheel in een 'aanzet tot een projectvoorstel'gevat, dat 
naar zijn mening voor verschillende overheden subsidiabel is. Hij laat zien hoe de toren
en muurresten van het kasteel, het museum, de gewelfkelder, de theekoepel van het 
Torckhuis, het kantongerecht en zelfs het Bowlespark als het ware met één groot 
gebaar integraal opgewaardeerd kunnen worden. Prachtig om te lezen, nog prachtiger 
om ooit gerealiseerd te zien. Het museum is er enthousiast over, alsook Oud- 
Wageningen. Maar de gemeente lijkt na een aanvankelijke positieve reactie op 
ambtelijk niveau toch bestuurlijk te aarzelen. Het zou absoluut zonde zijn als het hierbij 
zou blijven, Wageningen zou een schitterende kans laten liggen om zijn historische hart 
te reanimeren.

Evenwicht bedreigd
Tot nu toe kon het museum jaar na jaar met hulp van de gemeente en van de Vrienden 
van het Museum financieel net rond komen. Maar zelfs dat toch al precaire evenwicht 
wordt momenteel bedreigd. De gemeente heeft namelijk laten weten -  klem gezet door 
de betreffende overheidsmaatregel -  dat zij de twee ID-banen van het museum slechts 
kan bestendigen als het museum zelf een deel van de salarissen opbrengt, te weten
5 pet. in '04 en 10 pet. in '05. Zoveel rek zit er bij het museum echter niet in....

Piet Aben

NIEUW S UIT DE JAN J. DE GOEDE-ZAAL
Bibliotheek en Documentatie.
I. Aanwinsten

1.W 509. Kom in de Kring. De verbouwing van de Doopsgezinde kerk in 
Wageningen; door G. van Hiele, J. Franssen enT. Dueck. Amsterdam, Hist. Kring, 
2002. 18 blz. Overdruk Doopsgezinde bijdragen.

2. W 510. ONA '53; 50 jaar Ontspanning Na Arbeid, 1953 - 2003; door A. Molenaar 
en J. Kok.Wageningen,2003. 154 blz.

3. GE 16. Gelderse steden omsingeld; onder red.van J.H. Sevenhuysen-van Gende- 
ren, P.W. van Wissing e.a.Zutphem, 1989. 96 blz. Blz. 86-87: Wageningen.

4. GE 17. Geldersen gezocht; gids voor stamboom-onderzoek in Gelderland; 
eindred. P. W. van Wissing.Arnhem enz.,1996. 248 blz.

II. Schenking
Van de heer W. van Leersum, Wageningen. Collectie Wageningsche Courant, 1945-
1946; documentatie kerkelijk leven, muziek en scouting in Wageningen. De
collecties zijn afkomstig van zijn vader, Jac. van Leersum z.g., die een groot
verzamelaar was. Hartelijk dank.

III Dossiers
Ten behoeve van belangstellenden voor de Wageningse historie is enige tijd

101



geleden een begin gemaakt met het samenstellen van dossiers over bepaalde 
onderwerpen. Hierin bevinden zich (kopieën van) artikelen uit tijdschriften, kranten 
enz. en een literatuurlijst. Beschikbaar zjn:
1. Steenfabrieken en steenfabrieksarbeiders in en om Wageningen.
2. Tabak in Wageningen: de tabaksteelt en de sigarenindustrie.
3. De familie Torck en Wageningen.
4 Tien mappen met artikelen en documentatie over "Wageningen in 1940-45". Een 

medewerkster was zo attent hierop een handige inventaris te maken.
Van genoemde mappen is reeds gebruik gemaakt.

We zijn aanwezig op elke dinsdagmorgen van 9 u.30 - 11 u. 30.

Ton Steenbergen, beheerder

AGENDA MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Wisselende tentoonstellingen in het museum:
• Van 14 november 2003 tot april 2004 is er een tentoonstelling in zaal 5 en 6 over 

tuinarchitect Springer.
• Tot februari 2004 loopt in zaal 2 de tentoonstelling 'Het boerenerf in vroeger tijd'.

Wisselende tentoonstellingen in het Koetshuis bij het Museum.
• Tot 23 november 2003 is er een expositie van Monique Wolbert (schilderijen) uit 

Hengelo, Imkje Felsbourg (sieraden) uit Arnhem en Ieneke van der Kooy (beelden, 
torentjes) uit Rotterdam. U hebt nog een paar weken!

• Van 30 november 2003 tot en met 11 januari 2004 is er een expositie van Pieter 
Vermeulen (schilderijen) uit Bennekom. De opening is op zondag 30 november om 
16.00 uur.

• Van 18 januari tot en met 22 februari 2004 is er een expositie van Jeroen Sparla 
(schilderijen) uit Utrecht en Ria Klomp Sparla (keramiek) uit Nijmegen. De opening 
is op zondag 18 januari om 16.00 uur.

• Van 29 februari tot en met 28 maart 2004 is er een expositie van Twan de Vos uit 
Wageningen en Annelies van Biesbergen uit Tilburg. De opening is op zondag 29 
februari om 16.00 uur.

Tentoonstellingen in de planning
• Van maart tot en met augustus 2004: Nematoden, in zaal 2
• Van september 2005 tot maart 2006: Protestantse kerken in Wageningen, in zaal 2
• Van mei tot oktober 2004: Graan, meel, brood, in de zalen 5 en 6
• Van oktober 2004 tot april 2005: Van Breemen, in de zalen 5 en 6.
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur 
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.

BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.

TIJDSCHRIFTEN REK
In de Jan J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen 
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.

WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

RONDLEIDINGEN IN 2003
• Stadswandelingen.
• Wandeling door de uiterwaarden.
• Fietstocht Landschap en Landbouw.
• Beelden route per fiets
• Wandeling Tuin en Architectuur.
• Cultuurpad.
Voor groepen kunnen alle wandelingen en fietstochten gedurende het gehele jaar en op zowat elk 
gewenst moment worden afgesproken.
Inlichtingen: tel. 0317 412801. E-mail: RondleidinaenWaaeninQen@hetnet.nl
Individueel bestaat in de zomermaanden de mogelijkheid aan diverse onderdelen deel te nemen.
Aankondiging daarvan in folder en kranten en in de rubriek Varia-Info in dit blad.

GEMEENTEARCHIEF, BIBLIOTHEEK EN TIJDSCHRIFTENREK
Stadhuis, Markt 22, 6700 AA Wageningen. Tel: 0317 492631
aemeentearchief@waaeninaen.nl
Openingstijden:
ma, di en wo van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur of volgens afspraak

WAGENINGEN IN BEELD OP INTERNET
www.oudwaaeninaen.nl 
www.waaeninaen.interstad.nl 
www.aelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal : € 11,35 per kalenderjaar. Tot 18 jaar: € 4,54.
Vanaf 1 januari 2004 één tarief: € 13,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.L. Olinga voorzitter Gen. Foulkesweg 18, 6703 BRWageningen

tel. 0317 410110 e-mail: q.olinqa@hetnet.nl 
secretaris Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen

tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@tiscali.nl 
penningmeester Diedenweg 165, 6706 CP Wageningen 

tel. 0317 416626 e-mail: bac@planet.nl 
lid Ganzenweg 5, 4041 AX Kesteren,

tel. 0488 482118 e-mail: Mark-en-Ottelien@hetnet.nl 
lid Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen

tel. 0317 412801 
lid Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen

tel. 0317 416991
LEDEN VAN VERDIENSTE
A.G. Steenbergen, P. Holleman, A.L.N. Rietveld, A.A. Hofman, P. Woudenberg, F. Bruinsel, . K de 
Koning, A.C. Zeven, W. Ruisch.

LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD

H.A. Schols 

A.H. Claassen 

Mevr. O. Haze 

EJ. Jansen 

W.J.M. Groenewegen

Mevr. Z. van den Burg-Teunissen

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
JJ.M. Everdij hoofdredactie

W.C.W.A. Bomer

H. Pothof

lid

lid

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld

Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
tel. 0317 416361 e-mail: ienzvandenburq@hetnet.nl

Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
tel. 0317 416744 e-mail: i.everdii@hetnet.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: wouter.bomer@wur.nl
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
tel. 0317 411562

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen 
tel. 0317 416675

Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen 
tel. 0317 415477

W. Ruisch Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
e-mail: w.ruisch@hccnet.nl 

WERKGROEP ARCHEOLOGIE WAGENINGEN
H.P. Lagerwerf archief

COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink

STICHTING WAGENINGS MUSEUM 
'DE CASTEELSE POORT'

Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen 
tel. 0317 413063

Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen 
tel. 0317 416145

Bowlespark IA 6701 DN Wageningen
tel. 0317 421436 e-mail: casteelseDoort@hotmail.com

W. Groenewegen
website: www.casteelsepoort.nl 

contactpersoon (adres. enz. zie hierboven).

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM 
DE CASTEELSE POORT'

. Mevr. M. Slebos Hertenlaan 7, 6705 CA

DRUK: DE GOEDE WAGENINGEN ISSN: 1384-7678
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