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VAN DE REDACTIE
Het contactblad Oud-Wageningen verschijnt deze keer in een nieuw jasje.
Het ontwerp van de voorpagina ligt voor een jaar vast; alleen de zwarte tekst en de foto 
worden natuurlijk per nummer aangepast. Enkele mededelingen zijn verhuisd en 
hebben een nieuwe maar vaste plaats gekregen. In de loop van vorig jaar zijn de 
indeling en de opmaak van de binnenbladen in een vastere vorm gegoten. Het is de 
bedoeling dat de volgorde van alle artikelen zo blijft, zodat de lezer snel kan terugvinden 
wat hij zoekt.

De redactie is blij dat ze de vrijheid heeft gekregen om de veranderingen door te voeren. 
Een dankwoord aan het bestuur van de vereniging is op zijn plaats. Immers, de 
toestemming en de 'middelen' moeten van die kant komen.
Ook dank aan Arjéh de Goede die met geduld de wensen van de redactie verwerkte tot 
drukproeven en uiteindelijk tot een mooie uitgave.

DEADLINE
Kopij voor het aprilnummer ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 13 maart 
2004. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook welkom. 
Adressen van de redactieleden 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

BIJEENKOMST
Maandag 16 februari 2004.

Aanvang 20.00 uur in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen 
Lezing door de heer J.H. Spijker uit Wageningen.

GESCHIEDENIS VAN DE POSTERIJEN IN WAGENINGEN

Inleiding lezing
De ontwikkeling van een goed postaal stelsel was een 
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Nederland 
naar een moderne staat. In de 19de eeuw maakten de 
posterijen een stormachtige ontwikkeling door. Belangrijke 
ontwikkelingen waren de invoering van een nationale 
postorganisatie en de invoering van de Postwet in 1850 
waarbij de maatschappelijke functie van de post centraal 
kwam te staan. Het belang van een efficiënte postverzor
ging en betaalbare tarieven kwam te staan boven het 
(korte termijn)belang van hoge posttarieven voor de schat
kist.
Een grote uitbreiding van het aantal postkantoren en 
postverbindingen, samen met de invoering van de postze
gel in 1852 en het uniforme binnenland-tarief van vijf cent 
in 1871 zorgden voor een stormachtige groei van het 
postverkeer. In deze periode was post een uiterst belang
rijk communicatiemiddel. Telefoon bestond nog niet en de 
telegrafie was, indien al aanwezig, een kostbare aangele
genheid. Een voor ons moeilijk voorstelbare toestand, zo 
gewend als we zijn aan een breed scala van communicatie
middelen, zoals radio, televisie, fax, e-mail, sms.
De ontwikkeling van de post in Wageningen en omgeving, 
maakte deel uit van de landelijke ontwikkelingen. In 1807 
werd in Wageningen een onderkantoor van Arnhem opge
richt dat in 1812 werd bevorderd tot een postkantoor. Aan 
de hand van enkele oude brieven zal worden getoond hoe de postafwikkeling 
plaatsvond van brieven die in de regio werden verstuurd. Dit was nogal eens 
ingewikkeld, zoals onder meer een brief van Kesteren naar Dodewaard uit 1873 laat 
zien. Deze brief werd in Kesteren door het hulppostkantoor afgestempeld. De brief ging 
vandaar met de bodeloop te voet naar Wageningen (de Rijn over). In Wageningen 
plaatste het postkantoor zijn stempel. Van Wageningen ging de brief andermaal de Rijn 
over, met de bodeloop naar het hulppostkantoor van Hemmen. Van Hemmen ging de 
brief met de bodeloop naar Dodewaard, alwaar het hulppostkantoor zijn stempel op de 
brief plaatste alvorens de postbode deze bezorgde bij de geadresseerde. Waarschijnlijk 
nam de bezorging van de brief een dag in beslag, niet langer dan nu.

Joop Spijker
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Bij de foto op de voorpagina

Het voormalige postkantoor op de Markt werd ontworpen door de rijksbouwmeester 
C. H. Peters (1847-1933), die zijn ervaring had opgedaan bij de bekende architect 
Cuypers in Amsterdam. Het gebouw, in de z.g. neogotische postkantorenstijl, werd in 
gebruik genomen in februari 1898. De stelling op het dak van het gemeentehuis was 
in gebruik als antenne voor het verzenden van telegraafberichten. Nu is in het gebouw 
de raadszaal ondergebracht.

Lezing april

Na de jaarvergadering op 19 april 2004 zal de heer Ad Rietveld uit Wageningen een 
lezing houden over de Wageningse Gasfabriek.

IN MEMORIAM: WIM SOMBROEK EN LUCY ELDERS

Het afgelopen jaar verloor onze vereniging twee markante leden.
Na een slopende ziekte overleed Wim Sombroek op 19 december 2003 op 69-jarige 
leeftijd.
Aan een zeer werkzame periode, die Sombroek als bodemkundige mondiaal uitvoerde, 
was een einde gekomen.
Zijn expertise, zijn visie, zijn autoriteit, zijn vasthoudendheid en zijn rotsvast geloof in 
zichzelf, hebben er toe geleid dat op tal van kwetsbare plaatsen in de wereld, de 
bewoners van die gebieden nu nog steeds letterlijk en figuurlijk de vruchten van zijn 
levenswerk kunnen plukken, dit als gevolg van de vele projecten, die onder zijn leiding 
werden gerealiseerd.
Aan een wereldwerk was met zijn overlijden een einde gekomen.
Net zoals Sombroek zich voor de wereld inzette, deed hij dat - wanneer hij weer eens 
in Wageningen was - ook voor de stad.
Wageningen heeft het aan Sombroek te danken dat oude sporen vanuit het verleden 
konden worden herontdekt en voor een deel weer konden worden gereconstrueerd. 
Zonder hem zouden de opgravingen rondom het kasteel van Wageningen nooit zijn 
gerealiseerd. De Archeologische Werkgroep Wageningen had in hem een groot 
initiator.
Zijn talenten en zijn karaktereigenschappen moest hij in de strijd gooien om bestand 
te zijn tegen de zeer traag draaiende ambtelijke Wageningse molens. Sombroek 
schroomde daar niet voor. Hij wist wat hij deed en op basis van zijn enorme expertise 
wist hij uiteindelijk zovelen te enthousiasmeren dat delen van het kasteel en directe 
omgeving weer kunnen worden bewonderd door de Wageningse bevolking.

Op 27 oktober 2003 overleed geheel onverwachts: Lucy B.A J. Elders-Vonk. Zij was een 
zeer bewogen en actief lid van onze vereniging. Twee keer had zij zitting in het bestuur 
van Oud-Wageningen. Jarenlang verzorgde zij bovendien de ledenadministratie. Een 
paar weken voor haar overlijden was ik nog bij het echtpaar Elders op bezoek. Op 
uitnodiging van de heer Elders werd ik deelgenoot van zijn bevindingen i.v.m. het 
onderzoek naar de totstandkoming van de wijk Sahara, waar het echtpaar Elders al jaren 
woont. Enthousiast vertelde hij me dat hij - bij zijn zoektocht naar het verleden - altijd
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kon rekenen op de steun van zijn vrouw Lucy. Helaas heeft zij het onderzoek niet 
kunnen afronden.

Namens de vereniging Oud Wageningen wens ik de families Sombroek en Elders veel 
sterkte toe.

BESTUURSMEDEDELINGEN

... en weer is er een nieuw kalenderjaar van start gegaan! Het bestuur wenst dan ook
een ieder een gezond en voorspoedig jaar toe. Terugkijkend op 2003 moet helaas 
geconstateerd worden dat vorig jaar een aantal leden van onze vereniging overleden 
is, waaronder enkele leden met een bijzondere staat van verdienste voor Oud- 
Wageningen (zie ook 'in memoriam' elders in dit nummer). Aan het begin van een 
kalenderjaar mag je ook vooruit kijken en met plezier constateren we dat onze 
vereniging een aantal zeer actieve (redactie-)leden heeft die vol enthousiasme werken 
aan het verenigingsblad. Hun inzet en enthousiasme heeft er toe geleid dat u een blad 
in handen hebt met een vernieuwde omslag in kleurendruk (!!) terwijl de redactie 
steeds alert blijft om de kwaliteit en de leesbaarheid van ons blad nog verder te 
verbeteren! Uiteraard blijft de redactie voor het vullen van het blad (mede) afhankelijk 
van uw bijdragen! Gedurende het komende jaar mag u ook een nieuwe uitgave in de 
Historische Reeks Oud-Wageningen verwachten en ook de onderwerpen voor de 
ledenavonden zijn alweer ingevuld.

Gerard OUnga, voorzitter

namens het bestuur: Henk Schots (secretaris)

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden per 1 januari 2004: 
Mw. L. Bultje-van Dillen G<Gen. Foulkesweg 129 

Vlietzicht 112 
Englaan 4 
Tarthorst 343 
Abersonlaan 11-11

6703 DD Wageningen 
2251 VX Voorschoten 
6703 EW Wageningen 
6708 HN Wageningen
6703 GD Wageningen

Dhr. E. Etty 
Mw. M. Roscher 
Mw. G.Uyleman-van de Pol 
Dhr. P. ten Brinke

Adreswijzigingen:
Dhr. M.J.H. Hendriksen 
Dhr. C.G. Jansen

Irenestraat 22 
Schaepmanstraat 2-D 
C. van Eesterenplein 34 
Paul van Ostaijenstraat 10

6707 CV Wageningen
6702 AW Wageningen 
1333 KN AlmereDhr. B.A.F. van Orden 

Mw. W. van de Weerd 6708 RX Wageningen

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden: 
Mw. L.B.AJ. Elders-Vonk Ericalaan 2A 6703 EM Wageningen

6704 AR Wageningen
6701 CE Wageningen
6705 BE Wageningen

Dhr. W.G. Sombroek 
Dhr. A.W.F.H. Saenger 
Mw. A.S. van Zeyl

Grintweg 305 
Nudestraat 10 
Hollandseweg 380
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POORTGELD (2)
Strubbelingen bij de Bergpoort in Wageningen. H. C. WHdeman-van Schijnde/

In het vorige nummer van Oud-Wageningen stond het besiuit van Koning 
Willem I  te lezen, waarin de steden werd verzocht op te geven o f en 
hoeveel poortgeld zij vorderden. Ook Wageningen inde poortgeld.
De ingezetenen van de stad waren het overigens niet altijd eens met de 

4  "poortier". Op 6 oktober 1838moest Herman Kleijn, die met zijn koetsier, 
' : y- paard en rijtuig naar binnen wilde, 10 centen betalen, maar hij weigerde. 

Hoe dat afliep leest u in onderstaand relaas.

"Ik betaal niet!"
Op de avond van 6 oktober 1838 arriveer
de Herman Kleijn, in gezelschap van de 
heren Charles William Jules Baron van 
Lijnden en Vincent Jacob van Dolder, met 
zijn koetsier, rijtuig en paard voor de 
gesloten Bergpoort te Wageningen. De 
koetsier klopte op de deur en kort daarna 
werd de kleine poort door de "poortier" 
Jan van Wijk geopend. De voornoemde 
heren van Lijnden en van Dolder konden 
ongehinderd en zonder enige betaling de 
stad binnen, terwijl Herman Kleijn voor 
het passeren van de grote poort met zijn 
koetsier, paard en rijtuig een som van tien 
centen moest betalen. Hij weigerde! 
Aangezien Herman Kleijn de nacht niet 
buiten de stad wilde doorbrengen, maar 
zich ook niet met geweld een doortocht 
wilde banen, betaalde hij onder protest de 
voor zijn persoon gevorderde som van 
twee en een halve cent.
Maar de de koetsier weigerde en bleef met 
paard en rijtuig achter in de duisternis. 
Wat nu? Er bleef niets anders over dan dat 
hij buiten de stad in de herberg van Jan 
Willem Reijers ging overnachten. Herman 
zou de kosten wel betalen.
Maar Herman liet het er niet bij zitten. In 
weerwil van het koninklijk besluit van 28 
juli 1823, dat zonder een bijzondere ko
ninklijke machtiging het poortgeld na 1 
januari 1824 overal zou zijn vervallen, 
ging men in Wageningen tot in het jaar

1838 gewoon zonder toestemming door 
met het heffen daarvan. De portier, Jan 
van Wijk, had dus niet uit kracht van 
wettelijke bestaande verordeningen geld 
gevorderd voor het doorlaten van Herman 
Kleijn door de Bergpoort.
Omdat Herman Kleijn met deze onrecht
vaardige behandeling geen genoegen 
wenste te nemen, zou dit muisje een 
staartje krijgen.

Deurwaarder op de stoep!
Op 28 novemberl838 werd Jan van Wijk, 
kuiper, wonende te Wageningen, op ver
zoek van Herman Kleijn, zonder beroep, 
wonende te Wageningen, Wijk A nr. 87, 
gedagvaard door Marinus van Baak, deur
waarder bij het kantongerecht van Wage
ningen en wonende aldaar in de Boter- 
straat Lett. A nr.252. De aanzegging door 
de deurwaarder, om te verschijnen op de 
rechtszitting "van den Edelachtbaren Heer 
Kanton Regterte Wageningen", geschied
de persoonlijk bij Jan van Wijk aan huis. 
De zitting werd gehouden op woensdag 5 
december 1838, "des voormiddags ten 
tien ure".
Overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 1395 en 1401 van het Burgerlijk 
Wetboek werd Jan van Wijk verplicht tot 
teruggave van hetgeen Herman Kleijn 
onverschuldigd betaald had en de schade 
te vergoeden die hij door zijn toedoen had 
geleden.



Ofschoon hij vond daartoe gerechtigd te 
zijn, wilde hij de schade niet hoger stellen 
dan hetgeen hij voor het verblijf van zijn 
koetsier, paard en rijtuig in de herberg van 
Jan Willem Reijers in de nacht tussen 6 en 
7 oktober had betaald. De kosten voor de 
overnachting bedroegen één gulden.
De door de herbergier afgegeven kwitan
tie werd geregistreerd te Wageningen op 
29 november 1838 door de ontvanger Ab 
Hamm in deel 8 folio 16 vak 5.
De gedaagde Jan van Wijk hoorde "zich bij 
vonnis vanden gemeiden kantonregter 
condemneren (veroordelen) om aan den 
rekwirant (eiser) tegen behoorlijke kwi
tantie te betalen de som van een gulden 
twee en een halve cent, zijnde het geza- 
menthjke bedrag van de schade door dis 
gedaagde onwettige belemmering in de 
doortogt der Berg poort te Wageningen 
des nachts tusschen den zesden en zeven
den October jongstleden bij den rekwirant 
geleden en van het door den gedaagde 
wegens het openen dier poort uit handen 
vanden rekwirant on verschuldigd ontvan - 
gen en zulks met de wettige interessen 
(renten) sedert den dag der dagvaarding 
aismede in de kosten van dit processe 
(proces)."
Daarbij kreeg gedaagde Jan van Wijk de 
onderstaande rekening gepresenteerd 
door deurwaarder Marinus van Baak. Het 
betreft de onkosten van de dagvaarding, 
een bedrag van drie gulden vijfenzeventig 
en een halve cent.

Origineel f 0,62
Copij f 0,15 1/2
Register f 0,20
Registratie f 0,98 1/2
2 Zegels f 0.84
Registratie van
de kwitantie en zegel f 0,45 1/2
Zegel van de kwitantie
en Copie f 0,50

f 3,75 V2

Bron: N.A. Wageningen, Stukken betref
fende het sluiten der poorten en het hef
fen van een poortgeld, nr. 99

Prestigekwestie?
Was de herinvoering van poortgeld in 
Wageningen noodzaak of een prestige
kwestie?
Na het incident bij de Bergpoort in 1838 
werd het poortgeld voor alle ingezetenen 
van de stad Wageningen afgeschaft. De 
vordering gold alleen nog voor vreemde
lingen die de stad in en uit gingen.
In 1839 werd door de burgemeester en 
wethouders van Wageningen een verzoek 
ingediend voor de herinvoering van poort
geld. De tegenstanders van het poortgeld 
deden verwoede pogingen om dit te voor
komen. Zij hanteerden zelfs de affaire bij 
de Bergpoort als wapen in de strijd. Meer 
hierover in het volgende nummer van 
Oud-Wageningen.
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VERDRONKEN FOTO'S
Over een streekarchief dat onder water verdween J. Everdij

Stel, er is ergens een streekarchief voor negen gemeenten ondergebracht, bestaande 
uit charters, afbeeldingen, kranten, microfiches, boeken, tijdschriften, films, CD's, 
geluidsbanden, voorwerpen en schilderijen. Alles netjes opgeborgen en gerubriceerd 
zoals dat bij oude archieven gebruikelijk is. Op een morgen wil de archivaris aan het 
werk gaan en doet hij de ontstellende ontdekking dat alles...onder water staat. Een 
ramp! Dit over kwam enkele ja  ren geleden het oud-archief van Wijk bij Duurstede.
Ik had dit archief een duizendtal foto's van de plaats gegeven en was natuurlijk 
ontzettend benieuwd hoe de vijf mappen met in houd het er afgebracht zouden hebben. 
Ook die hadden onder water gestaan. Ik ging een kijkje nemen.

Kostbaar archief
Wijk bij Duurstede bevat een kostbaar 
oud-archief. Zo zijn er 300 charters te 
vinden die dateren vanaf 1300. Bij elkaar 
zijn er 170 archieven en collecties in de 
kelder van het gemeentehuis onderge
bracht. Juridisch gezien zijn deze het ei
gendom van negen gemeenten en van 25 
particuliere organisaties en personen. 
Van het materiaal heeft 80 % ofwel dui
zend strekkende meter onder water ge
staan. Van de stellingen stak alleen de 
bovenste plank en de helft van die eronder 
boven het water uit.
Elk archiefstuk reageert anders op water. 
Sommige kunnen er aardig tegen, andere 
zijn onherstelbaar beschadigd. Veel leed 
kon verholpen worden door het tijdig 
nemen van maatregelen: zo snel mogelijk 
de kelder leegpompen en alles invriezen. 
Maar enkele computers zijn niet meer te 
gebruiken.

Min twintig graden
Spoedig werden in Cothen en Helmond 
twee vries/koelhuizen gevonden waarvan 
de eigenaren bereid waren hulp te bieden. 
Zij hadden nog wat open plaatsen, ver
spreid over verschillende vriescellen, waar
in de temperatuur ten minste twintig gra
den onder nul is. Al het materiaal werd 
door een aantal vrijwilligers in plastic

zakken gedaan, in kratten gelegd of in 
dozen verpakt, op pallets geplaatst en 
vervoerd. Binnen 48 uur was de klus 
geklaard. En dat moetzo snel want anders 
treedt schimmel op en lossen de niet- 
watervaste inkten en kleurstoffen steeds

Het archief staat bij twintig graden onder 
nul in vriescellen. In de platte dozen 
ernaast bevinden zich vleeswaren.



meer op. Geheel doorweekt papier schim
melt niet maar als het half nat is kan dat 
wel. Papier kan 80% van zijn eigen ge
wicht aan water opnemen. Dat betekent 
vijftig kg gewichtstoename per strekken
de meter. Ingebonden registers worden in 
natte toestand dikker. Door deze invloe
den worden de stellingen extra belast, 
kunnen topzwaar worden en omvallen. Bij 
invriezen zet het materiaal nog meer uit. 
De kratten mogen dus niet te volgepakt 
worden.
Boeken en dossierdozen zien er in de 
vriescel uit als dikke zware klompen ijs. 
Maar dit vergroot de schade niet. Men kan 
de stukken jarenlang in bevroren toestand 
bewaren zonder dat verdere schade ont
staat. Het grote voordeel van invriezen is 
dus dat men rustig de tijd kan nemen om, 
doos voor doos, de toestand van de in- 
houd te bekijken en te beslissen wat er 
mee moet gebeuren.

De registers zien er uit als klompen ijs en 
zijn bijna dubbel zo zwaar geworden.

Administratie
Van de hele operatie wordt een rampen
plan, een dagboek en een administratie 
bijgehouden. Verder worden er honder
den foto's gemaakt. (De hierbij geplaats
te zijn er enkele van.) Dit is noodzakelijk 
om later de verzekeringsmaatschappij 
nauwkeurig te kunnen informeren over 
de schade en het werk dat met herstel 
gemoeid is.

Vriesdrogen
Als bevroren papier aan de lucht wordt 
gedroogd wordt het water vloeibaar en 
verdampt. In dat geval vervormen de 
papiervezels en ontstaan er kreukels in 
het blad.
Bij vriesdrogen wordt de vloeistoffase 
overgeslagen. Het ijs in het papier wordt 
direct omgezet in waterdamp ^sublime
ren).
Het ingevroren materiaal wordt in kleine 
hoeveelheden in een vriesdroogkast ge
plaatst die met een vacuümpomp en een 
condensor is verbonden. Zo'n installatie 
heeft de grootte van een fornuis met 
ernaast een twee meter hoge kast. De 
waterdamp wordt in een condensor opge
vangen en vriest daar vast. De tijdsduur 
hangt af van de omvang van de stukken 
en van de natheid ervan. De droogtijd 
varieert van 10 tot 36 dagen. Onderwijl 
worden de stukken voortdurend gecon
troleerd en herschikt.
Als een bundel papier geheel droog is kun 
je hem voorzichtig buigen en de bladen 
raken dan los van elkaar.
Ook prenten, gravures, calques, kranten, 
boeken en tijdschriften zijn met de vries- 
droogmethode heel goed te behandelen. 
Oude charters komen nagenoeg gaaf uit 
de droogvries, dankzij de sterke inkt die 
vroeger gebruikt werd. Van de zegels zijn 
soms kleine schilfertjes afgebroken.
Oude blauwdrukken worden wat vlekke
rig.
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Een van de boeken 
zoals het na het 
droogvriezen te 

voorschijn komt. 
De tekst ziet er gaaf 
uit, dankzij de goede 

inkt die vroeger 
gebruikt werd.

Foto's
Fotomateriaal wordt ingevroren (om de tijd 
te rekken) maar meestal niet gevriesdroogd. 
Het lukt wonderwel om de foto's na ont
dooien voorzichtig te spoelen en aan de 
lucht te laten drogen. Ze worden uit de 
hoesjes losgesneden en naast elkaar op 
speciaal papier op schappen gelegd. Vaak 
is er zand of modder tussen gekomen. 
Polaroids zijn nagenoeg onherstelbaar. 
Glasnegatieven en (kleuren-)films mogen 
niet ingevroren worden. Deze moeten 
kletsnat (liefst onder water) naar een 
laboratorium gebracht worden.
Banden en diskettes worden voorzichtig 
uit elkaar gehaald, gespoeld met gedestil
leerd water en gedroogd. De informatie 
wordt daarna, voor zover bruikbaar, over
gezet op nieuw materiaal.

Restauratie
Als de informatie op het archiefmateriaal 
zo goed mogelijk 'gered' is volgt de niet 
minder belangrijke fase: de restauratie 
van het archief. Papiervellen die aange
tast zijn moeten stuk voor stuk gerestau
reerd worden.
Boeken zijn vaak losgeraakt en moeten 
opnieuw ingebonden worden.

Mijn foto's
Na door de vriendelijke archivaris, me
vrouw van der Eerden, rondgeleid en 
geïnformeerd te zijn kon ik mijn eigen

foto's bekijken.
Collectie nr. 86, bestaande uit de vijf 
mappen, stond weer netjes in een van de 
stellingen van de archiefruimte. Tot mijn 
verbazing zaten alle foto's netjes in nieu
we hoezen geschoven en de afbeeldingen 
(waar het toch om gaat) zagen er uit alsof 
er niets gebeurd was.
Alleen aan bijkomende zaken kon je zien 
dat er water bij was geweest. Zo ben je 
gauw geneigd om een velletje papier met 
informatie over de foto ertussen te voe
gen. Vooral als dit met slechte inkt of 
kleurstiften gebeurt vraag je om proble
men en het gevolg was dan ook te zien.
Wist ik veel, zo'n veertig jaar geleden...
Gelukkig had de archivaris al meteen alle 
foto's in hoezen gedaan en aldus waren de 
meeste gescheiden van die bijschriften. 
Geschreven tekst achter op foto's kun je 
ook beter vermijden hoewel de schade 
hierdoor wel meevalt.
Veel foto's had ik met hoekjes of zelfs lijm 
op vellen papier geplakt. Dit papier is 
krom getrokken en de hoekjes werken 
natuurlijk niet meer.
Hier is nog wat werk aan de winkel. Maar 
dan zoals het in archieven hoort!

De archiefruimte in Wijk bij Duurstede is 
nu vlak boven de vloer, voorzien van 
vochtdetectoren. Als je er een natte vin
ger tegen houdt gaat het alarm al af.
Als het kalf verdronken is...
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UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
Oude documenten vertel/en de geschiedenis van Wageningen A. C. Zeven

Met deei 16 in deze reeks wit ik opnieuw de aandacht op ons gemeentearchief vestigen.

Drukte, drukte, drukte
Drukte is van alle tijden. Zo had T.T. 
Gaijmans nog geen tijd gehad om een 
brief van het gemeentebestuurslid Dr. H. 
van den Bosch te beantwoorden. Op de 
adreszijde

Omme
Dr. H. Van Den Bosch, tid van het Gem: 
Bestuur te Wageningen

Wat Omme betekent weet ik niet. Mis
schien was Omme een bode, die in dienst 
van het Hof van Gelderland te Arnhem 
was. Of betekent het'per omgaande'? Dr. 
Hubert van den Bosch was gemeentearts 
en lid van het gemeentebestuur. Hij be
hartigde o.a. namens de overheid de ge
zondheid van de Wageningers.

Amice,
Gij zoude mij waarlijk onregt aandoen, 
indien Gij mij witdet verdenken, ik in staat 
ware, UE die mij en attes zo vriendschap
pelijk ten dienste is te verwaarlosen. 
Gelooft mij, dat ik in èèn maatstroon van 
bezigheden zonder einde zodanig ben 
ingewikkett, dat ik mijne eigene zaaken 
ten eenemaat moet verwaarlosen.
Dat ik op de dadelijke rescriptie op uwe 
vorige wel ben bedagt geweest, zoude ik 
daarmede kunnen bewijzen, dat ik ter
stond een Ctercq het advijs hebben doen 
haien. Nu ter zake!
Ingevolge mijne instructie vermag ik niet 
eenige stukken van de Cancelareij afgee- 
ven zonder 's Hoves authorisatie, bijzon
der niet de zodanigen, welke voor part- 
hijen als Secreet [geheim] beschouwt 
worden. Ik weet niet wat UHeden ba[a]t: 
met sHoves advijs is, Ik zoude anders 
zeggen Gijlieden hetzelve niet behoeft, als

zijnde Ulieden bewust, dat het Hoff heeft 
verklaart, dat de procedure notoir2 op 
stadt kosten moet gaan, en over alle de 
pointen Simulae Semii erkent worden. Ik 
verblijde mij met de herstelling van Uwe 
Beminde groet haar hartelijk namens ons, 
en weest verzekert ik altijd uwe

T.T. Gaijmans.

De brief wordt toegevouwen en door Gaij
mans met een rood lakzegel gesloten.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 847, ca 1800.

In deze brief komen woorden voor die mij 
niet duidelijk zijn. Toch meen ik het goed 
te lezen.
1 of staat er bat, maar wat betekent dat?
2 notoir = berucht, maar wat betekent het 
in deze brief?

Gaijmans, wiens functie ik in Arnhem niet 
ben nagegaan, heeft het maar machtig 
druk, en dan mag hij ook al niet de inhoud 
van geheime stukken zonder machtiging 
van het Hof van Gelderland aan derden 
bekend maken. Hij heeft wel een klerk tot 
zijn beschikking, maar de brief moet hij
zelf schrijven en verzegelen.

Acte van bekendheid
10-7-1821. Willem Willemse van den Berg is 
te Ede gedoopt als Willem Willemsz. Zijn 
vader, Jan Willemse van den Berg, woonde 
een reeks van jaren in Wageningen; hij is 
getrouwd met Maria van den Born. Zij is ook 
bekend als Maria de Bruin van den Born.

Bron: Notarieel Archief van Van Daalen 
acte 132.
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NORMEN EN WAARDEN IN 1913
Een verordening van honderd jaar geieden R. Meijerink

Normen en waarden zijn tegenwoordig een 'hot item M aar wat houdt het precies in? 
Honderdjaar gei eden was het tenminste duidelijk wat wel voeg lijk was o f niet. Het werd 
uitvoerig op schrift gesteld, onder andere in de "Verordening op de straatpolitie voor 
de gemeente Wageningen, 1913". Hieronder volgt een uittreksel.

Het is verboden op de straat:
- Zeisen te dragen, te vervoeren of neer te 

leggen.
- Vlaggen of wimpels zo laag te hangen, 

dat zij tegen trekdieren of rijtuigen kun
nen slaan.

- Bij vriezend weer de straat te schrob
ben, te spoelen of op andere wijze met 
water te reinigen.

- Spoel- of waswater te laten lopen.
- Goederen te wassen of te spoelen.
- Aan enige natuurlijke behoefte te vol

doen.
- Met of om geld te spelen.
- Paarden schoon te maken.
- Beldeurtje te spelen.
- Voetbal te spelen, vliegers op te laten.
- Met stenen, sneeuw te gooien, katapul

ten of erwtenblazers bij zich te hebben.
- Te gillen, te schreeuwen, luidruchtig te 

zingen, rumoer te maken of de orde te 
verstoren.

- Zich aan te bieden als besteller, pakjes
drager of wegwijzer.

Het is verboden:
Water, sneeuw of andere zaken van 
daken of goten op straat te werpen, 
zonder dat daar iemand bijgeplaatst is 
die voorbijgangers waarschuwt. De neer
geworpen sneeuw dient men geleidelijk 
over de straat te verspreiden of buiten 
de bebouwde kom of in openbare wate
ren te brengen.

Het is verboden:
- In raamkozijnen of op dorpels van straat

deuren van anderen te zitten.
- Op de leuningen van openbare bruggen 

te zitten.
- Op straat of in openbare gebouwen:
- a) personen met pauwenveren of derge

lijke voorwerpen aan te raken of met 
zogenaamde serpentines of confetti te 
werpen;

- b) de in sub a bedoelde voorwerpen te 
verkopen, af te leveren of uit te delen.

- e aan de straatzijde gelegen ramen en 
gevels te wassen tussen twaalf uur des 
middags en acht uur des namiddags.

Het is verboden op de straat:
- Roepend of schreeuwend boeken, kran

ten, dag- of weekbladen of andere ge
drukte of ongedrukte stukken te ver
spreiden, aan te bevelen of de inhoud 
bekend te maken.

- Zich zonder vergunning van de burge
meester gemaskerd, vermomd of ver
kleed te bevinden, tenzij als deelnemer 
aan een geoorloofde optocht.

Het is verboden:
- Met trek-, rij-, of lastdieren, vee, rij- of 

voertuigen, krui-, hand- of andere wa
gens zich te bevinden op voetpaden. 
Uitgezonderd kinderhandwagens, waarin 
zich kinderen bevinden.

- Op straat of van de straat zichtbaar, 
paarden of vee te doen dekken.

- In de bebouwde kom harder te rijden 
dan in matige draf.

- Op straat met bespannen rij- of voertui
gen (hondenkarren uitgezonderd) te rij-

12



den, als de straat met sneeuw bedekt is, 
zonder dat de trekdieren één of meer 
luidklinkende bellen dragen.

- Op straat trekdieren voor rij- of voertui
gen met geluiddempende wielbanden te 
bezigen, zonder dat deze dieren één of 
meer luidklinkende bellen dragen.

Het is de eigenaar, houder of hoeder
van honden verboden op straat:
- Een hond los te laten lopen tussen een 

uur na zonsondergang en een uur voor 
zonsopgang.

- Een hond los te laten lopen die niet 
voorzien is van een halsband voorzien 
van de naam van de eigenaar.

- Een trekhond te gebruiken die niet voor
zien is van een leren muilkorf.
Honden die hiermee in strijd worden 
aangetroffen, worden door de politie 
opgevangen, of, zo de opvanging te 
moeilijk is, afgemaakt. De opgevangen 
honden blijven driemaal 24 uur na de 
opvanging beschikbaar voor de eige
naar, en kunnen, indien ze niet binnen 
die tijd zijn opgevraagd, afgemaakt 
worden.

- Alle gangen, stegen of toegangen met 
de goten en riolen moeten door de 
bewoners behoorlijk schoon gehouden 
en dagelijks van vuil gereinigd worden. 
Het hoofd van ieder gezin, dat in een 
dier woningen woont, is voor de nale
ving van dit voorschift aansprakelijk.

Het is verboden op of langs de straat:
- Karpetten, matten, lopers, kleden en 

andere stof- of vuilnis afwerpende 
voorwerpen uit te slaan, tussen acht 
en negen uur 's morgens, en tussen 
tien uur 's morgens en tien uur 's 
avonds. Vloertapijten mogen alleen 
buiten de bebouwde kom, op de door 
B&W daarvoor aangewezen plaatsen, 
uitgeklopt worden.

Bron: "Verordening op de straatpolitie
voor de gemeente Wageningen, 1913.

De gebruikers van gebouwen, tui
nen, erven of andere percelen zijn 
verplicht:
- De daarvoor of daarlangs lopende straat, 

goot of riool ten allen tijde rein en 
zindelijk te houden. De daartoe te ver
richten werkzaamheden geschieden voor 
des middags twaalf uur. Hiervoor wordt 
als straat beschouwd de halve breedte 
der straat en bij pleinen een breedte van 
vier meter.

- Bij gladheid te zorgen dat de straat, 
buiten de stoep, ter breedte van tenmin
ste één meter, met as, zand of turfmolm 
is bestrooid.

- De sneeuw op de voetpaden, ter breed
te van twee meter, terstond te verwijde
ren.
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DE HOOFDSTRAA TIN 1880
Een van de oudste fotoansichten van Wageningen W. Ruisch

Inhetfoto-archiefvan Wageningen, datzichindeJanJ. de Goede-zaai van het museum 
de Casteeise Poort bevindt en dat op de dinsdagmorgen door ieder die dat wii gratis 
is in te zien, bevindtzich de hierbij a f gedrukte foto van de Hoofdstraat.

Smederij
Geheel links op de foto bevinden zich de 
hoekpanden, waar tussendoor de Beu- 
ningstraat loopt. Tegenwoordig staan hier 
de pas herbouwde juwelierszaak van Paul 
van Zeeland en de HEMA.
In 1880 was smederij en hoefsmid Went- 
holt hier gevestigd. Het te verkopen tuin
gereedschap staat tegen de voorgevel 
uitgestald. De hardstenen'pomp van Torck' 
staat midden op het voetpad en erboven 
hangt de gaslantaarn die in 1904 ver
dween.

Drogisterij
Later werd het pand bewoond door de 
drogist Blijkshof. Toen Ru Blijkshof en zijn 
vrouw hier hun winkel hielden was dit voor 
de Wageningse bevolking een welbeken

de plaats om medicamenten te halen voor 
hun kwaaltjes. Zij kenden dan ook ieder
een bij naam en toenaam.
De gaper aan de gevel verdween in de 
oorlog maar kwam na de bevrijding op
nieuw geschilderd in uitbundige kleuren 
terug. De gaper is nu in het museum te 
bewonderen.

Brand
Het pand is in de oudejaarsnacht van 2001 
afgebrand. Er is toen onderzoek gedaan 
naar het gebruik ervan. Zo vond men de 
vuurplaat en een schoorsteen, waaruit 
duidelijk werd dat er een smederij was die 
de ingang had aan de Beuningstraat.

Zie ook de publikatie door H.P. Lagerwerf 
in O-W 31-3, pag. 61
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DE FAMILIE VAN DEN BORN UIT DE NUDE (2)
Enige toelichtingen op ontvangen reacties I.C. Rauws

Op mijn artikel betreffende de familie van mijn grootouders Van den Born, verschenen 
in O.-W., 30e jrg, pag. 10-14, ontving ik enige reacties en vragen van genealogische 
aard. Ook over de familie Hillenaar, waarvan genealogisch onderzoek bemoeilijkt wordt 
door het feit dat in 1944 met het stadhuis te Middelburg ook het complete bevolkings
register met alle akten en bijlagen enz. in vlammen zijn opgegaan. Om toekomstige 
familieonderzoekers vooruit te helpen zal ik het betreffende deei, dat moeilijkheden 
geeft, van de familie Hillenaar hierbij vermeiden.

Familie Van den Born
Betreffende de reacties op de familie Van 
den Born wil ik vooral verwijzen naar het 
erratum in 0-W., 30e jrg. pag. 37. Hierin 
staan echter ook twee kleine fouten die ik 
bij deze zal corrigeren:
Regel 3 van onderen: Anna Maria Ruisch, 
moet zijn: Reijertje Anna Maria Ruijsch. 
Regel 4 van onderen: Aleide van Roekel, 
moet zijn: Aleida van Roekel.

De stamboom heb ik niet verder uitge
zocht dan tot Roelof van den Born, gebo
ren te Doorwerth op 13 november 1820. 
Van het oude familiewoonhuisje van Van 
den Born, Nude 9, maakte Ad Rietveld een 
aardige pentekening.1) Vanwege de dijk
verzwaring in 1995 stond het voordien al 
jaren op de nominatie om gesloopt te 
worden. Uiteindelijk werd het pas in no
vember 2001 gesloopt.

De laatste huurder Henk Haisch overleed op vrijdag 1 jun i 2001 en dat was voor de 
gemeente reden om het pand tegen de vlakte te gooien. Het andere huisje tegen de 
dijk, iets verderop gelegen, werd bijtijds gered. Een paar jaar geleden werd dit 
aangekocht door een handige medewerker van de universiteit. Zijn poging om ook het 
pand van Henk aan te kopen, lukte niet. Haisch was een opmerkelijke bewoner en 
behoorde tot de steeds zeldzamer wordende groep 'Wageningse Folklore'. Regelmatig 
spande hij zijn pony voor de kar en trok zo door Wageningse dreven.
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Familie Hillenaar
Johannes Ludovicus Hillenaar, geb. te 
Delft op 11 december 1859, overl. te 
's-Gravenhage op 30 jan. 1928. Hij was 
stuurman op de grote handelsvaart. (Ned. 
Indië.) Hij trouwde voor de eerste maal te 
Zoutelande op 25 juli 1884 (gescheiden te 
's-Gravenhage op 12 december 1894), 
met Maria Verstraate, geb. te Zoutelande 
(Zeeland) op 15 juli 1866, overl. te Rotter
dam op 31 juli 1916. Zij was een dochter 
van Jeremias Verstraate, geb te Westka
pelle op 14 sept. 1822 en Maria IJzelen- 
berg, geb. te Zoutelande op 24 sept. 
1833. Hij trouwde voor de tweede maal te 
's-Gravenhage op 30 januari 1895 met 
Anna Maria Ducardus, geb. te Appeltern 
op 7 januari 1869, overl. te 's-Gravenhage 
op 15 april 1944. Zij was de dochter van 
Johannes Martinus Ducardus en Johanna 
Maria Sch/uep. Uit het eerste huwelijk: 
Susanna Hendrina Hillenaar, geb. te Mid
delburg op 16 maart 1890. Uit het tweede 
huwelijk: Joh an Martien Hillenaar, geb. te 
's-Gravenhage op 12 mei 1895. 2)
De familie Hillenaar was rooms katholiek.

De stamboom is niet verder uitgezocht.

Susanna Hendrina Hillenaar trouwde te 
Wageningen op 15 augustus 1913 met 
Evert van den Born, geb. te Wageningen 
op 19 augustus 1891. (Zie verder O-W 30e 
jrg. pag. 12.) Bij haar huwelijk had zij 
reeds een dochtertje Suze Hillenaar, geb. 
te Zetten (gemeente Valburg, thans Over- 
betuwe) op 12 juli 1911, dat echter in Den 
Haag opgroeide. Hoewel zij als kind en 
later wel bij mijn grootouders logeerde, 
heeft zij nooit in Wageningen gewoond. 
Zij was een half-zuster van mijn moeder.

Noot:
1) Brink, Martin. Met Ad Rietveld op zwerf

tocht door Wageningen. (Betr. boekje: 
Zwerftocht door Wageningen, 32 pag., 
2001, waaruit deze tekening afkomstig 
is). De Veluwepost, 9 jan. 2002, pag. 3. 
Met dank aan Mariet en Martin Verste
gen te Wageningen.

2) Gegevens uit familiepapieren en aante
keningen van S.H. van den Born-Hille- 
naar, doch thans niet meer aanwezig.

De familie Van den Born. V.in.r. Evert van den Born, L. Rauws, 
S.H. van den Born-Hillenaar. Foto: Uitweg Haarweg Wagenin
gen, zomer1958. FotoI.C. Rauws. Collectie Oud-Wageningen.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin iezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

NOGMAALS:
WOGENYNGE IN JEVERLAND
In het april-nummer van 'Oud-Wagenin
gen' (1) schreef ik over Wogenynge in 
Jeverland. Ik voegde eraan toe dat ik de 
bron niet meer kon terugvinden. Dankzij 
een stimulerende opmerking van Cis van 
Vuure keek ik in een boek, geschreven 
door Moerman en dat binnen handbereik 
stond. Dit was een goede handeling, want 
dit boek (2) bleek mijn bron te zijn.
Ook heeft Wijngaarden (3) aandacht aan 
dit onderwerp gegeven door te wijzen op 
de plaats Wayens in Jeverland, die in 1542 
nog als Wagens geschreven werd. 
Moerman behandelt o.a. plaatsnamen die 
eindigen op ing, inge en ingen en daartoe 
behoort Wageningen. Hij vermeldt dan 
'Wogenynge in Jeverland, met als bron 
Carsten (4). Dit boek staat in de Leeuwen- 
borch-bibliotheek (5).
Onder nummer 76 staat de plaatsnaam 
Wayens, Dorf in Jeverland, Gemeinde 
Hohenkirchen, Oldenburg. Vervolgens: 
*Wageningi; 1500 Wayngens (in het 01- 
denburger Urkundenbuch); Wagens (6); 
en de verwijzing naar de persoonsnamen 
Wagen, en Waye (7)

Wie is Wagen?
Wijngaarden vraagt zich af wie dan wel de 
man met de naam Wagen is geweest, die 
aan Wageningen op de Berg en Wagen- 
vene aan de westvoet van dezelfde berg 
zijn naam gaf. Ditzou erop kunnen duiden 
dat Wagen een gebied liggende vanaf de 
Gelderse Vallei tot ergens aan de oostzijde 
van de Wageningse berg in eigendom of in 
leen had. Over de periode kunnen we 
slechts filosoferen, maar in elk geval voor 
1125, het jaar van het oudst bewaarde 
document waarin de naam Wacheningen

voorkomt. Ik denk dat we nooit zullen 
weten wie hij was.

Ligging van Wayens
In de door mij geraadpleegde atlassen 
kom ik de plaatsnaam Wayens niet tegen. 
Wel Hohenkirchen, waartoe Wayens be
hoort. Hohenkirchen ligt ten noorden van 
Wilhelmshaven in Wangerland (zie kaart).

An ton Zeven
Bronnen
1. A.C. Zeven. 2003. De naam Wagenin

gen nog meer belicht. Oud-Wagenin
gen 31: 42-43.

2. H.J. Moerman. 1956. Nederlandse 
plaatsnamen. Een overzicht. Leiden. 
297p.

3. Tj. Wijngaarden. 2003. Een ander licht 
op de naam Wageningen. Oud-Wage
ningen 31: 8-11.

4. R.H. Carsten. 1937. Die -ingen-Na- 
men der südlichen Nordseeküste. Ein 
Beitrag zur Siedlungsgeschichte der 
Chauken, Friesen und Sachsen. Aus 
hansischen Raum. Schriftenreihe der 
Hansischen Gilde. Band 2. Hamburg. 
135p.

5. met dank aan Cis van Vuure, die mij 
hierop wees.

6*. H. Sundemann. 1901. Friesische und 
niedersächsische Bestandteile in den 
Ortsnamen Ostfrieslands. Emden.

7*. H. Winkler. Friesche Naamlijst IV.
* niet zelf ingezien.

ORGEL GROTE KERK
In 'Oud-Wageningen', 31e jaargang, nr.
4, pag. 94, schrijft Anton C. Zeven over 
een testament uit 1755 waarin werd be
paald dat na het overlijden van de erfla
ters vijfduizend gulden zou worden gele
gateerd 'tot het zetten van een orgel' in de
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Hervormde kerk van Wageningen. Deze 
wilsbeschikking is later waarschijnlijk her
roepen, want in ieder geval had de Grote 
Kerk op de Markt in 1796 nog steeds geen 
orgel. Anton Zeven besluit zijn stukje met 
de mededeling dat hij niet weet wanneer 
dat orgel er wel is gekomen.

Ik kan hier melden dat het deze maand 
precies tweehonderd jaar geleden is dat 
het eerste orgel in de Grote Kerk in ge
bruik werd genomen. Dat was midden in 
de Franse tijd. De gebruikelijke namen 
van de maanden waren toen afgeschaft. 
Februari heette toen Sprokkelmaand. 
Welnu, op de 19de van de Sprokkelmaand 
van 1804 werd het eerste orgel in de kerk 
op de Markt in gebruik genomen. Dat 
bevond zich boven waar nu de galerij is 
aan de zuidzijde. Daar stond toen ook de 
preekstoel, in 1741 geschonken door de 
echtgenote van de burgemeester.
Bij de inwijding van dat eerste orgel in 
1804 is door de toenmalige predikant ds
S. van Emdre een preek gehouden. Die 
preek is later gedrukt en uitgegeven.' Ten 
voordeele van 't Orget-FondÉ, staat er op 
het schutblad. Je kon hem kopen voor zes 
stuivers. Toen ik werkte aan mijn boek 
over honderdvijftig jaar Wageningse mu
ziekgeschiedenis heb ik een exemplaar 
van die Leer-rede ter inwijding van 't 
Nieuw Orgei binnen Wageningen, op 
den 19den van Sprokkelmaand 1804 
door S. van Emdre, predikant aldaar in 
handen gehad. De inmiddels overleden 
organist Bé Hollander was er de trotse 
eigenaar van.
Als u Muziek en kerk in Wageningen van 
Ton Steenbergen erop naslaat, zult u 
ontdekken dat er heel wat te vertellen is 
over dat eerste orgel, over de vaste be
spelers ervan: Johannes Luijmens, G.H. 
Kalshoven, de legendarische Jan Frederik 
Tierie en Leendert Vonk, over de vele 
restauraties in de loop van de tijd en over

de uiteindelijke verwoesting van het orgel 
in de meidagen van 1940.

Rien Munters

RONDEEL TWEEDE NUDEPOORT (2)
Op mijn artikel "Rondeel tweede Nude- 
poort" in Oud-Wageningen 31e jaargang, 
nr. 4, pag. 85-88 heb ik een drietal opmer
kingen:
1. Boven het artikel staat helaas een ver

keerde titel "Rondeel Nudepoort van 
1731". In de inhoudsopgave staat de 
juiste titel wel vermeld: Rondeel twee
de Nudepoort.

2. Op pag. 85 onder het hoofd "De Nude
poort" is de beschrijving van het Ron
deel niet helemaal correct. Deze moet 
luiden: Evenals de Bergpoort bestond 
de Nudepoort uiteen hoofdpoort, die in 
de stadsmuur was opgenomen en een 
"Rondeel", een om deze hoofdpoort 
heen liggende vestingmuur met een 
voor- of buitenpoort met ophaalbrug, 
dewelke schuin voor de hoofdpoort 
waren gelegen. (Zie afb. Nudepoort in 
1650) Men zou nu kunnen lezen dat 
alleen de ophaalbrug schuin voor de 
hoofdpoort lag, hetgeen dus niet het 
geval is.

3. Op pag. 86, onder hetzelfde hoofd "De 
Nudepoort" moet de tekst luiden: Tus
sen 1828 en 1833 zal de nieuwe (hou
ten?) brug gebouwd zijn, daar de door
gang van de voorpoort immers binnen 
het sociëteitsgebouw was komen te 
liggen. De brug was voorzien van een 
ijzeren toegangshek, de zogenaamde 
"Nude-barrière". Met de bouw van deze 
brug werd tevens de Hoogstraat recht 
getrokken. De tweede, later gemetsel
de stenen boogbrug werd in mei 1940 
opgeblazen.

Een nagekomen foto
Achteraf kreeg ik bijgaande foto van de 
uitgegraven fundamenten, bestaande uit
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Rondeel Nudepoort. Emmapark-zijde, Wageningen. Februari 1969. 
Foto J. Rauws, collectie Oud-Wageningen

kloostermoppen, van de Rondeelmuur aan 
de Emmapark-zijde uit februari 1969 in 
handen. Links op de foto ziet u nog een 
deel van de gesloopte muur in moderne 
stenen, die later weer werd opgetrokken 
in kloostermoppen.

Sjaak Rauws

VAANDEL WERKLIEDENVERENI
GING "NUT EN GENOEGEN"
In Oud-Wageningen 29e jaargang, num
mer 1, februari 2001, pag. 5, staat bij een 
oproep van het museum De Casteelse 
Poort een foto van een persoon met het 
vaandel van de in 1982 opgeheven werk
liedenvereniging Nut en Genoegen uit 
Wageningen. Hierbij wil ik graag aanteke
nen dat deze persoon de heer G. Veenema 
is. In de periode tussen het vertrek van de 
heer F.J. van Essen en de komst van onze 
eerste echte gemeentearchivaris C.D. Gast 
in 1982 was hij tijdelijk werkzaam in het 
gemeentearchief. A.C. Zeven zal deze 
aardige foto van Veenema met vaandel

hebben gemaakt naar aanleiding van de 
overdracht van het archief met vaandel 
van deze vereniging aan het gemeentear
chief in dat zelfde jaar. De foto is genomen 
buiten het archief dat destijds gevestigd 
was in de voormalige B.B. (Bescherming 
Bevolking) kelder-bunker aan het Salver- 
daplein 3.

Sjaak Rauws

SCHEEPSNAAM CHARYBDIS
Naar aanleiding van de geschiedenis van 
de motorzandzuiger Charybdis, door P.C. 
Schroeder in Oud-Wageningen, 29e jaar
gang, nummer 1, februari 2001, pag. 17- 
19, is het wellicht aardig om te weten dat 
de naam Charybdis is ontleend aan een 
sterke maalstroom van die naam in de 
straat van Messina in Italië. Van Dale 
nieuw handwoordenboek der Nederland
se Taal, 7e druk 1956, vermeldt onder 
Charybdis, gevaarlijke draaikolk tussen 
Calabrië en Sicilië.

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

DE MOOISTE STUKKEN VAN HET MUSEUM
Ons museum De Casteelse Poort blijft het goed doen bij het publiek. In 2003 telden we 
maar liefst 5662 bezoekers, dat was ruim 20 procent meer dan in 2002. En het was zelfs 
33 procent meer dan vijfjaar geleden. Het goede resultaat van afgelopen jaar -  het 
vijftiende jaar sinds de oprichting -  was voor een groot deel te danken aan een vrij 
nieuwe groep bezoekers, namelijk schoolklassen met hun docenten. Want wat is het 
geval? De scholen kennen tegenwoordig het vak culturele vorming en het museum is 
dé bewaker van het culturele erfgoed van de stad. Daar zit een win-win-situatie in, zoals 
dat tegenwoordig heet. Een hele mooie ontwikkeling, waarbij we overigens voortref
felijk geholpen worden door EduArt, een Gelderse instelling die precies datzelfde doel 
heeft: de koppeling van scholen aan culturele instellingen.
Nog een tweede oorzaak van de fraaie bezoekerscijfers is duidelijk aan te wijzen. Dat 
is Stadsrondleidingen Wageningen, de gezamenlijke activiteit van Oud-Wageningen en 
Gilde Wageningen. Niet alleen stijgt het aantal rondleidingen, maar bovendien worden 
steeds meer rondleidingen afgerond met een bezoek aan het museum. Alweer: win- 
win!
Wat krijgen al die mensen nu te zien in de Casteelse Poort? Zou je de tien toppers van 
het museum kunnen aanwijzen? Het antwoord op zo'n vraag kan natuurlijk alleen maar 
heel subjectief zijn, maar als het van een kenner komt is 'n persoonlijk accent eerder 
een voordeel dan een nadeel. Wij stelden de vraag aan Willem Groenewegen; hij heeft 
letterlijk alle objecten van het museum onlangs nog in handen gehad om ze te 
beschrijven voor het nieuwe intermuseale computersysteem AdLib. Hier komt zijn lijstje 
met de tien tophits uit de Wageningse historie, in chronologische volgorde.
Veiuwse klokbeker (3000 -  2300 v. Chr)
Deze beker met zijn strenge orde van versieringen komt uit het neolithicum, het tijdperk 
waarin de mens zich in deze streek begon te settelen.
De bronsschat van Wageningen (2000 v. Chr)
Een bodemvondst uit de bronstijd, gevonden in 1836 bij de Geertjesweg, waarvan ons 
museum helaas slechts een hoogwaardige (dat wel) kopie bezit. De originele dolkhef- 
ten, armbanden en een bijl bevinden zich in Leiden.
Bronzen bijl (1600 voor Chr)
Deze bijl is gevonden aan de noordzijde van de Wageningse Eng, een bijl met 
randribben en een dwarsribbe.
Vondsten uit het grafveld van Wageningen (200 -  1000 na Chr)
Het grafveld leverde vondsten op uit meerdere eeuwen: een beeld van de Romeinse 
godin Fortunata, maar ook wapens uit de Karolingische tijd. Bovendien huisraad en 
sieraden.
Koperets van Wageningen door Nicolaes van Geelkercken (1650)
De stad van Van Geelkercken is ons nog steeds vertrouwd: het stratenplan en de 
restanten van zijn vestingwerken kunnen wij nog steeds waarnemen.
Restanten van het kasteel van Wageningen (1500 -  1700)
Restanten van het kasteel zijn gevonden in de kelder van het museum, maar ook achter
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het poortgebouw zijn nog resten van torens en stadsmuur te zien.
De Statenbijbel van Torck (ca 1700)
Torck heeft veel gedaan om Wageningen op te stoten in de vaart der volkeren. Hij liet 
hele series herenhuizen bouwen en zorgde ervoor dat de Rijnhaven er kwam. Zijn bijbel 
is intensief gebruikt.
De oorlogsdocumentatie van Eitien en Neeltje Krijthe
De tweelingzusjes Eitien (1909 -  1945) en Neeltje (1909 -  1990) hielden joodse 
onderduikers verborgen. Ze werden verraden en naar het vrouwenkamp Ravensbrück 
afgevoerd, waar Eitien stierf; Neeltje overleefde het kamp.
De pen van Charles Foulkes (1945)
De pen waarmee de capitulatie van de Duitsers in 1945 in Wageningen werd getekend. 
Foulkes' weduwe schonk aan Wageningen na zijn dood.
De levensboog (2000)
Het model van het monument ter nagedachtenis aan de joodse gemeenschap; een 
creatie van Yetti Elzas. 'Het leven gaat door ondanks alle verschrikkingen'.

Ziedaar de 'mooiste stukken' volgens Willem Groenewegen.
Wie zou zich nu niet uitgedaagd voelen ook zo'n lijstje te maken! Op dus naar het 
museum, allemaal.

P/et A ben

AGENDA MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bezoek ons museum!

Naast de vaste opstellingen -  de historie van Wageningen, Wageningen in de Tweede 
Wereldoorlog en de Wageningen Universiteit -  zijn in de Casteelse Poort altijd ook 
enkele tijdelijke tentoonstellingen te zien. De eerstkomende paar maanden zijn dat de 
volgende:

in de Kare/ van Gelrezaal

Leonard Springer, tuinarchitect -  t/m 31 /77e/-Leonard Springer (1885-1940) is 
een van de grootste tuinarchitecten van ons land. Wageningen Universiteit bezit zijn 
gehele erfenis aan ontwerpen, schetsen en boeken. Ooit (1897-1900) gaf Springer les 
aan de voorloper van de universiteit, maar hij was geen begaafd docent en daarom 
stortte hij zich sindsdien helemaal op het ontwerpwerk. Met groot succes. Beroemde 
tuinen zijn van hem, zoals het Amsterdamse Vondelpark, maar ook kleinere pareltjes, 
zoals het Arboretum De Dreijen in Wageningen.
Graan, meel en brood -  vanaf 4ju n i- Wageningen is nu meer dan ooit hét centrum 
van graan-, meel- en brooddeskundigheid. Net nu TNO zijn eigen instituut Graan Meel 
Brood uit de stad heeft weggehaald. Het museum bereidt een tentoonstelling voor 
waarin de ontwikkeling van Wageningen tot Nationale Broodstad in beeld wordt 
gebracht.

21



in de Anna Maria van Ripperdazaa/

Het boerenerf in vroeger tijd — tot en met 14 maart— In de Gelderse Vallei staan 
schitterende boerderijen met eromheen prachtig aangelegde erven. Jammer genoeg 
worden ze steeds vaker omgebouwd voor niet-agrarisch gebruik; daarbij gaat veel 
verloren van de landschappelijke waarde. Hoe mooi het vroeger was laat deze 
tentoonstelling zien aan de hand van foto's en tekeningen. Baukje Drenth heeft het 
allemaal uitgezocht en er een mooi boekje over gemaakt voor de stichting Behoud van 
Boerderij en Erf in Gelderland.
Onzichtbaar leven in detail: nematoden in close-up -  vanaf 19 m aart- Sinds 
jaar en dag wordt in Wageningen studie gemaakt van nematoden, aaltjes in het 
Nederlands; een soortement kleine wormpjes die veel schade kunnen aanrichten aan 
landbouwgewassen. Vandaar. Maar de nematologen die deze studies uitvoeren zijn in 
de loop van de tijd ook van hun kleine vijanden gaan houden. Nematoden blijken voor 
veel schoonheid in te staan, maar dan moetje ze wel goed in beeld weten te brengen. 
Gerrit Karssen van de Plantenziektenkundige Dienst en Adriaan van Aelst van 
Wageningen Universiteit kunnen dat en zij hebben de tentoonstelling ingericht.

in het Koetshuis

Twan de Vos (Wageningen) en Annelies van Biesbergen (Tilburg) -  29
februari t/m 28 maart-in samenwerking metMarlou Kursten Kunstbemiddeling. Twan 
de Vos, die z'n atelier heeft in de Bovenste Molen, studeerde in 1993 af aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, Annelies van Biesbergen in 1989 aan de 
Akademie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Wie zich alvast een idee wil vormen over 
beide kunstenaars kan hun website opzoeken - www.twandevos.nl en 
www.anneliesvanbiesbergen.nl.

Openingstijden de Casteelse Poort: t/m 31 maart di-za 12-16 uur, zo 13-16 uur; daarna 
di-za 11-17 uur, zo 13-17 uur; toegangsprijs € 2,00; gebruikelijke kortingen, op 
woensdagmiddag gratis.
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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 Goede-zaal 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 Goede-zaal 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 2004
• 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
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(a)waqeninqen.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.oudwaqeninqen.nl 
www.waoeninqen.interstad.nl 
www.aelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal : € 13,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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BESTUUR
G.L. Olinga voorzitter Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen

tel. 0317 410110 e-mail: Q.olinQa@hetnet.nl

H.A. Schols secretaris Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@tiscali.nl 

A.H. Claassen penningmeester Diedenweg 165, 6706 CP Wageningen
tel. 0317 416626 e-mail: bac@planet.nl 

Mevr. O. Haze lid Ganzenweg 5, 4041 AX Kesteren,
tel. 0488 482118 e-mail: Mark-en-Ottelien@hetnet.nl 

E.J. Jansen lid Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
tel. 0317 412801

W.J.M. Groenewegen 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.

LEDEN SECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
Mevr. Z. van den Burg-Teunissen Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen

tel. 0317 416361 e-mail: ienzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
J.J.M. Everdij hoofdredactie Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.

tel. 0317 416744 e-mail: i.everdii@hetnet.nl 
W.C.W.A. Bomer lid Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen

tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk) 
e-mail: wouter.bomer@wur.nl 

H. Pothof lid Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
tel. 0317 411562

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen

tel. 0317 416675
FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen

tel. 0317 415477
W. Ruisch Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen

e-mail: w.ruisch@hccnet.nl 
ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP WAGENINGEN
H.P. Lagerwerf archief Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen

tel. 0317 413063
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.AJ. Eppink Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen

tel. 0317 416145
STICHTING WAGENINGS MUSEUM
'DE CASTEELSE POORT' Bowlespark IA 6701 DN Wageningen

tel. 0317 421436 e-mail: casteelsepoort@hotmail.com 
website: www.casteelseDQort.nl 

W. Groenewegen contactpersoon (adres. enz. zie hierboven).

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM 
DE CASTEELSE POORT'
Mevr. M. Slebos Hertenlaan 7, 6705 CA

<1 : DRUK: DE GOEDE WAGENINGEN ISSN: 1384-7678
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VAN DE REDACTIE
Ruim een jaar draai ik nu mee in de redactie van Oud-Wageningen. De samenwerking 
gaat in een erg prettige en opbouwende sfeer.
Mijn inbreng is voornamelijk redactioneel, want mijn kennis van de geschiedenis van 
Wageningen is nog niet erg groot. Maar ik vind de artikelen over het oude Wageningen 
wel zeer interessant.
Hoe de leden van onze vereniging over ons blad denken is voor mij nog een beetje een 
vraag omdat ik maar heel weinig leden gesproken heb. Het valt me op dat er betrekkelijk 
weinig gereageerd wordt. Ook komen er niet erg veel suggesties voor nieuwe 
onderwerpen uit de vereniging. Natuurlijk is er een vaste kern die vaak artikelen instuurt 
en daar zijn we erg gelukkig mee.
Toch heeft de redactie wel behoefte aan uw inbreng en suggesties. We stellen het nog 
meer op prijs als u over bepaalde onderwerpen wilt schrijven. Misschien is er wel iemand 
die een rubriekje wil beginnen over de historie van de namen van wijken en straten. 
Bijvoorbeeld waar komen namen als Roghorst, Haverlanden, Harnjesweg en Postjesweg 
vandaan? Of misschien weet iemand iets aardigs te vertellen over het Wagenings dialect. 
We zijn benieuwd. U kunt er op rekenen dat we open staan voor al uw suggesties.

Namens de redactie, Herman Pothof

Kopij voor het septembernummer ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 14 
augustus 2004. 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

BIJEENKOMST
Maandag 19 april 2004 

Aanvang 20.00 in het kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Lezing door de heer Ad Rietveld.

DE WAGENINGSE GASFABRIEK

Inleiding lezing

Nu stroomt uit de gasleidingen in onze 
huizen 'aardgas' maar er is een tijd ge
weest dat de straatverlichting en onze 
gastoestellen brandden op hetzg. 'steen- 
kolengas' ook wel 'stadsgas' genoemd.
Zo ook in Wageningen en heel veel Wage- 
ningers herinneren zich nog wel de gasfa
briek aan de Gasfabrieksteeg.
Waren het eerst de grote steden waar 
gaslicht werd gebracht in de duistere 
straten, huizen en winkels, na 1850 werd 
het voor de gasleveranciers aantrekkelijk 
om ook in kleinere steden, zoals Wagenin
gen, een gasfabriek te stichten.
Hier ter plaatse werd in 1856 door de 
Wageninger H.P. van Heijst de 'Wage- 
ningse Gasverlichting Maatschappij'gesticht.
Met vallen en opstaan en veel wel en wee is tot in 1959 steeds met stadsgas gestookt 
tot in dat jaar werd overgegaan tot de omschakeling op 'aardgas'.

Bij de foto op de voorpagina

De foto werd omstreeks 1940 genomen vanaf de toren van de r.k. kerk in de Bergstraat. 
De driehoekige polder tussen Veerstraat, Grebbedijk en de stadsgracht heette vroeger 
het Spijk. De gashouders stonden op de plaats waar nu het bejaardenhuis Rustenburg 
is. De meeste gebouwen op de foto zijn in de jaren zestig afgebroken. Foto 
gemeentearchief Wageningen.

Lezing september

Op maandag 20 september 2004 zal de heer Reinier A.R. Elders een lezing houden over: 
Bouwen en bommen op de Wageningse berg.
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AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 19 APRIL 2004
1. Opening
2. De heer G.L. Olinga: Terugblik en vooruitzicht.
3. Notulen jaarvergadering 28-04-2003 (los bijgevoegd)
4. Jaarverslag secretariaat over het jaar 2003 (los bijgevoegd)
5. Jaarverslag penningmeester over het jaar 2003 (los bijgevoegd)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Decharge penningmeester over het jaar 2003
8. Begroting 2004
9. Bestuursverkiezing / kascommissie (zie ook bestuursmededelingen)

10. Wat verder ter tafel komt; rondvraag
11. Sluiting van het zakelijk gedeelte
12. Aanbieding van de lijst 'Bijnamen van Wageningers' door de heren E. Gerritsen en 

W. Straatman tbv ons verenigingsarchief.

BESTUURSMEDEDELINGEN

Onze penningmeester A.H. Claassen heeft zijn tweede periode van driejaar er opzitten. 
Een nieuwe penningmeester is echter nog niet gevonden. Aan de ene kant wil ik 
eenieder van u vragen om kandidaten voor de functie van penningmeester voor te 
dragen bij het bestuur. Anderzijds wil het bestuur voorstellen om, binnen de 
mogelijkheden van ons nieuwe huishoudelijk reglement, de termijn van de heer 
Claassen als bestuurslid en penningmeester met 1 jaar te verlengen. Goed nieuws van 
de vorige jaarvergadering was dat de heer Willem Groenewegen bereid was om, per 
direct, zitting te nemen in het bestuur als gewoon lid/notulist. Wij zijn ook verheugd 
dat mevr. Roscher zich bereid verklaard heeft om als lid zitting te nemen in het bestuur. 
Bezwaren tegen deze voorgenomen benoeming en een eventueel voorstel voor een 
tegenkandidaat kunnen, conform het huishoudelijk reglement, tot 12 april 2004 
worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.
In de jaarvergadering van 28 april 2003 werd mevr. L.B.A.J. Elders bereid gevonden 
om ook nogmaals een jaar, naast de heer P.I. Haartsen, zitting te nemen in de 
kascommissie. De vacature die ontstond door haar overlijden is ad hoc ingenomen door 
de heer P. van der Peppel. Volgens het huishoudelijk reglement moet het bestuur nu 
op zoek naar twee nieuwe leden voor de kascommissie.

Als vereniging zijn we blij verrast met het aanbod van de heren W. Straatman en E. 
Gerritsen om een lijst met 'Bijnamen van Wageningers' openbaar te maken via het 
archief van Oud-Wageningen (zie punt 12 van de agenda). Deze lijst is door beide heren 
opgesteld en bijgewerkt n.a.v. het boek'Wageningse Weken'van de heer Straatman. 
De lijst met bijnamen is ook in het boek weergegeven en zal in onze leeszaal publiekelijk 
toegankelijk zijn. Om privacy-redenen zal de koppeling aan de bijbehorende familie
naam niet toegankelijk zijn. Beide lijsten zullen onder het beheer komen van onze 
bibliothecaris A.G. Steenbergen. De heer Willem Straatman zal op de jaarvergadering, 
voordat de lezing van de heer A. Rietveld begint, enkele anekdotes over publiekelijk 
bekende bijnamen vertellen.

Henk Schols, secretaris
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LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden per 1 januari 2004:
Mw. T. Krechting Dalweg 46
Dhr. B.F. van der Genugten 
Dhr. A. Pechtold

Hollandseweg 144 
Thorbeckestraat 192

Adreswijzigingen:
Dhr. J.M. Halbertsma 
Mw. E. Maasland-Beerdsen 
Mw. P.H.J. Stolk-Macquiné 
Mw. H.L. Kraak

Schimmelpennincklaan 23 
Veerstraat 40, K.102 
Roskammersteeg 21 
Boelestraat 14

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden: 
Dhr. H.J.C.B. van Ingen Olympiaplein 16/1
Dhr. J. Quint Ooststeeg 49
Dhr. J.C.P. Vos Vergersweg 13

6865 CT Doorwerth
6706 KT Wageningen
6702 BX Wageningen

6871 TT Renkum 
6701 DWWageningen 
6741 BV Lunteren 
8266 DV Kampen

6707 EN Wageningen
6708 AP Wageningen 
6707 HS Wageningen

STEEKPARTIJ IN 1742
Wageninger betrokken bij een noodlottige gebeurtenis te Harderwijk O.Borsboom

Op 28 juni 1742 vond te Harderwijk een noodlottige gebeurtenis plaats, waarbij een 
24-jarige inwoner uit Wageningen een belangrijke rol heeft gespeeld. Egbert Gijsbert 
Lutteke werd geboren te Wageningen op 27 maart 1718 uit het huwelijk van Barthold 
Lutteke(n) en Maria Lucretia Noorman. Vader Barthold moet van goeden huize zijn 
geweest want hij werd op 9 november 1716 ingeschreven als burger van Wageningen. 
Om burger van Wageningen te kunnen worden moest men voldoen aan een bepaald 
inkomen en natuurlijk van onbesproken gedrag zijn, niet iedereen kon zomaar tegen 
betaling burger van deze stad worden. Hun zoon Egbert was ongetwijfeld een pientere 
jongen, daar hij in 1742 ingeschreven stond als student bij de Juridische Faculteit van 
Harderwijk.

Militaire wandeling
Het zal een warme zomerdag geweest zijn 
die dag in juni, zodat veel inwoners van 
Harderwijk naar buiten gelokt werden 
voor een wandeling buiten de stadspoor
ten. Tot de wandelaars behoorden in ieder 
geval ook enkele officieren van het in de 
stad gelegen garnizoen, onder wie een 27 
jarige luitenant Nicolaes Meyers uit 
Leeuwarden. Deze luitenant stond be
kend als een lastig heer die doorlopend de 
goede geest in de compagnie verstoorde 
en voor zijn ondergeschikten hard was. Na 
de middagmaaltijd verliet Meyers met een 
bekende, Marten Jan Pit, de warme stad

om na een korte wandeling naar de kamer 
van zijn metgezel te gaan. Daar dronken 
zij tezamen een halve fles wijn om daarna 
weer de frisse lucht op te zoeken. Tegen 
de avond besloten zij nog niet naar hun 
warme en benauwde kamers te gaan 
maar nog wat op de Grote Markt te gaan 
kuieren. In de zelfde buurt bevond zich 
een koffiehuis dat zowel door officieren 
als door studenten druk werd bezocht. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
luitenant Meyers, die op die avond nogal 
dorstig schijnt te zijn geweest, ook daar
heen ging en opnieuw wijn bestelde. Zijn 
metgezel was naar huis gegaan en ver-
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moedelijk heeft Meyers zich toen bij enke
le daar aanwezige studenten gevoegd van 
wie hij enkele bleek te kennen, o.a de 
jurist Egbert Gijsbert Lutteke uit Wagenin- 
gen, die hij uitnodigde om spoedig met 
een goede vriend eens langs te komen.

Kennismaking....
Dat was voor een andere student die in 
een huis vlak bij Meyers woonde, aanlei
ding om deze uitnodiging voor ernst te 
nemen en hem aan te spreken met de 
woorden: Mijn Heer, wij zijn naebuyren, 
wij moeten samen kennismaken, en hope, 
dat gij mij ook eens solt komen aanspre
ken. Deze student, bij wie mensenkennis 
ontbrak en wie deze ontmoeting noodlot
tig zou worden, was Johan Georg Huigen 
van Lamsweerde, zoon van de Doesburg- 
se gemeentesecretaris. Luitenant Meyers 
en een student Brouwer waren beiden 
tegen elven tamelijk beneveld geraakt. 
Het is mogelijk dat Brouwer als eerste
jaarsstudent door de bij hem zijnde oude
re studenten voor de gek werd gehouden. 
Meyers schijnt hem toen te hebben willen 
waarschuwen en vroeg hem mee naar 
buiten. Daar gekomen gaf hij Brouwer 
terstond de raad:,, Gij moet U so van de 
studenten niet laten kullen ". Intussen was 
van Lamsweerde, van anderen vergezeld, 
hen beide nagegaan en had gehoord wat 
Meyers tot Brouwer zei. Van Lamsweerde 
ging terstond op het tweetal af, vragende; 
Segt gij, dat wij studenten hem kullen?, 
waarop de luitenant geantwoord had: Ja 
Goddoeme, en terstond zijn degen trok. 
Meyers schijnt de indrukte hebben gekre
gen dat de studenten in het duister op 
hem aandrongen, hoewel dit volgens hun 
eigen verklaringen niet het geval was. Na 
de degen getrokken te hebben maakte 
Meyers daarmee slaande en stekende 
bewegingen en raakte daarbij van Lams
weerde in het onderlijf. Deze zag nog kans 
om tot voor de deur van zijn woning te

lopen, zeggende: 'Wacht, totickoockeen 
degen heb', daarmee doelende op de 
gewoonte der studenten om gekleed zijn
de - hij was thans slechts in kamerjapon - 
een degen te dragen. Hij wist nog op de 
deur te kloppen die geopend werd door 
zijn huisbaas, wie hij nog opdroeg een 
barbier te halen. Maar het mocht niet 
baten, nog diezelfde nacht is hij aan zijn 
verwonding overleden. Intussen was de 
dader na de noodlottige degenstoot door 
de Wageningse student Lutteke op de 
grond geworpen, waarop deze hem de 
degen uit de hand wrong en die daarna in 
stukken brak. Vervolgens werden zij door 
de nachtwaker, die toevallig in de buurt 
liep, gescheiden, want deze zag dat Lutte
ke de luitenant in zijn woede wilde door
steken. Verder kwam de oppasser van de 
luitenant er bij en ook naar hem had 
Lutteke gestoken, gelukkig zonder hem te 
raken. De oppasser bracht zijn heer naar 
diens huis. Meyers, blijkbaar bevreesd dat 
Lutteke hem wilde aanvallen, gaf zijn 
oppasser nog de opdracht een snaphaan 
te laden, hetgeen deze wijselijk achterwe
ge liet. De dader, die aanvankelijk bij het 
vernemen van Van Lamsweerdes dodelij
ke verwonding gezegd had een vrij gewe
ten te hebben en niet te willen lopen , is 
korte tijd later toch op de vlucht gegaan 
zeggende: Als ik moet vluchten, in Gods
naam dan, wantik wil op het schavot niet 
sterven. De dader is in zijn vlucht geslaagd 
en nooit in handen van justitie gevallen. 
Wat er verder van onze Wageningsche 
student is geworden en of hij zijn studie 
met goed gevolg heeft afgerond, is helaas 
niet bekend.

Bron:
Historia , Maandblad voor Geschiedenis 
Mei 1936, 2e jaargang, no4 
Gemeentearchief Wageningen
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STADSVERNIEUWING
De Schoolstraat, de stadsmuur en het Dolerende kerkje I. C. Rauws

In het kader van de stadsvernieuwingen in de jaren na de oorlog verdween veel van 
het oude vertrouwde, maar er kwam ook weer veel nieuws voor in de plaats. Dat men 
er niet altijd even blij mee was is een ander punt.
Stadsvernieuwing biijft nu eenmaal noodzakelijk als renovatie niet meer mogelijk is, 
waarbij men het oude, het historische, niet uit het oog mag verliezen. Vanaf 1960 
werden de westelijke en noordelijke stadsgrachten met hun aanliggende terreinen 
aangepakt. De bolwerken c.q. bastions Rijn bol werk, Straelentoren, Juniushof en 
Gevangentoren werden weer in hun oude vorm met keermuren, zij het in een 
hedendaagse steensoort, herstelden de restanten van de Nudepoort werden gerestau
reerd.
Zo vielen ook de oude Schoolstraat met het kerkje en het (Noorder-)piantsoen onder 
de sanering.

De Schoolstraat en de oude stads- grond met grint. Bij hevige en langdurige 
muur. regenval spoelde het water het zand weg
De Schoolstraat, lopende over de Korte en trok dan lange geulen door het speel- 
Wal, was een smal straatje zonder stoe- terrein voor de school naar de gracht, 
pen dat vanaf de Hoogstraat omhoog liep Gemeentewerken had er de handen vol 
naar het Gereformeerde Kerkje op de aan om van tijd tot tijd de speelplaats en 
hoek met het Plantsoen, om daarna af te de plantsoenpaden te egaliseren, 
dalen naar de gemeentelijke handelsdag- Eind jaren vijftig werden aan de stads
school, Plantsoen nr. 17 aan de stads- grachtzijde enige oude vervallen pakhuis- 
gracht. De Korte Wal liep in vroegere jes aan de Schoolstraat afgebroken, waar- 
tijden vanaf de Bergpoort naar het bol- bij toen een stuk stadsmuur van enkele 
werk Gevangentoren. Na het kerkje ging meters lengte, bestaande uit klooster- 
de bestrating over in aangestampte leem- moppen, weer zichtbaar werd. (Zie foto 1)

Stadsmuur (Korte Wal) 
aan de Schoolstraat 
met Gereformeerde 
Kerk.
Wageningen 1968. 
Foto: I.C. Rauws 
Collectie Oud- 
Wageningen.
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In 1978 werden de terreinen aan het 
Plantsoen en de Schoolstraat geschikt 
gemaakt voor de bouw van winkels met 
daarboven gelegen appartementen. Daar
toe werd de Korte Wal afgegraven. Het 
stukje stadsmuur, alsmede de verdere 
toen niet zichtbare fundamenten werden 
uitgegraven en gesloopt. Jan J. de Goede 
(1926-1981), de eerste voorzitter van de 
vereniging Oud-Wageningen, gaf aan be
langstellenden die kwamen kijken uitleg 
en vertelde hierbij steevast welk een unie
ke kans tot behoud de gemeente had laten 
liggen. Een vrijkomende heipaal werd 
meegenomen voor onderzoek. De des
tijds LH-vakgroep Bosbouwtechniek, thans 
WUR, determineerde in 1978 het hout als 
zijnde afkomstig van de inheemse popu
lier 'Populus Nigra' en het Lab. voor Al- 
gem. Natuurkunde van de RU Groningen 
dateerde in 1979 de paal uit ca. het jaar 
1500 1).
Het opnieuw aangelegde bolwerk Gevan- 
gentoren op de plaats van de in 1968 
afgebroken handelsdagschool, thans in 
gebruik als parkeerplaats, kreeg net als 
vroeger het houten bruggetje naar de 
Lawickse Allee terug.

Het Gereformeerde of Dolerende 
Kerkje.
Op het hoogste punt van de Schoolstraat 
stond het Ned. Gereformeerde of Dol
erende Kerkje. (Zie foto's 2 en 3). In het 
jaar 1886 traden de Dolerenden 2) uit het 
synodaal verband van de Ned. Herv. Kerk 
omdat de synode de vrijheid in de leer 
naar hun opvattingen zich te ver uitstrekte 
en tevens uit protest dat zij niet de be
schikking over de kerkgoederen kregen. 
In 1888 werd aan de Schoolstraat nr. 1 de 
eerste Dolerende Kerk van Wageningen 
gebouwd. In 1892 ging zij samen met de 
reeds in 1834 afgescheiden Christelijk- 
Gereformeerde Kerk en deze vormen thans 
de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Omdat het kerkje te klein werd betrok 
men in 1935 een nieuwe kerk aan de Prof. 
Ritzema Bosweg. Het oude kerkje werd 
verkocht aan de Gereformeerde Gemeen
te, die later een nieuwe kerk liet bouwen 
aan de Prof. van Uvenweg. Deze verkocht 
het vervallen kerkje omstreeks 1967 aan 
de gemeente Wageningen ten behoeve 
van de stadsvernieuwing. Na een tijd van 
leegstand werd het gekraakt en kwam er 
een soos in. Het werd eind jaren zestig

Gereformeerde o f 
Dolerende Kerk 

(anno 1888). 
Schoolstraat, hoek 

Plantsoen. 
Wageningen 1967. 

Foto: I.C. Rauws 
Collectie Oud- 
Wageningen.

32



H H E

Bot werk Gevangen- 
toren met 
Gereformeerde 
Kerk. Rechtsboven 
Ned. Herv. Kerk aan 
de Markt. 
Wageningen 1968. 
Foto: I.C. Rauws 
Collectie Oud- 
Wageningen.

gesloopt vanwege de doortrekking van de 
Plantsoenweg naar de Stationsstraat, 
waarvoor in het plantsoen de Lange Wal, 
lopende vanaf de Junusstraat achter 
schouwburg Junushoff naar de School
straat, werd afgegraven. Het plantsoen 
langs de stadsgracht werd er een stuk 
smaller door.

Noten
1) Zeven, A.C. Van de bestuurstafel. Wa

genwegen, 6e jrg, nr. 4, november
1978, pag. 26.
Zeven, A.C. Oude paal gedateerd, Wa
genwegen, 7e jrg. nr. 4, december
1979, pag. 31

2) Doleren (latijn) betekent: zich bekla
gen, zijn klachten inbrengen. De Do
leantie is de kerkelijke beweging van 
de Dolerenden.

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

Met deel 17 in deze reeks vestig ik opnieuw de aandacht op ons Gemeente-archief.

Huis den Engel
Wageningen 19 juni 1772. Pieter Ad. Pla 
en Arnoudina Hermina van Gelé Twent 
verkopen voor f 2750aan Mr Peel Beek en 
Geertruijd van der Hart EL erff bestaande 
ende behuijsinge, schuer en hooven buy- 
ten de Nude Poort deser Stad gelegen en 
den Engel genaamt, waarby er aan be- 
hoorende den boomgaard ongeveer groot

een merge, mitsgaders den tuijn met 
desselfs schuttingendaer in zijnde Cou- 
pel en visvijver.
Pla en zijn echtgenote hadden dit pand op 
10-6-1771 van oud-burgemeester W. 
Wicherts c.s. gekocht. EL betekente ech
telieden, de verponding - een soort belas
ting - was ƒ 2.15.12, en één brandemmer 
moest in het gebouw beschikbaar zijn.
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De herberg den Engel in 1820. Detail van 
een tekening toegeschreven aan W. de 
Beedt. Coll. Gemeente-archief Wagenin- 
gen.

Andere verkoopakten betreffende dit huis, 
dat ook als herberg dienst heeft gedaan,

Bron: Oud-Recht. Archief inv. 198: 19-6 
1772, en Notarieel Archief van Van Daal 
en: verscheidene data.

en later na nieuwbouw Weltevreden heet
te, dateren o.m. van 26-8-1835 (akte 86), 
2-9-1835 (akte 87), 15-9-1835 (akte 90) 
en 19-9-1835 (akte 92). Het stond aan de 
huidige Nudestraat noordzijde, waar één 
huis nog de naam Weltevreden draagt. De 
Grebbedijk liep toen nog van de uiter
waarden langs de buitenzijde van de stads
gracht, waar nu de Dijkstraat ligt, naar de 
Nudepoort om dan richting Rhenen om te 
buigen. Later is de dijk naar de huidige 
plaats verlegd. De naam van de Dijkstraat 
herinnert dus aan de oude situatie.

De vulpen van de generaal
Pennestreek maakt ondertekening van capitulatie een feit P. Aben

Het is eigenlijk maar een bescheiden pennetje, dat van de generaal, toch is daarmee 
de capitulatieovereenkomst getekend, 't Is niet zo'n lekkere dikke, waarmee je  
tegenwoordig voorname mannen hun contracten ziet signeren. Maar wel een echte 
Parker, Made in Canada. Het is al met al een van de tien belangrijkste voorwerpen die 
bewaard worden in het museum De Casteelse Poort (zie de vorige editie van Oud- 
Wageningen). A l leen als je  goed kijkt zie je  dat er 5 May 1945 op geschreven staat.

Ereburger
Dit is de vulpen waarmee generaal Charles 
Foulkes op 5 mei 1945 in hotel De Wereld 
in Wageningen de Instrument o f Surren- 
der of25th German Army heeft onderte
kend. De Canadese generaal is de pen zelf 
in Wageningen komen overhandigen. Dat 
gebeurde op 3 mei 1948, tijdens een 
buitengewone vergadering van de ge
meenteraad , waarin hij werd geïnstal
leerd als Ereburger van de Stad Wagenin
gen. Nadat aan het eind van de zitting de 
volksliederen van Nederland en Canada 
waren gespeeld, greep Foulkes bij verras
sing nogmaals de microfoon om te melden 
dat hij uit dankbaarheid de pen wilde

schenken "waarmede destijds de over
eenkomst betreffende de onvoorwaarde
lijke overgave van het Duitse leger werd 
ondertekend", aldus de notulen van de 
gemeenteraad. Overigens schonk Foul
kes een paar jaar later, in 1953, ook nog 
zijn origineel exemplaar van de capitula
tieovereenkomst aan de gemeente Wage
ningen. In het museum hangt daarvan 
een kopie boven het glazen kastje-met- 
de-pen. Niet zomaar een copie, maar een 
die opgedragen is To His Excellency the 
Minister from the Netherlands, 13 June 
1946 met de handtekening van Charles 
Foulkes. Wie die minister was weet nie
mand meer. Het pronkstuk is in Ottawa
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ingelijst en op een veiling in Zwitserland 
teruggevonden....

snel uit de wereld helpen en denkt aan 
nauwgezette bestudering van films en 
foto's van de ondertekening. Het War 
Museum betrekt momenteel een geheel 
nieuw gebouw en het bereidt een exposi
tie voor over de rol van het Canadese leger 
bij de Duitse capitulatie. Die moet op 8 mei 
2005 geopend worden en daarin krijgt de 
pen een belangrijke plek!

En dan duikt sinds kort nóg een raadsel 
op. In het geheel vernieuwde hotel De 
Wereld vermeldt de menukaart dat de 
ober aan de gasten de vulpen pleegt aan 
te reiken waarmee de Duitse generaai 
Btaskowitz op 6 m ei1945het einde van de 
tweede wereldoorlog in Nederland beze
gelde. Wel ja, nóg een pen en nóg een 
datum. Maar desgevraagd geeft de ober 
graag toe "geintje, meneer".

De echte of niet?
Over de vulpen van Foulkes hangt sinds 
1980 een mysterie. Sindsdien beschikt het 
War Museum van Ottawa namelijk even
eens over een pen die door dezelfde 
Foulkes gebruikt zou zijn bij de German 
surrenderin Wageningen, ook een Cana
dese Parker, groenig met zwarte stippen. 
Het Ottawaanse museum verkreeg de pen 
tegelijk met nog een heleboel andere 
memorabilia van de voormalige adjudant 
van Charles Foulkes, Robert McGabe. Die 
heeft tegenover het museum verklaard 
dat Foulkes deze pen van hem had ge
leend bij de ondertekening, omdat de 
bevelhebber zelf er geen bij zich had.
Op onze mededeling dat Wageningen de 
echte pen heeft, want van Foulkes zelf 
gekregen, reageert de museumdirectie 
met a bit o f a shock. Men wil dit raadsel

De Vrede van Wageningen begint mythi
sche vormen aan te nemen. Mooi toch?

DE VULPEN VAN CHARLES FOULKES
objectnummer WA 1002
gedateerd ca. 1940
merk Parker
materiaal schacht lakhars 
materiaal pen witgoud
kleur zw-w gestreept overdwars
lengte (dichtgeschroefd) 12,8 cm 
lengte (dop op schacht) 15,2 cm 
max. dikte 1,2 cm

"Het is een Parker uit de ja  ren veertig", 
aldus de heer Theo Delno, die decennia
lang bij Boekhandel Vermeer in de vulpen
nen zat. "Een bescheiden pennetje in 
vergelijking met wat nu te koop is. Ik schat 
hem op 40 ä 50 guiden toentertijd, dat 
was een dure. Het is een heel fijne pen, 
echtgoud, witgoud. Hij schrijft heel licht. 
De penhouder is zwart- wit lacké. Echt een 
goede pen".
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POORTGELD 3
Een prestigekwestie? H.C. Wiideman -  van Sch/jndel

Was de herinvoering van poortgeld in Wageningen noodzaak o f een 
prestigekwestie? Na het incident bij de Berg poort in 1838, dat stond te 
lezen in het vorige nummer van Oud-Wageningen, werd het heffen van 
poortgeld vooralle ingezetenen van de stad Wageningen opgeheven. De 
vordering gold alleen nog voor vreemdelingen die de stad in- en uitgingen.

■ In 1839 werd door het stadsbestuur van Wageningen een verzoek 
p'̂ nPt \  ingediend voor herinvoering van poortgeld. De tegenstanders van het 

’! poortgeld deden verwoede pogingen om dit te voorkomen.

Kosten en baten
Op 11 februari 1839 dienden de burge
meester en wethouders van de stad Wa
geningen bij Gedeputeerde Staten der 
Provincie Gelderland een verzoek in voor 
herinvoering van poortgeld. Naast het 
reglement en het tarief op het te heffen 
poortgeld werd ook de stedelijke begro
ting van 1839 als bijlage ingezonden. Op 
deze begroting waren alleen de kosten 
van de stadspoorten geplaatst. De baten 
stonden er niet op vermeld.
De kosten voor de poorten aan de Berg- 
poort bedroegen naast een vrije woning, 
jaarlijks een traktement van f. 26,00 en 
aan emolumenten (bijverdiensten) of turf- 
geld f. 3,50. Samen de som van f. 29,50. 
De kosten voor de poorten aan de Nude- 
poort(Nudebarrière) bedroegen, naast een 
vrije woning, jaarlijks een traktement van 
f. 18,00 en aan emolumenten of turfgeld f. 
3,50. Een totaal bedrag van f. 21,50.

Wageningen op de vingers getikt
In het antwoord van Gedeputeerde Staten 
der Provincie Gelderland, d.d. 9 maart
1839 werd het stadsbestuur van Wage
ningen flink op de vingers getikt. Men gaf 
te kennen met groot ongenoegen ont
waard te hebben, dat het stadsbestuur in 
het verleden poortgeld had geheven zon
der goedkeuring van het tarief en ver
zuimd had de opbrengst daarvan op de 
stedelijke begroting te plaatsen.

Ten aanzien van het voorgedragen regle
ment en tarief werd bezwaar gemaakt, 
omdat niet was aangetoond dat het be
doelde poortgeld tot 'verstijving' van de 
stadsfinanciën nodig was en omdat bij het 
reglement vrijstellingen en straffen be
paald werden, die onaannemelijk en on
wettig waren. Hiervoor moest men de 
goedkeuring van de koning aanvragen.

Tegenstand
Voordat het stadsbestuur van Wagenin
gen de gelegenheid had de koning om zijn 
goedkeuring te vragen, deden de tegen
standers van het poortgeld al een verwoe
de poging die goedkeuring te verhinde
ren. In een brief d.d. 28 juni 1839 richtten 
zij zich tot de koning om hem in te lichten 
over de gang van zaken in hun woonplaats 
en te pleiten voor het van de hand wijzen 
van de goedkeuring.
De tegenstanders gaven 'met verschul- 
digden eerbied te kennen', dat sinds een 
aantal jaren in hun woonplaats een soort 
belasting werd geheven, onder de naam 
van poortgeld. Ze waren van oordeel dat 
die heffing in strijd was met de bepalingen 
van de grondwet en indruiste tegen de 
algemene belangen van handel en ver
keer, zonder de welvaart van de gemeen
te enigszins te bevorderen.
Verder gaven ze te kennen, dat in weerwil 
van het koninklijk besluit van 28 juli 1823, 
datzondereen bijzondere koninklijke mach-
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tiging het poortgeld na 1 januari 1824 overal 
zou zijn vervallen, het stedelijk bestuur van 
hun woonplaats tot in het jaar 1838 gewoon 
was doorgegaan met het heffen daarvan. 
De tegenstanders vonden het onbillijk dat 
van de 'gegoede ingezetenen, leden der 
regering' en hun bloedverwanten of huis
genoten geen poortgeld werd gevorderd. 
Zij zouden het juist vinden als het tegen
overgestelde plaatsvond. Dat aan 'perso
nen welke tot meer behoeftige standen 
der maatschappij behoorden' vrijstelling 
zou worden verleend.
Ze waren ervan overtuigd, dat de op
brengst van deze belasting uitsluitend 
strekte tot vermeerdering van het inko
men van de zogenaamde 'poortiers', die 
naast hun traktement gebruik maakten 
van een woning behorende aan de stad, 
zonder daarvoor huur te betalen.
Ook vonden ze het bespottelijk te veron
derstellen, dat voor de veiligheid van een 
stad gelegen midden in het land, zonder 
dat er in de nabijheid vijanden waren, het 
sluiten van stadspoorten werd gevorderd. 
Verder waren ze van oordeel, dat men 
dergelijke willekeurige heffingen die niet 
meer 'in de tegenwoordige eeuw' thuis 
hoorden, diende tegen te gaan. Als voor
beeld van een willekeurige heffing werd 
de affaire bij de Bergpoort tot in de details 
uit de doeken gedaan. Ze deelden mee, 
dat sinds die tijd geen poortgeld meer van 
de ingezetenen, maar wel van vreemde
lingen werd gevorderd.
De tegenstanders vonden het poortgeld 
dan ook een belasting, die alleen het 
belang van de portiers bevorderde, maar 
nimmer tot'verstijving'van de inkomsten 
van de stad had gediend.
Daarom wendden 'de supplianten zich 
eerbiediglijk tot Zijne Majesteit' met het 
verzoek de nodige maatregelingen te ge
lasten, dat het heffen van poortgeld te 
Wageningen geheel zou ophouden en dat 
de voortduring van deze belasting van de

hand zou worden gewezen.
Tot de zeventien personen die de brief 
ondertekenden, behoorden Herman Kle- 
ijn en Vincent Jacob van Dolderen. Beide 
heren waren betrokken bij het incident bij 
de Bergpoort.

Halsstarrig gemeentebestuur
Ondanks de geboden tegenstand, bleef 
het stadsbestuur van Wageningen volhar
den de herinvoering van poortgeld te 
verkrijgen. Er werd een nieuw reglement 
samengesteld. Na de voltooiing daarvan 
in 1844, werd besloten de koning om 
goedkeuring te vragen. Omdat de Raad 
der Stad daarop tegen was, moest er 
gestemd worden. De uitslag was in het 
voordeel van de voorstanders, ook al 
waren zij slechts met één stem in de 
meerderheid. Onder die meerderheid be
vonden zich de burgemeester en wethou
ders. De heren Schoten van Gansoijen, 
van Rooijen, Rutgers, Holleman en Kleijn 
behoorden tot de minderheid.
Na de nederlaag die ze hadden geleden, 
gaven de tegenstanders de strijd nog niet 
op. Op 10 juni 1844 namen ze weer de pen 
ter hand en wendden zich deze keer tot 
'Zijne Excellentie den Minister van Binnen- 
lansche Zaken'. Het werd een soortgelijke 
brief als die aan de koning, waarin ze 
probeerden hun doel te bereiken, de af
wijzing van herinvoering van poortgeld. 
Echter zonder resultaat! Want op 14 no
vember 1846 werden door de koning de 
financiële bepalingen van het reglement 
goedgekeurd en werd de herinvoering 
van poortgeld in de stad Wageningen een 
feit.
Vijfjaar later, in 1851, werd alweer door 
de Gemeenteraad het besluit genomen 
om het heffen van poortgeld af te schaffen 
en de Nudebarrière en de Bergpoort 
voortaan open te laten staan.
Men vond dat het heffen van poortgelden 
strijdig zou zijn met de Gemeentewet.
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Bronnen:
- N.A. Wageningen inv. nr 2572 Stukken - De Hoogstraat in Wageningen, 1997, 

betreffende het sluiten der poorten en het blz.34, C.D. Gast 
heffen van Poortgeld, nr.35, nr.50, nr 77.

WA TERRECHT UIT 1715
Hoe een rivier kan zorgen voor de uitbreiding van grondbezit R. Meijerink

In 1715 heeft de provincie vastgeiegd hoe men aanwassen en opkomende zanden in 
de rivier in bezit neemt en wie er dan eigenaar van wordt. Deze wet heet het Waterrecht 
en stamt van een eeuwenoud gebruik. Dit gaat ais volgt.

Eigendom
Al het land en zand dat de rivier aanspoelt, 
behoort aan het vaste land waar het 
tegenaan spoelt. De eigenaar mag dit 
aangespoelde land bepoten of beplanten. 
Soms is de aanwas door een strang ge
scheiden van de oever. Dan kan het naast
gelegen landperceel op de oever hier 
aanspraak op doen. Deze eigenaar moet 
dan wel door de strang de aanwas kunnen 
bereiken. Kan dit droogvoets, dan dient 
de eigenaar dit veertien dagen van te 
voren door kerkespraak (afkondiging in 
de kerk) kenbaar te maken en aan belang
hebbenden te verwittigen. De inbezitne
ming geschiedt door een officier (rechter) 
en twee gekwalificeerde gerichtsdiena
ren. Als de aanwas niet droogvoets be
reikt kan worden, dan vindt er een zoge
heten 'bevaring' plaats met meer plechtig
heden.

Bevaring
De officier zal op het land van de bevaar- 
der de bank spannen (rechtbank), en de 
partijen in de gelegenheid stellen iets te 
zeggen.
De bevaring geschiedt met een wagen 
geladen met mest, waarvoor vier of zes 
paarden gespannen zijn, geleid door twee 
voerlieden die op de paarden mogen zit
ten of ernaast lopen. De voerlieden heb

ben brood en wijn bij zich. Zij rijden eerst 
op het vaste land van de eigenaar, keren 
om, en rijden vervolgens door het water 
naar het nieuw opgekomen land.
De officier roept hen driemaal aan: eerst 
wanneer de voorste wielen van de wagen 
in het water zijn gekomen; dan wanneer 
de wagen geheel in het water staat; en de 
derde keer wanneer de twee voorste wie
len op het nieuwe land en de twee achter
ste wielen in het water staan. Alle keren 
zullen de voerlieden paarden en wagen 
doen stilstaan, van het brood eten en van 
de wijn drinken.
Vervolgens zullen zij op het nieuwe land 
rijden, de paarden uitspannen, en met de 
paarden teruggaan. De wagen blijft ach
ter en wordt met vier palen op het land 
vastgezet, waar hij zes weken blijft staan. 
De bevaring heeft dan wettig plaatsgehad 
en de officier zal degenen die het land of 
zand betreden hebben, na verloop van de 
voorgeschreven zes weken in zijn nieuwe 
bezit bevestigen. Hij zal daarvan een nauw
keurig oordeel maken en uitspreken, en 
alles ordelijk aantekenen en op schrift 
stellen.
Veelal wordt dan met 'halm en palm' de 
overdracht bevestigd. Dit gebeurt door 
aan de nieuwe eigenaar een korenaar 
(halm) te overhandigen en een handdruk 
(palm) te geven.
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Marktschuit
Eilanden en platen in de rivier behoren 
aan de staat. Ook hierbij heeft een beva- 
ring plaats, dit keer met een schuit. Het 
wordt veertien dagen tevoren door kerke- 
spraak bekend gemaakt en de belangheb
benden worden schriftelijk op de hoogte 
gesteld. De bevaring gebeurt bij water
stand van middelbare rivier (gemiddelde 
waterstand).
De officier verschijnt met twee gerichts
dienaren en een beëdigd schrijver op de 
wal en zij nemen plaats in een markt
schuit, die ten minste een last graan kan 
vervoeren. Ook aan boord gaan twee 
schippers en de belanghebbende partijen, 
samen twaalf volwassen mannen. Kunnen 
zij rondom het eiland varen zonder ergens

de grond te raken, dan behoort het eiland 
van rechtswege aan 'den Heer' (de staat). 
Raakt de schuit echter ergens de grond, 
dan is de bevaring van geen waarde.

Bos rijshout
Soms zijn eilanden ontstaan door hoofden 
of kribben. Dan behoren ze aan particulie
ren. Om dit te bewijzen, laat de officier bij 
gewoon water en stil weer een bos rijs
hout drijven van de uiterste punt van de 
krib. Als de bos naar buiten drijft, dan is 
dat een teken dat het eiland door de krib 
ontstaan is, en is het particulier bezit.

Bron:
Groot Gelders Placaet-boeck, 1699-1740, 
p.278-288.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

RONDEEL TWEEDE NUDEPOORT (3)
Op mijn artikel in O.W. 31-4, pag 85-88 en 
32-1 pag. 18-19 ontving ik van Ton Steen
bergen enige aanvullingen.

Sloop Nudepoort
Als sloopjaar van de Nudepoort wordt 
gewoonlijk 1828 aangehouden. Er is een 
aquarel van de Nudepoort van Wagenin- 
gen, geschilderd door Wernerd de Beedt 
(1774-1843, Ke/wer(schilder) en glazen
maker. De begeleidende tekst luidt: De 
Nudepoort te Wageningen van buiten en 
van binnen te zien, zooals dezelve zich 
vertoonde voor de slooping. Geteekend 
op den 14 January1828. Opgedragen aan 
de Edel Achtbrn Heeren Burgemeester en 
Wethouders der Stadt Wageningen door 
hun Ed. Achtb. Onderdanigen dienaar W. 
de Beedt.
Deze aquarel staat o.a. afgedrukt in Wa
geningen als Woon- en Studiestad, 1928, 
pag. 29.

Nudebarrière
Na de afbraak van de voorpoort (dit is de 
tweede poort; de eerste is de hoofdpoort.
I.C.R.) werd de Hoogstraat afgesloten 
door een dubbel hek. Er moest nog een 
soort van poortgeld betaald worden. Deze 
afsluiting werd wel de Nudebarrière ge
noemd. Een afbeelding staat in Wage- 
ningse dienders, historische reeks, ver.
O.W., nr. 9, 2003, 
pag. 17.

Nudepoortbrug
De stenen boogbrug werd gebouwd in 
1859, blijkens de aanbestedingsadverten- 
tie in de Wageningse Courant van 12 en 26 
mei 1859. Zie afbeelding. 1 Tot zover 
Steenbergen.

Nadat deze brug in mei 1940 was opgebla
zen lag er jarenlang een verveloze (ooit 
was de kleur donkergroen) houten nood
brug. Begin jaren zestig werd deze ver
vangen door de huidige brug.

Noot
1) Gerrit Goossen Jzn. Geschiedenis van 

Wageningen, 1862. Prent omslag twee
de druk 1966. Ets C.P. Groebel, naar 
tekening Jan Goossen, zoon van G. 
Goossen Jzn, 1862.

Aan de Nudebrug
Links villa Welgelegen, ca 1843. Omstreeks 
1938 afgebroken ten behoeve van de 
huidige woningen, hoek Nudestraat-Nieu- 
weweg, thans Costerweg. In het midden 
de Nudepoortbrug, 1859, met sociëteit De 
Harmonie, 1833, aan de Hoogstraat, in 
1967 werd afgebroken. Rechts het ge
bouw van het particuliere instituut voor 
middelbaar onderwijs van J.B.A.J. Jansen 
uit 1860. Sinds 1869 was hierin vele jaren 
de gemeentelijke HBS gehuisvest. In mei 
1940 werd het verwoest. Aan de stads
gracht het tegenwoordige Emmapark.

Sjaak Rauws
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voorde lezer van belang kunnen zijn

RONDLEIDINGEN IN EN OM WAGENINGEN - JAARVERSLAG 2003 

Algemeen
Stichting Gilde Wageningen organiseert met medewerking van de historische vereni
ging Oud-Wageningen wandelingen en fietstochten in en rond Wageningen. Deze 
worden begeleid dooreen gids. Leo Eppink vertegenwoordigt de historische vereniging 
Oud-Wageningen.
Joke Jansen-van Espelo heeft de coördinatie van de rondleidingen in handen. Voor de 
opzet van de routes zijn verantwoordelijk: Jan van den Ban [Uiterwaardenwandeling 
en fietstocht Landschap & Landbouw] en Leo Eppink [stadswandelingen, beeldenfiets- 
tocht, wandeling Tuin & Architectuur en Cultuurpad Wageningen],

Activiteiten in het jaar 2003
Stadswandeling
De belangstelling voor de historische stadswandelingen, die zich beperken tot de 
binnenstad binnen de gracht is groot. Het totaal aantal deelnemers aan deze 
wandelingen in 2003 bedroeg 1839 personen [tegen 1510 in 2002].
Nieuw dit jaar is de brochure "Een stadswandeling door Wageningen "die na elke 
stadswandeling aan de deelnemers wordt uitgereikt.
Uiterwaardenwandeling
Ook de belangstelling voor de wandeling door de uiterwaarden is groeiende. Nu de brug 
over de nevengeul is gerealiseerd zijn er twee routes mogelijk: stroomafwaarts langs 
Wolfswaard en haven en stroomopwaarts langs de steenfabriek "De Bovenste Polder" 
en langs de Wageningse Berg, met uitzicht over de uiterwaarden.
Er waren in 2003 253 deelnemers personen [2002: 205],
Fietstocht Landschap en Landbouw
Deze fietstocht van dertig km geeft een beeld van de ontwikkeling van de landbouw 
en het landschap rond Wageningen en Bennekom. Dit jaar hebben 44 personen 
deelgenomen aan deze fietstocht [tegen 41 in 2002],
Beeldenfietstocht
Aan de fietstocht langs ca. dertig beelden in de open lucht, met toelichting op het 
kunstwerk en de kunstenaar, hebben in 2003 slechts vijf personen deelgenomen tegen 
79 in 2002.
Wandeling Tuin en Architectuur
De architectonische en kunstobjecten, de botanische tuinen en vooral het bezoek aan 
de tropische kas wordt door de deelnemers aan deze wandeling zeer gewaardeerd. Het 
aantal deelnemers in 2003 bedroeg vijftig personen [69 in 2002].
Cultuurpad Wageningen
Cultuurpad Wageningen omvat een ochtend- en een middagprogramma en is er op 
gericht mensen op een aantrekkelijke manier te laten kennis maken met de vele vormen 
van kunst en cultuur die in de gemeente Wageningen te vinden zijn. Op 14 mei 2003 
werd het Cultuurpad officieel gepresenteerd. Na afloop vond een evaluatie plaats.
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Museum De Casteelse Poort
Met het museum De Casteelse Poort bestaat een prima samenwerking. Dit jaar is vier 
keer een gecombineerde stadswandeling/museumbezoek aangevraagd, waaraan 119 
personen deelnamen. In het kader van een stadswandeling hebben 189 personen een 
kort bezoek aan het museum gebracht, hetgeen het totaal brengt op 308 bezoekers. 
In combinatie met een stadswandeling hebben 51 personen uitleg gekregen over het 
herdenkingsraam van de Tweede Wereldoorlog.
Gidsen
In 2003 waren er voor de rondleidingen in totaal 24 gidsen beschikbaar. Een aantal 
gidsen kan worden ingezet voor verschillende activiteiten, bijna alle stadsgidsen 
kunnen ook in het museum bezoekers rondleiden. Drie nieuwe stadsgidsen worden 
momenteel opgeleid.
Overige activiteiten
• Het Instituut voor Natuureducatie heeft in overleg met Stadswandelingen een 

wandeling uitgezet met speciale aandacht voor natuurelementen in de binnenstad.
• Op 21 maart werd een fietsexcursie georganiseerd waarbij Toine Jongmans een 

historisch-geografische uiteenzetting gaf over de omgeving van Wageningen.
• Op 15 mei gaven drie gidsen op uitnodiging van de Historische Kring Duiven, 

Groessen en Loo een presentatie over de geschiedenis van Wageningen.
• Er zijn 2500 folders'Rondleidingen in en om Wageningen'verspreid bij zo'n honderd 

adressen in en buiten Wageningen, waaronder de VW, Musea, Hotels, Campings 
enz. De aankondigingen van de individuele wandelingen/fietstochten zijn steeds 
aangekondigd in de plaatselijke en regionale pers.

• Dit jaar is de brochure Een stadswandeling door Wageningen uitgekomen, die een 
algemeen beeld schetst van hetgeen Wageningen te bieden heeft.

• Dit jaar is een begin gemaakt met het systematisch archiveren van alle beschikbare 
stukken en documenten van Rondleidingen in het museum De Casteelse Poort.

Leo Eppink

INDIVUDUELE RONDLEIDINGEN IN EN OM WAGENINGEN 
PROGRAMMA 2004

Iedereen kan individueel deelnemen aan de meeste rondleidingen. Op een beperkt 
aantal data staan in de zomer van 2004 gidsen klaar om de gegadigden rond te leiden. 
Die data zijn als volgt:

Stadswandelingen op 29 mei, 12 en 20 juni, 4,18 en 24 juli, 7, 21 en 29 augustus 
en 12 en 25 september 2004.

Uiterwaardenwandeling op 20 en 31 mei, 19 juni, 11 en 31 juli, 22 augustus en 11 
en 26 september.

Fietstocht Landschap & Landbouw op 22 mei, 6 juni, 10 juli, 15 augustus en 18 
september.
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Wandeling Tuin & Architectuur op 23 mei, 26 juni, 1 augustus en 4 september.

De Beeldenfietstocht en Cultuurpad Wageningen worden uitsluitend voor 
groepen georganiseerd.

•Alle rondleidingen, behalve de Wandeling Tuin & Architectuur, starten om 14.00 uur 
en vertrekken vanaf het museum De Casteelse Poort, Bowlespark la.
•De Wandeling Tuin & Architectuur start om 14.00 uur vanaf Dreyenplein 2, het 
Computechnion, gebouw 313.
•Kosten: € 2.00 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis.

NIEUWS VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP WAGENINGEN

De stichting Utopa heeft het gebouw van Hinkeloord gekocht om er een multifunctio
neel centrum voor beeldende kunst in te gaan vestigen. Tijdens de voorbesprekingen 
over de verbouw heeft de archeologische werkgroep gevraagd om in het te maken gat 
voor de kelder te mogen kijken om te zien of er archeologisch interessante dingen naar 
boven zouden komen. Dit initiatief werd van harte toegejuicht en deze winter zijn we 
tijdens de werkzaamheden gaan kijken. Tot mijn vreugde bleek de opzichter ook 
amateur-archeoloog te zijn. Hij heeft keurig bijgehouden wat er boven de grond kwam. 
Het resultaat was een onbedorven bodemprofiel van de Wageningse berg en een paar 
vondsten uit het eind van de negentiende eeuw. Er zijn scherven gevonden van 
huishoudelijk aardewerk van redelijk goede kwaliteit en grote machinale nagels uit het 
eind van de negentiende eeuw. Het enige bijzondere voorwerp was ook het minst 
opvallend: een schuursteentje om marmeren vloeren krasvrij te houden. In die tijd had 
elke werkster een stukje zandsteen met een vlakke zijde. Met wat water konden de 
deukjes, die veroorzaakt werden door schoenen of vallende voorwerpen uit de 
marmeren vloer geschuurd worden. Het schuursteentje is opgenomen in de collectie 
van het museum.
Hinkeloord was dus de eerste bewoner van dat terrein en de vondsten waren terug te 
leiden naar het gebruik van de villa. Eerdere veldlopen door het park hadden deze 
suggestie al gewekt en dat is nu bevestigd. We kunnen dus niets nieuws toevoegen aan 
de Wageningse geschiedenis, enkel een vaag plekje inkleuren.
De samenwerking met de opdrachtgever en de uitvoerenden was echter wel zeer 
aangenaam en zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst.

Huig Pieter Lagerwerf.

NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDE-ZAAL

Schenkingen
1 Van de familie H. Woudenberg, Wageningen:

- een map familiepapieren w.o. transportakten, diploma's, akten aanstelling aan 
een lagere school.

- het boek E.J. Demoed. Van een groene zoom aan een vaal kleed, (geschiedenis
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van de gemeente Renkum). Fotografische herdruk.
2 Van de heer J.J.P. Nijdam, Ede

- kopieën van artikelen over de waterafvoer in Ede en de Gelderse Vallei, gepubli
ceerd in het verenigingsblad van Oud-Ede, De Zandloper, 1996.

- L. de Man. De buurt Doesburgerachterveen en de Fliert, ook wel genaamd 
Heerenveensche Buurt. Ederveen, eigen uitgave, 1987-1988. Fotokopie.

- G. van Waert. Wageningen in bewogen tijd, 1940. Fotokopie. Onze bibliotheek 
bezit twee originele exemplaren.

3 Van de vereniging Oud-Renswoude het jubileumboek "De witte op avontuur. 
Renswoudse volksverhalen uit het begin van de twintigste eeuw", opgetekend door 
Kees van Droffelaar (1908-1984) en door de vereniging uitgegeven in 2004.

De tijdschriften
De tijdschriftenkast in de Jan J. de Goede-zaal is de opvolger van de vier leeskoffers, 
die tot september 2001 rouleerden onder de leden van het bestuur en de redactie en 
onder een aantal leden van de vereniging. Sindsdien liggen de afleveringen van de 
tijdschriften waar de vereniging op geabonneerd is of die zij gratis toegezonden krijgt, 
alfabetisch naast die van het museum in de kasten. Worden ze gelezen? Zeker wel, want 
soms worden ze niet op de juiste plaats teruggelegd!!
Deze verenigingstijdschriften zijn gewoonlijk de moeite waard om gelezen te worden. 
Ik neem twee voorbeelden: Oud-Rhenen en Oud-Veenendaal.
In het januari-nummer van Oud-Rhenen vindt u een fraaie kleurenfoto van een 
schilderij van Bartholomeus van Bassen, dat het interieur van de Cunerakerk in 1638 
voorstelt. Over hoe en op welke wijze de vereniging aan deze fraaie reproductie kwam, 
leest u uitvoerig in dit nummer.
In het maart-nummer van Oud-Veenendaal staat onder het kopje een negental oude 
en soms fraaie foto's uit het verleden afgedrukt. De samenstelster van deze rubriek 
vraagt de lezers om aanvullende gegevens op hetgeen al bekend is. Gert Groenleer 
bespreekt weer, soms kritisch, een aantal pas verschenen boeken over Veenendaal. 
Een springt er uit: Leggers van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen. 
Deel 1 1616-1722. Het is een werkstuk van de zevenkoppige werkgroep Genealogie. 
Wat zijn morgentalen? Het zijn registers van eigenaren en pachters van veengrond. Een 
morgen is een oude oppervlaktemaat. Oud-Veenendaal kent meer werkgroepen die 
actief zijn!!!
U kunt de tijdschriften tijdens de openingsuren van het museum raadplegen. Tegen de 
gebruikelijke kosten kunt u van een gewenst artikel kopieën laten maken. Ze worden 
niet uitgeleend.

Ton Steenbergen, beheerder bibliotheek

'NOODKREET'

In 1940 en 1941 zijn aan een aantal Wageningers en Wageningsen, voor de na de 
oorlogsdagen van mei 1940 bewezen diensten aan onze gemeente, gedenkpenningen 
met inscriptie uitgereikt.
Dit waren o.a. mevr. T. IJzerman-Visser, mevr. IJ.K.Auer-Wind, en o.a. de heren 
Wilhelmy van Hasselt, G. Wayboer, M Heijbroek en nog enkele personen buiten
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Wageningen.
Ik zou graag weten waar deze penningen zijn gebleven of wie er een in zijn of haar bezit 
heeft. Hoe ze er uitzagen en hoe de inscriptie luidt.

Verder is een medaille voor Trouwe Dienst in 1940 uitgereikt aan de Vrijwillige 
Burgerwacht Wageningen. Dit zou een draagmedaille (21 mm) zijn aan een rood-wit- 
blauw lint.

Dan is er nog uitgegeven een Evacuatiepenning waar mij tot op heden weinig van 
bekend is. Wel staat vast dat deze niet is uitgegeven door het gemeentebestuur van 
Wageningen.

Wat ook niet terug is te vinden is een schilderij, een riviergezicht van Ouderkerk aan 
de IJssel, door de gemeente in 1941 gekregen in Oudekerk aan de IJssel met een lijst 
waarop de inscriptie: Ter herinnering aan het verbiijf van de burgers van Wageningen. 
Mei 1940.

Inlichtingen aan Ad Rietveld, Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen. tel: 0317-415477.

Ad Rietveld

AGENDA MUSEUM CASTEELSE POORT

Bezoek ons museum!
Naast de vaste opstellingen over de geschiedenis van Wageningen biedt de Casteelse 
Poort de eerstkomende tijd -  zoals gewend -  enkele tijdelijke tentoonstellingen.

in de Karei van Gelrezaal
Leonard Springer, tuinarchitect— nogt/m31 mei-Leonaró Springer (1885-1940) 
is een van de grootste tuinarchitecten van ons land. Wageningen Universiteit bezit zijn 
gehele erfenis aan ontwerpen, schetsen en boeken. Ooit (1897-1900) gaf Springer les 
aan de voorloper van de universiteit, maar hij was geen begaafd docent en daarom 
stortte hij zich sindsdien helemaal op het ontwerpwerk. Met groot succes. Beroemde 
tuinen zijn van hem, zoals het Amsterdamse Vondelpark, maar ook kleinere pareltjes, 
zoals het Arboretum De Dreijen in Wageningen.
Graan, meel en brood -  4 jun i t.m. 19september— Wageningen is nu meer dan ooit 
hét centrum van graan-, meel- en brooddeskundigheid. Net nu TNO zijn eigen instituut 
Graan Meel Brood uit de stad heeft weggehaald. Het museum bereidt een tentoonstel
ling voor waarin de ontwikkeling van Wageningen tot Nationale Broodstad in beeld 
wordt gebracht.

in de Anna Maria van Ripperdazaal
Onzichtbaar leven in detail: nematoden in close-up -  nog t.m.10 oktober- 
Sindsjaaren dag wordt in Wageningen studie gemaakt van nematoden, aaltjes in het 
Nederlands; een soortement kleine wormpjes die veel schade kunnen aanrichten aan 
landbouwgewassen. Vandaar. Maar de nematologen die deze studies uitvoeren zijn in
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de loop van de tijd ook van hun kleine vijanden gaan houden. Nematoden blijken voor 
veel schoonheid in te staan, maar dan moetje ze wel goed in beeld weten te brengen. 
Gerrit Karssen van de Plantenziektekundige Dienst en Adriaan van Aelst van Wagenin- 
gen Universiteit kunnen dat en zij hebben de tentoonstelling ingericht.

in het Koetshuis
Wandelen in het woud van je verwondering — nog tot 9 mei— van Willemien van 
Wonderen, die in Rhenen woont en in Wageningen werkt als beeldend kunstenaar. 
Willemien heeft archeologisch onderzoek naar een verdronken bos als uitgangspunt 
genomen voor een installatie, waarvan microscoopbeelden deel uitmaken, evenals 
grote schilderingen en tekeningen, en zelfs geur- en smaak- en geluidsproeven. Zo 
ontstaat een nieuw artistiek woud, waarop de bezoekers met hun verwondering kunnen 
reageren. Die reacties worden op hun beurt verwerkt op een website 
www.wandeleninhetwoudvanjeverwondering.eur en in een volgende opstelling van de 
installatie.
Tweeëneenhalve dimensie -  16 mei t.m. 20 juni -  van Ellen Baptist (Huissen), 
grafiek en schrijfsels; Walter Smeiting Muhlbacher (Arnhem), materiecontructies; 
Stefan Wolters (Den Haag), oxydeschilderijen.

Openingstijden De Casteelse Poort: di-za 11-17 uur, zo 13-17 uur; toegangsprijs 
€ 2,00; gebruikelijke kortingen, op woensdagmiddag vanaf 14 uur gratis.

Een tentoonstelling in het Koetshuis van het museum. 
Foto J.KIeinjan.
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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 Goede-zaal 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 Goede-zaal 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 2004
• 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
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(aiwaqeninqen.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 : € 13,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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VAN DE REDACTIE

Toen ik de redactie overnam zat ik het meest in over de vraag of er iedere keer wel 
voldoende kopij aangeboden zou worden. Tot nu toe bleek die ongerustheid volkomen 
ongegrond.
De vereniging Oud-Wageningen heeft enkele vaste en regelmatig nieuwe auteurs die, 
kennelijk vol begrip, ervoor zorgen dat er voldoende kopij aangeleverd wordt. Het 
onderhavige blad is rijk gevuld en voor de volgende nummers zijn reeds verschillende 
hoofdartikelen aangeleverd of toegezegd.
Dit is een van de voornaamste redenen dat we de functie van redactie met plezier en 
enthousiasme voortzetten.
We staan open voor opbouwende kritiek. Reageert u ook eens op eerder verschenen 
artikelen en op de uitgave van ons blad Oud-Wageningen!

Jan Everdij

Kopij voor het novembernummer ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 16 
oktober 2004. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook welkom. 
Adressen van de redactieleden 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.

BIJEENKOMST
Maandag 20 september 2004 

Aanvang 20.00 uur in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen 
Lezing door de heer Reinier A.R. Elders 

BOUWEN EN BOMMEN OP DE WAGENINGSE BERG

Inleiding lezing
Een uur voordat op 17 september 1944 de luchtlandingen van de Slag om Arnhem 
begonnen werden Duitse posities gebombardeerd om manschappen en geschutsop- 
stellingen zoveel mogelijk uit te schakelen.
Veel bommen kwamen verkeerd terecht en veroorzaakten slachtoffers en schade aan 
Nederlandse zijde. In Wageningen werden meteen al vijfendertig mensen gedood en 
waren er talrijke gewonden. Tevens was er aanmerkelijke schade aan huizen en aan 
een laboratorium.

Enkele ooggetuigen hebben hun ervaringen op schrift gezet en de laatste jaren werd 
met ooggetuigen en met familie van getroffen bewoners gesproken. Uitgaande van alle 
verkregen gegevens werd een overzicht opgemaakt en dat overzicht zal worden 
besproken op de eerste bijeenkomst van de vereniging in het nieuwe seizoen. Het is 
in september 2004 zestig jaar geleden dat die ramp zich voltrok op de Wageningse Berg.

Het boekje Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg geldt als schriftelijk verslag 
van het onderzoek en omvat, naast gegevens over de gevolgen van die bommen, eerst 
nog een hoofdstuk over de eerste bouwvereniging die op De Berg huizen liet neerzetten. 
Enkele van de huizen die door deze Coöperatieve Bouwvereniging Eigen Woningvjerden 
gebouwd, werden in de oorlog zwaar beschadigd. Bewoners van twee huizen worden 
in een tweede hoofdstuk behandeld en het laatste hoofdstuk vermeldt het verhaal van 
een joodse onderduikster die omkwam op die zeventiende september. 
Commentaar, aanvullingen en correcties kunt u sturen per e-mail naar 
elders.sahara@tiscali.nl

Bij de foto's op de voorpagina
Twee van de foto's uit het boekje staan afgebeeld op de voorzijde van dit exemplaar 
van Oud-Wageningen. De ene foto toont enkele bommen op weg naar Diedenweg en 
Sahara*, de andere foto toont Johanna Tijssen uit Opheusden die sinds 17 september 
1944 wordt vermist.
* Foto uit B lik  Omhoog van Cor Janse.

Lezing november 2004
Op maandag 15 november 2004 zal de heer J.P.A. van den Ban een lezing houden over: 
Het ontstaan van het Binnenveld.
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NUMMER 10 HISTORISCHE REEKS

Het boekwerkje Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg (ca. 140 
bladzijden) wordt ook uitgegeven als nummer 10 van de historische reeks 
van de vereniging Oud-Wageningen en zal op 20 september, direct na 
afloop van de lezing van de heer Elders, te koop worden aangeboden voor 
7,50 euro.
Verder kunt u voor deze uitgave terecht bij de penningmeester van onze 
vereniging, de heer Claassen. (Adres zie achterpagina van dit blad.)

BESTUURSMEDEDELINGEN

Bijkomend van een goede vakantie in deze zomer met zeer wisselend weer (van hittegolf 
tot wolkbreuk) mag ik enkele mededelingen van het bestuur aan u voorleggen. 
Uiteraard is het bestuur zeer verheugd u allen voor te kunnen stellen aan ons nieuwe 
bestuurslid mevr. A.J. (Diet) Roscher-Huizing, Englaan 4 te Wageningen. Mevr. 
Roscher-Huizing is tijdens de laatste ledenvergadering geïnstalleerd en het bestuur is 
nu volledig op sterkte.
Verder is het bestuur blij dat er weer een loot aan de boom van onze Historische Reeks 
is verschenen. Dr. Elders heeft erg veel tijd besteed aan het op schrift stellen van de 
historie van een aantal woningen van de Wageningse wijk Sahara en de oorlogsgebeur
tenissen die zich in september 1944 afspeelden, dit jaar 60 jaar geleden (zie ook 
informatie over lezing 20/9).
Ook 2005 zal een memorabel jaar worden omdat het dan 65 jaar geleden zal zijn dat 
Wageningen geëvacueerd werd bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940. Bekende 
Wageninger en Oud-Wageningenlid Ad Rietveld heeft inmiddels veel uniek tekst- en 
beeldmateriaal verzameld en zal in 2005 het dan alweer l l de deel van de Historische 
Reeks verzorgen. Het bestuur is blij met zoveel activiteiten op dit (documentatie) gebied 
en denkt dat de auteurs veel leden en andere geïnteresseerden zullen plezieren met 
hun bijdragen over typisch Wageningse onderwerpen!

namens het bestuur: Henk Scho/s (secretaris)

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden:
Mw. A.M. van Amerongen-Weernekers Diedenweg 4
Dhr. H.E.Th. Gerritsen
Dhr. H. van Tubergen Lotgering
Dhr. L. de Vries
Fam. E. van Walwijk-Beerstecher

Adreswijzigingen:
Dhr. A. Pechtold
Openbare Bibliotheek Wageningen

6721 HR Bennekom 
De Sav. Lohmanstraat 37 6702 BM Wageningen

3455 SG Haarzuilens
6707 DJ Wageningen
6703 DJ Wageningen

6703 ED Wageningen
6700 GN Wageningen

Brink 13B 
Julianastraat 116 
Gen. Foulkesweg 235

De Wildwal 7 
Postbus 9054
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DE WAGENINGSE BRONSSCHA T, TOPSTUK IN LEIDEN
De mooiste stukken van de Castee/se poort (2) P. Aben

De Wageningse bronsschat behoort tot de topstukken van het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Jammer dat Wageningen in hetjaar van de vondst nog geen eigen 
museum had, anders was 'de schat'nu zeer waarschijnlijk het topstuk geweest van De 
Ca steelse Poort. In plaats daarvan moet ons museum het doen met een set replica's.

Het Wageningse bronsdepot in Leiden uitgestald (foto RMO Leiden)

Vroege bronstijd
In 1840 vond een boer in de Wageningse 
Eng in het plantgat voor een eikenheg een 
hele rits bronzen voorwerpen. Een stenen 
en een bronzen bijl, een dolk, een soorte
ment hellebaard, een paar klinknagels, 
een graveerstift, een paar armbanden en 
een heleboel ongeregeld kleingoed. "Het 
gaat om relatief vroeg materiaal", aldus 
Marie-France van Oorsouw, conservator 
prehistorie in het Leidse museum. "De 
bronzen vlakbijl dateert uit het Laat Neo- 
lithicum of uit de Vroege Bronstijd, dus van 
ongeveer 2150 tot 1850 v.Chr. Er is een 
hellebaard bij die mogelijk uit dezelfde 
periode stamt."

Er is wel beweerd dat het Wageningse 
depot 'het oudste brons van Nederland' 
zou vertegenwoordigen, maar daar wil 
men in Leiden niet aan. Dit soort vondsten 
is ook wel op andere plaatsen aangetrof
fen. Bovendien heeft de Betuwelijn onze 
prehistorici veel nieuwe en omvangrijke 
bronsdepots opgeleverd, waaraan nog 
volop onderzoek wordt gedaan. De vond
sten in de rivierklei (Zijderveld, Dode- 
waard, Wijk bij Duurstede) zijn zo rijk, dat 
zelfs een groots opgezet nationaal re- 
searchprogramma in de maak is. De ge
leerden hopen daarmee meer licht te 
kunnen brengen in de nog zeer duistere 
leefomstandigheden van de bronstijdmens
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in onze regio. De oude vondsten op de 
zandgrond (Wageningen, Rhenen, Arn
hem) worden in dit onderzoek als referen
tiepunten meegenomen.

Duister is in elk geval ook de herkomst van 
de Wageningse bronsschat. Hoe kwam 
dat brons hier? Onze streken kennen de 
grondstoffen voor brons niet (koper en 
tin), vandaar dat het Wageningse brons 
elders vandaan moet komen. Wellicht 
heeft dat er ook mee te maken dat de 
bronstijd in ons land later begint dan elders.

Het verhaal luidde lange tijd (Jaap ter Haar 
vertelt het omstandig in zijn Geschiedenis 
van de Lage Landen) dat een Ierse smid op 
handelsreis de schat verborgen heeft toen 
hij een overval vreesde op zijn kostbare 
materiaal. Deze lezing vindt onder kenners 
weinig aanhang meer. Marie-France van 
Oorsouw, die het Wageningse bronsdepot 
in Leiden onder haar hoede heeft, denkt dat 
het verhaal terug te voeren is op de 
rondtrekkende kopersmeden in het negen- 
tiende-eeuwse Engeland. Daar hing een zo 
aantrekkelijk waas van romantiek omheen, 
dat ook het Wageningse brons er een tijd 
lang mee omgeven is geweest. Het Wage
ningse depot is bovendien niet uit Ierland 
afkomstig, maar ergens uit Midden-Euro- 
pa, zo heeft TNO ooit uitgezocht. Wel zien 
de deskundigen er iets van een Ierse 
vormgeving in, maar dat zegt nog niets 
over zijn afstamming. Ook in de bronstijd 
werd er over grote afstanden handel gedre
ven, waardoor de volken op ons continent 
elkaar van verre beïnvloedden.

Maar hoe kwam dat brons dan wél in de 
grond op de Eng? "De combinatie van de 
objecten is zeer bijzonder", aldus mw. Van 
Oorsouw. "Bijl, dolk en hellebaard, siera
den en objecten die een relatie met me
taalbewerking suggereren, die vormen 
met elkaar geen voor de hand liggende 
combinatie en er zijn ook geen parallellen 
voor bekend. Een en ander maakt het erg

moeilijk het depot te duiden. Als het om 
een handels- of werkvoorraad zou gaan, 
dan lijkt deze wel extreem groot. Mogelijk 
kan ook gedacht worden aan een depositie 
van of namens een hele gemeenschap."

Sacrale functie
Daarmee hint de conservator naar de 
opvatting van de vorig jaar in Leiden 
gepromoveerde David Fontijn. In zijn proef
schrift Sacrificial Landscapes( Leiden 2003) 
noemt hij de Wageningse bronsschat "ver
moedelijk een bewuste, zeer rijke deposi
tie in de omgeving van grafheuvels, eerder 
dan de vergeten voorraad van een reizen
de bronssmid". Hij ziet het Wageningse 
brons op één lijn met een groot aantal 
andere bronsdepots, die hij een sacrale 
functie toedicht. Wageningen en wijde 
omgeving tellen talrijke grafheuvels, waar
door dit gebied zeker een sacrale sfeer 
geademd zal hebben. Een bronsoffer op 
zo'n plek is dan zo vreemd nog niet.

Bestaat de kans dat de Wageningse brons
schat nog ooit naar Wageningen terug
keert? Toen De Casteelse Poort in 1988 
geopend werd heeft het museumbestuur 
een poging bij het Leidse museum ge
waagd; zonder succes natuurlijk. Het Rijks
museum van Oudheden is immers opge
richt om vondsten, die uiteraard allemaal 
érgens vandaan komen, bijeen te bren
gen, tot nut en genoegen van archeologen 
én publiek. Als troost heeft de toenmalige 
Middenstandsbank toen een uitstekende 
namaak-schat aan het museum geschon
ken. Alleen qua gewicht lijkt ze van het 
origineel te verschillen. Toch is de kans 
wellicht aanwezig dat de schat althans voor 
korte tijd naar Wageningen terugkeert. 
Leiden maakt namelijk plannen voor een 
forse herinrichting, zo vertelt mw. Van 
Oorsouw. Daarbij komt ook de opstelling 
met het Wageningse topstuk aan de 
beurt. Dat zou een geschikte gelegenheid 
kunnen zijn om het echte brons een tijdje
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in Wageningen onder te brengen. Desge- Magendans van het Leidse museum
vraagd zegt burgemeester Alexander goed", verklapte hij onlangs tijdens een
Pechtold dat hij zich daarvoor wel wil lunchbijeenkomst in het Wageningse mu-
inzetten. "Ik ken de directeur mevrouw seum. "Ik ga er mijn best voor doen".

Bronzen vlakbijl

objectnr WA 621
standplaats historiezaal
fabrikaat Laboratorium Museum- 

technische Werkzaam
heden, Amsterdam

gedateerd 1988
materiaal brons (buitenkant)
hoogte 10 cm
breedte 6 cm

BIERBROUWER HOOLMANS
Een herinnering van A.G.Steenbergen

rir#.. *11?

In 1880 werd de 34-jarige Hubert Gerhard Hooi mans uithetDuitse Gogh voor f.9500, = 
eigenaar van de "Wageningsche bierbrouwerij". Deze in 1864gestichte brouwerij was 
geiegen aan de Grindweg naar Bennekom (zie afb.), waar anno 2004 nog de 
bedrijfsgebouwen staan van de Export Mouterij Nederland. Hooi mans gafzijn brouwerij 
de naam " Germania

Hubert Gerhard Hoolmans
Hubert Gerhard was op 18 september 
1846 in Gogh geboren als zoon van Ma- 
thias Hoolmans en Johanna Catharina 
Stammen. Toen hij in Wageningen kwam 
en in de Benedenbuurt C 432 ging wonen, 
was hij nog ongehuwd. Vandaar wellicht 
dat zijn enkele jaren jongere zuster, Ma- 
rina Jozephina, in januari 1881 naar hier 
kwam om voor haar broer te kunnen 
zorgen. Ook zij was ongehuwd, had geen 
beroep en was katholiek.
Begin 1894 trad Hubert G. -hij was toen 48 
jaar- in Burgsteinfurt (West Duitsland) in 
het huwelijk met de 26 jaar oude Elisabeth 
Brosius. Zij stamde uit hetzelfde milieu. Zij 
werd in eerder genoemde plaats geboren 
op 11 augustus 1868. In Wageningen 
schreef de betreffende ambtenaar haar
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op 1 maart 1894 in het Bevolkingsregister in. 
Het huwelijk bleef kinderloos. Twee jaren 
later keerde Huberts zuster Marina terug 
naarGogh. HubertG. overleed op 13 maart 
1909 in Wageningen. Hij was 62 jaar en 5 
maanden oud geworden. Zijn overlijden 
werd aangegeven door de 48 jaar oude 
bierbrouwer Virgil Fraulin en Philipp Hilgers, die 
koopman was en 21 jaar oud. Hoolmans 
werd 16 maart d.o.v. op de r.k. begraaf
plaats aan de Oude Diedenweg begraven. 
Zijn graf is niet meer aanwezig. Hubertzal wel 
weet hebben gehad dat zijn brouwerij begin 
1909 door G. Hilgers werd voortgezet.

De weduwe mevrouw E. Hoolmans-Bro- 
sius bleef in Wageningen wonen. Om
streeks 1920 was dat Hoogstraat 17a, 
boven banketbakker J.P. Hijnekamp. In 
1930 kon men haar bezoeken op Grindweg 
la (nu Bevrijdingsstraat). Zij woonde bo
ven de winkel van de weduwe C.J. Wichards- 
Wanders. Volgens mijn moeder was zij
o.a. bestuurslid van de plaatselijke afdeling 
van de r.k. Vrouwenbond. Zij maakte zich 
verdienstelijk op sociaal gebied. Kort na 
1930 verlietzij Wageningen. Zij overleed in 
haar geboorteplaats op 9 februari 1934.

Familiebanden
In 1976 bezocht de heer G.A. Jooss, 
directeur van de mouterij, de Rolinck 
brouwerij in Burgsteinfurt. Hij vernam daar 
van Bernhard Rolinck, eigenaar van de 
brouwerij, dat deze familie was van mw E. 
Hoolmans -Brosius. En dat zij eigenaresse 
of directrice van de brouwerij in Wagenin
gen geweest zou zijn. Hij vroeg Jooss om 
aanvullende gegevens om zijn familiege
schiedenis te kunnen completeren. De 
heer Jooss schreef mij hierover. Ik zocht 
het een en ander op en stuurde hem het 
resultaat. Dankzij mijn bewaard gebleven 
aantekeningen kon ik bovenstaande her
innering aan H.G. Hoolmans schrijven.

Bronnen:
1. GAW Inv.no.2241. Bevolkingsregister, 

aangelegd in 1880. Overlijdensacte nr. 
28 d.d. 13 maart 1909

2. Archief r.k.Parochie H.Johannes de 
Doper geboorte. Overlijdensregister, 
1913.

In de Wageningsche Courant van 1909 
werd geen Overlijdensadvertentie gevon
den.

DEWAGENINGSEBINNENHA VEN(l)
Een vaarweg tussen Veenendaa! en Wageningen B. Zuidema

Het enige dat nu nog herinnert aan de voormalige Wageningse Binnenhaven is de 
straatnaam "Binnenhaven" van de westelijke parallelweg van de Kortenoordallee. 
Voordat de Kortenoordallee werd aangelegd lag daar een sloot, ongeveer vergelijkbaar 
met die welke tussen de Ka naai weg en het Nieuwe Kanaal zuidelijk van het Agro 
Businesspark in de richting van de Grift loopt.
Hierna wordt verteld hoe de Binnenhaven werd aangelegd. Een artikel in de volgende 
uitga ve van Oud- Wageningen zal voornamelijk gaan o ver het gebruik van het kanaaltje 
door de beurtschippers.

Eerdere plannen.
In 1726 wordt besloten een "vaerbare 
grift" te laten maken van Wageningen tot 
in de Veengrift en zo Wageningen met

Veenendaal over het water te verbinden. 
De toestand van de zandwegen in die tijd 
zullen daartoe hebben bijgedragen.
Al veel eerder in de geschiedenis zijn er
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pogingen ondernomen om waterwegen 
aan te leggen in dit gebied. Al in 1145 
beveelt de Duitse keizer Frederik Barbe- 
rossa de doorgraving van de Nude aan ter 
verbetering van de waterbeheersing.
In de laatste jaren van de vijftiende eeuw, 
onder hertog Karei van Gelre, zijn er 
plannen voor waterlozing door het ambt 
Nijkerk. Rond het midden van de zeven
tiende eeuw dateert een Caert (geschre
ven stuk) van de "vaert van Wageningh 
tot bij Nikerck in de Zuijderzee", waarin 
sprake is van handelsvaart en waterbe
heersing. Van 1663 dateert een opdracht 
van de Veenraden der Gelderse en Sticht- 
se venen aan Izaack van Geelkercken om 
waterlozing uit dit gebied naar Nijkerk te 
onderzoeken door het graven van een 
kanaal waarin ook scheepvaart mogelijk is. 
Zo gauw echter in de plannen sprake wass 
van scheepvaart kwamen er protesten 
van de kant van Utrecht, bevreesd als 
men was dat schepen van de Rijn via 
Wageningen en Nijkerk naar zee zouden 
varen en daardoor Utrecht letterlijk links 
zouden laten liggen.
In de twintiger jaren van de achttiende 
eeuw werden in Wageningen verschillende 
publieke werken uitgevoerd: er werden 
waterputten in de stad geslagen, bestra
ting aangelegd en straatverlichting aange
bracht.
Het blijkt dat het ene werk het andere 
uitlokt want in het Oud Archief Wageningen 
lezen we:
"Veneris den l ste 7ber 1724.
Ter vergaederinge geproponeert sijnde 
dat terwijle de Straaten nu soo fraaij 
gemaeckt wierde en veel leeden door het 
rijden met wagens en karren van het hooij 
komende van de Haer en de Nijlanden als 
oock door het hout hetgene uijt de Nuede 
van den Enk gebracht worden of men niet 
soude kunnen maeken een wegh van de 
Nuedepoort door den Haerwegh langens 
de Stadtsgracht gaende door Duijvelsdal

en komende uijt bij het bruggetje op den 
nieuwen dijck welcke wegh men dan ten 
wederzijde met bomen zoude kunnen 
bepoten en mede tot een zeer pleijsierige 
wandelingh en groot cieraet van de Stadt 
zoude ver strecken. Welcke een en ander 
haer Wed en Achtbre haer wel hebbende 
laten gevallen... "
We lezen hier over de aanleg van de eerste 
rondweg om de stad die al spoedig met 
allee wordt aangeduid. In het volgende zal 
duidelijk worden dat het werk aan de allee 
zijn vervolg vond in het graven van de 
binnenhaven.

Ontstaan van Wageningse binnen
haven
In het Oud Archief van Wageningen wordt 
het besluit om Wageningen met een vaar
weg aan te sluiten op de Grift op 12 Juli 
1726 weergegeven:
"Veneris den 12eJulij 1726.
Verders hebben haer Wed en Acht0"= 
geresolveert te maeken een Vaert van de 
reets gemaekte Vaert tot in de Veengrift 
hetgene de gecommitts van de gemeente 
in de gemeente hebben gebracht die 
hetzelve meede volcomen approbeeren, 
en sijnde Heeren gecommitts van de 
Magistraat en gemeente over de plantage 
verzocht ende geauthoriseert die grift te 
laeten graeven en verders bestecken tot
de nodige bruggen te laeten maeken....
Wijders hebben haer Wed. En Achtbre 
gecommitt: om met den dijckstoel te 
spreeken en te handelen over het maeken 
van die bruggen en verders wat daerom- 
trentte doen is, de Heeren J.V. Schuijlen- 
borgh, D.V. Ruijven en W. Klerck."

In 1726 waren de besluiten al eerder 
genomen dan zij openbaar werden ge
maakt, want op 9 juni van dat jaar zijn er 
al besprekingen geweest over de verkoop 
van de benodigde landerijen waar de vaart 
moest komen.
"Polis den 9e Junij 1726.
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Voortgebraght zijnde dat de Heeren ge- 
committs van de gemeente over de plan
tage en de te maekene Vaert hadden 
ontboden Wouter Jacobse en Hendrick 
van Pothoven om met haer te handelen 
over het landt waar daer die Allee en Vaert
sal moeten gaen.... "
Al snel worden de plannen in daden omge
zet:
"Solis den 4. Aug: 1726.
De Heeren Schuijlenborgh en Klerck inge
volge resolutie commisoriael van den 12. 
Julij laatstleden gecommiteert sijnde om 
met de gecommitts uijt de gemeente en 
gecommitts der gilden en Schutterien met 
gecommitts uijt den dijckstoel en gecom
mitts van de geerfdens te besoigneren 
over het maeken van een nieuwe vaert 
van de Stadt Waegeningen af tot in de 
Veengrift hebben te vergaederinge gerap- 
porteert dat op den 2e dezer maant 
Augustus daeroverr hadden gebesoig- 
neert met de voors: gecommitts en dae- 
rover geslooten de volgende Conventie 
luijdende van woort tot woort als volght 
De Magistraet, gemeente en gecommitts: 
uijt gildens en Schutterien der Stadt Wae
geningen tot welstant haerer Stadt en 
goede ingezetene hebbende goet gevon

den te laeten maecken van haere Stadt tot 
in de Veengrift een vaerbare grift en 
daerover met den Dijckstoel van Waege
ningen en Bennecom en gecommitts: uijt 
de Gemeene geerfdens hebbende vers- 
orght conferentie hetwelcke ter wederzij
de aengenaemverklaertsijnde... ."(volgen 
de namen van de gecommitts: van beide 
partijen)
"Conventie van de Stadt Waegeningen ter 
eene ende den Dijckstoel van Waegenin
gen en Bennecom ter andere sijde over 
het maecken van eene vaerbare grift van 
gezegde Stadt af tot in de Veengrift... ."(dan 
volgen 14 afspraken over de aanleg en 
onderhoud en schouw van de te graven 
vaart, bruggen en sluis met sluiswachters- 
huis te Wageningen.

Bijkomende werken
In het Oud Archief van Wageningen ko
men in de volgende jaren zo nu en dan 
vermeldingen voor van besluiten en ge
beurtenissen die met de aanleg en het 
bedrijf in de binnenhaven te maken heb
ben:
Op 27 januari 1727. De heer van Rozen- 
dael laat aan het stadsbestuur de tekenin
gen en bestekken zien van de ophaalbrug

Binnenhaven in 1754.
Let wei: noord is beneden!
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gen over de Nieuwe Vaart en er wordt 
besloten deze te laten maken en het werk 
publiek aan te besteden, evenals de rest 
van het graafwerk aan de vaart.
Het voorstel van aanbesteding volgt op 24 
april van dat jaar.
Het werk wordt kennelijk voortvarend 
aangepakt, want op 14 september 1727 
gaat men de visserij in de Nieuwe Vaart 
verpachten en beraadt het bestuur zich 
over het heffen van brug- en havengeld en 
wordt besloten een conceptordonnantie 
daarop te maken.
Een maand later wordt besloten dat de 
"Meeter" voor het meten van iedere ton 
turf in de kom aan "den richters Oort, als 
in vervolgh in de komme aan den Haer- 
wegh zal hebben een duyt". Men verwacht 
dat de aanvoer van turf uit het veen een 
belangrijke plaats zal innemen onder de 
aan te voeren en te verhandelen produk- 
ten. Om ervoor te zorgen dat er niet met 
de hoeveelheden kan worden geknoeid, 
wordt er een "Meeter" aangesteld die erop 
moet toezien dat iedere ton turf evenveel 
turf bevat.
In die jaren blijkt turf inderdaad van 
aanzienlijk belang. Het traktement van de 
"Franse juffrouw" van de Latijnse School 
wordt deels in turf uitbetaald!

Havengeld
De ordonnantie op het havengeld is inmid
dels opgesteld:
"Saturdi den 4: 8ber 1727.
Wijders hebben de Heeren gecommitts: 
tot het maeken van een ordonnantie op 
het binne vaert of haeve en brughgelt aen 
haer Wed en Achtbre een concept ordon
nantie overgelevert, iuijdende van woort 
tot woort als volght
Ordonnantie waernae den pachter van het 
binne Vaert of Haeve geit te Waegeningen 
en de Schippers en die daer lossen en 
laeden zich zullen hebben te reguleeren. 
Dat van de goederen aen de voors: Haeve

of Vaert wordende gelaeden of te gelost 
zal worden betaelt aen diegene die zulx 
van de Stadt heeft gepacht of te hetzelve 
harent wege collecteert en zulx aenstonts 
bij het laeden of lossen derzelver ingevolge 
in de onderstaende lijste is uijtgedruckt, 
zullende de Schippers dit moeten betaelen 
ende hiervoor alleen aenspreekelijck zijn. 
Lijste van hetgeene de goederen aldaer 
wordende gelost of gelaeden aen Haeve geit 
zullen moeten geeven gereekent de maete 
zoo als hier de Stadt maete zijn mindere en 
meerdere maeten nae advenant."
Een ton turff 4 penn.
Een molder koorn of zaet, wat
naemhet oock zoude mogen
hebben, mitsgaderseen molder
hop 2 penn.
Een molderszack kalcksement,
schuerzant een mudde
smitskolen - 2 penn.
Een molderszack appelen,
peren, knollen - 4 penn.
Een molder zout 2 penn.
Een groot duijzent brandthout
dat alhier afgescheept wort
of aenkomt 1 stuiver
Een oxhooft wijn, brandewijn
of genever- 8 penn.
Een ton bier of mol, een vat
azijn, olie,haringh, laberdaen,
peck, traan, tar, zeep, verginita-
bax of verff 8 penn.
Een kist met glas 8 penn.
Een vierendeel boter wegende
80 lb - 2 penn.
IJder hondert lb stockvis 4 penn.
Een mande met ongesponne
tabax voor IJder hondert lb 2 penn.
IJder hondert lb vlas of hennip 4 penn.
Een karre of waegen met
buijze of roode kool, savooijze
kool, loock, een kar of te
waegen met winkelwaeren in de
lijste niet ge exprimeert, met
huijsraet, met hooij, strooij en
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afgedorst koorn, eek, meste, 
timmerhout, groen eijcken, 
eisen of willigenhout, backstee- 
nen of te andere steenen, 
pannen of te estricken, witte, 
groene of te geele steentjens, 
lompen, enten en loijen ijder 
karre of te waegen en verder 
alle goederen in de lijste niet 
geëxprimeert 1 penn.

En zullen de Schippers gelaeden inkomen
de of uijtvaerende eer haer last breeken 
of uijt de kom vertrecken geholden wezen 
van haere aenkomst of vertreck aen de 
Pachter ofte Collecteur van dit bovensta- 
ende haeve of vaart geit kenniste te geven 
of bij deszelfs absentie, zult aen zijn 
woonstede bekent te maeken, ten einde 
hij zoude daervan visitatie komen doen, 
dewelcke hij zal moeten doen wanneer de 
Schipper bij dage aenkomt of afvaert 
binnen de tijt van een uur nae dat hij van 
de komste of afvaert der Schippers de 
weete zal hebben gekregen en nae son
nen onderganck binnenkomende op de 
volgende morgen; Edoch zullen de Schip
pers niet geholden wezen het bovenstaen- 
de haeve geit der goederen te betaelen als 
nadat dezelve zullen hebben gelost of te 
hier laedende ingelaeden zullende de Schip
pers die zulx contrarie quame te doen 
verbeurd hebben twee Heerenponden 
boven de verschulde haeve of vaert geit 
voor ijder reijze dat zulx quaemt te doen 
welcke boete gelijck meede alle de voorga- 
ende en volgende zullen zijn tot profijte 
van de Pachter of te Collecteur in deezen. 
Dat boven hetgeene hier van de goederen 
is gezegt noch zal worden betaelt van de 
Scheepen de Vaert of Haeve incomende 
ende in dezelve vernachtende of te aen 
dezelve laedende of lossende als hieron
der in de volgende lijst is te zien.
Lijste van hetgeene de Scheepen in de 
kommen of Vaert komende en aldaer

vernachtende ofte aen dezelve laedende 
endelossende aen haeve of vaertgelt zul
len moeten betaelen 
De Schippers alhier'Burgerzijnde en onder 
't gilt gehorende zullen voor haere Schee
pen niets behoeven te betaelen.

Een smal schip, damschuyt, 
kaegen, lighter, langer als 
acht daegen blijvende 
En niet lossende of laedende 
edoch lossende of laedende 
zonder onderschijt van tijt 
Een niet lossende of laedende 
en binnen acht daegen 
vertreckende - 
Een gelaeden Turfflighter hier 
Lossende van ijders tonne turff 1 stuiver 
Andere goederen laedende te 
betaelen volgens de lijste 
Een leege Turfflighter en langer 
als acht daegen vertoevende 
zonder lossen of laeden 10 stuiver 
Vissersaacken zullen voor 
haere aacken noch visch niets 
hoeven te betaelen.
Ordonnantie op het Brughgelt 
liggende aan den richters oort.
Dat van de Schuijten, Schee
pen ofte lighters laedende 
hondert tonnen Turff, en daer 
onder aen Brughgelt zoo me- 
nigmael de Brugh aan den 
richters oort leggende komen te 
passeeren zal betaelt worden 1 gulden
- En laedende meer als hondert 
tonnen - 3 stuiver
Vissersaacken zullen vrij zijn 
Nae verlezinge van welcke hebben haer 
Wed en Achtbre de Heeren gecommitts 
bedanckt en hetzelve volkomen geappro- 
beert en gearresteert.
Verders voortgebracht zijnde dat der noot- 
zaeckelijckeen brugwachtershuijsje 'teijn- 
de der oude Haagsteegh zal moeten gezet 
worden. Soo hebben haer Wed en Achtbre

1 gulden

2 stuiver

4 stuiver
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geresolveert hetzelve te laeten maecken 
en worden de Heeren gecommitts over de 
Vaert verzocht daervan een bestecq te 
laeten maecken om hetzelve voor de 
winter aen te besteden ten einde hetzelve 
l e Mei kan gereet wezen om daer en tegen 
bewoont en verpacht te kunnen worden."

Al met al kan worden gezegd dat de zaken 
voortvarend worden aangepakt en dat er, 
vergeleken met de huidige tijd (het graven 
van het grachtje in de Rooseveltweg), 
toen snellerzaken werden gedaan dan nu! 
De besluitvorming was in die tijd ook wel 
wat eenvoudiger.

Meten van turf
Inmiddels zijn er moeilijkheden gemeld die 
te maken hebben met de turf die waar
schijnlijk via de Rijn is aangevoerd, want de 
Nieuwe Vaart was nog niet klaar, zoals later 
blijkt.
"Martis den 18̂  9ber 1727. 
Voortgebraght zijnde dat der verscheijde 
klaghten waeren ingekomen over het meten 
van den Turff, als of de nieuw gemaeckte 
Mandens de vereijste groote niet en had
den als oock dat den meter wanneer der 
twee te gelijck gelost weerden, daertoe 
geen der Stadts Suppoosten gelijck geor- 
donneert was gebruijkte, soo hebben haer 
Wed en Achtbre geresolveert den dezelve 
mergen ochtent boven te laeten komen 
en hem nochmaels hetzelve te belasten 
en daerover te corrigeeren en gehoort het 
rapport van Willen van Es als Stadts Eker 
welcke gezonden was om de Scheeps- 
mandens te visiteeren, dat de eene man
de grooter als de andere was zoo hebben 
haer Wed en Achtbre geresolveert die 
mandens alle als de grootste te iaeten 
maecken en met het Stadtswapen boven 
op te laeten branden en verders twee 
tonnen te laeten maecken met ijzere 
banden om in vervolgh den Turff te 
meeten en dat de meter twee maei de

mandens of tonnen zal moeten schudden. 
Mercurie den 19e 9ber 1727 
Gerapporteert zijnde dat Gerrit Geurtsen 
de Stadts Meter der was zoo hebben haer 
Wed en Achtbre hen binnen laeten staen 
en is denzelve door de Heer President 
serieuzelijck gewaerschout en gerecom- 
mandeert zich in toekomende te wachten 
wanneer der twee Scheepen met Turff 
gelijck gelost worden altoos eene der 
Stadts Suppoosten te gebruijcken en zoo 
bevonden wort dat hij zulx niet en komt te 
doen dat hij dan defaits zal gacasseert 
worden en dat hij de mandens en de 
tonnen zoo zullen gemaeckt worden twee- 
mael zal moeten schudden.

Brugwachter
Wijders voortgebraght zijnde dat der bij de 
brugh zoo over de nieuwe vaert zal gelegt 
worden nootzaeckelijck een brughwach- 
tershuijsje zal dienen gezet te worden. Als 
oock dat der 't eijnde de nieuwe vaert daer 
dezelve in de Veengrift komt oock wel 
nootzaeckelijck een klein huijske diende 
gezet te worden ten eijnde daerin ijmant 
konde wonen die met een Schuijt de 
menschen of de paerden zoo de Schee
pen zullen moeten trecken over te zetten. 
Waer over gedelibereert zijnde hebben 
haer Wed en Achtbre geresolveert op 
voors: plaetsen kleine huijsjens te laeten 
zetten en worden de Heeren gecommitts: 
van de Magistraet en van de gemeente 
over de vaert verzocht ende geauthori- 
seert van die twee huijsjens de nodige 
teekeningen ende bestecqen te laeten 
maecken en de aenbestedinge daervan te 
doen en een dagh te beraemen om 
dezelve te verpachten zullende bij het 
huijsje hetgene zal gezet worden 't eijnde 
de oude Haegsteegh tegenover de nieuwe 
gegraevene vaert of de te leggene brugh 
bij verpacht worden dat opgehoogde lant 
of dien ouden wegh gelegen tusschen den 
uijtwegh lopende langens den richters oort
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en den aerden end de Oortsteegh en het 
hecken hangende voor de oude Haegh- 
steegh en bij het huijske aan de Veengrift 
het opgeworpe lant van de gegraevene 
Vaert leggende aen de zuijde kant van den 
Eemwal of tot aen de Veengrift."
Dit laatste huisje werd dus gezet bij de 
plaats waar tot de Tweede Wereldoorlog 
de boerderij Kruiponder heeft gestaan. 
Het volgend voorjaar wordt het werk 
aangepakt, want in het Oud Archief Wa- 
geningen staat het volgende:
"Solis den 18 e April 1728 
Warenae zijn binnengestaen de gecom- 
mitts. van de gemeente over de Vaert zoo 
hebben de Heeren gecommitts. van de 
Magistraat en de gemeente over de Vaert 
aen haer W ed en Achtbre voorgedraegen

hoe dat op gisteren met van der Mey en 
Verburgh het noch te maekene van de 
Vaert tussen de Haerwegh ende heteijnde 
van het hooilant hadden naegezien en 
daertoe de nodige orders gestelt om in de 
Week nae Pinxteren te beginnen en wij
ders gerapporteert op wat manier hetzel
ve zal moeten gemaekt worden.
Wijders hebben gecommitts. gerappor- 
teet dat oordeelden dat het lant langens de 
voors: Vaert door de Stadt gekoght diende 
gegrupt te worden ten eijnde het water 
ende zurigheit der beter zouden kunnen 
uijttrecken hetgene haer W ed en Achtbre 
insgelijcks hebben geapprobeert en de 
Heeren gecommitts. aenbevolen."

Wordt vervolgd

BERGEN-BELSEN
Herinneringen aan mijn grootvader H.C. Wildeman -  van Sch/jndel

Op woensdag 24 september 2003 bracht ik met onze jongste dochter en haar man, 
een bezoek aan "Gedenkstätte Bergen-Belsen", de plaats waar mijn grootvader 
Hubertus Antonius Jacobs, alias de Kiep van Jacobs, op 8 januari 1945 het leven liet. 
Het was niet alleen zeer indrukwekkend, maar ook heel emotioneel. Slechts 1/3 van de 
namen van hen die daar gestorven zijn, is bekend, waaronder die van mijn opa. Zijn 
naam staat opgetekend in het gedenkboek.

Illegaliteit
Tijdens de Tweede Wereldoorlog onder
nam mijn grootvader, de vader van mijn 
moeder, allerlei activiteiten die door het 
Nazi-regime ten strengste verboden wa
ren. Hij luisterde niet alleen regelmatig met 
vrienden illegaal naar de Engelse radio, 
maar gaf ook aan onderduikers onderdak. 
Daarbij was hij lid van een verboden 
organisatie.

In 1999 verscheen het boekje "Oorlogs
herinneringen van Maarten van Ingen", 
een oud-verzetstrijder. Hij woonde in 
Wageningen, maar was onderwijzer in

Renkum, waar hij ook kerkte (N.H.).
In zijn boekje vertelt de schrijver het 
volgende:
"Hij (student, communist) vroeg me of ik 
genegen was plakkaten te plakken bij het 
voetbalterrein van "Wageningen", op de 
Berg. Het was 1942. Op de plakkaten werd 
opgeroepen te gaan staken als protest 
tegen de Jodenvervolging. Ik ging ak
koord. Die zaterdagavond trof ik in het 
struikgewas bij het veld twee communis
ten aan, Nieuwenhuis en de Kiep van 
Jacobs. Ik kende ze al van hun partij voor 
de oorlog. En mij kenden ze misschien van 
het schaatsen? Toch hielden we schuil-
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men aan. "Wachtwoord", riepen ze. Plak
ken was strafbaar. Je moest dus heel 
voorzichtig zijn. Toen zijn we gaan plak
ken. Maar de stijfsel was te dik. Een paar 
velletjes hebben we kunnen aanbrengen. 
"Staakt kameraden", stond er op.
Toen ik er zondagmorgen -  ik moest naar 
de kerk in Renkum -  langs fietste, heb ik 
geen plakkaten meer gezien.
Nieuwenhuis en Jacobs hebben allebei later 
het leven gelaten. Communisten werden 
door de Duitsers extra hard aangepakt".

Het is niet meer te achterhalen, of de 
verwijdering van die aanplakbiljetten de 
aanleiding was, dat opa Jacobs in de zomer 
van 1942 uit Wageningen vluchtte en in de 
omgeving van Amsterdam onderdook.

Vreemdeling?
In de tijd, dat deze geschiedenis zich 
afspeelde, was ik 51/2 jaar oud. Te jong om 
te beseffen wat er gaande was, maar oud 
genoeg om indrukwekkende gebeurtenis
sen fotografisch in mijn geheugen vast te 
leggen en op te slaan in mijn rugzak 
(onderbewustzijn). Er heeft in die dagen 
een gebeurtenis plaatsgevonden, die zo
veel indruk op me heeft gemaakt, dat het 
op mijn netvlies werd gebrand. Een herin
nering, die ik jarenlang niet kon plaatsen, 
maar die door de jaren heen altijd met mijn 
grootvader werd geassocieerd.
"Mijn moeder en ik waren samen in huis. 
De rest van ons gezin was afwezig. Op 
zeker moment werd er luid en doordrin
gend aangebeld. Mijn moeder haastte zich 
naar de voordeur. Ze liet een oude man 
binnen, die totaal overstuur was. Ze nam 
hem mee naar de keuken. Even later zag 
ik hem aan de keukentafel zitten met zijn 
hoofd in zijn handen. Mijn moeder stond 
naast hem met een beschermende arm 
om hem heen geslagen."
Of deze man mijn opa was, die tijdens zijn 
vlucht naar Amsterdam via Nijmegen was 
gereisd, om zijn oudste dochter van de

situatie, waarin hij verkeerde, op de hoogte 
te brengen, zal altijd een mysterie blijven.

Toen de Duitsers ontdekten, dat opa Ja
cobs voortvluchtig was, werden mijn groot
moeder en vijf broers van mijn moeder in 
hechtenis genomen. Zij werden onderge
bracht in de Koepel te Arnhem, waar zij voor 
verhoor werden vastgehouden. Pas toen 
mijn grootvader door verraad was gearres
teerd en in hechtenis was genomen, werd 
mijn familie op vrije voeten gesteld.

Gevangen
Na zijn arrestatie, begin augustus 1942, 
werd opa Jacobs ondergebracht in de 
"Deutsche Untersugungs- und Strafge- 
fängnis", Wolvenplein 27 te Utrecht, waar 
hijalsonderzoeksgevangenete boekstond. 
Begin 1943 werd mijn grootvader overge
plaatst naar de "Deutsche Polizeigefäng
nis", van Alkemadelaan 850 in de Haag. 
Beter bekend als de Scheveningse gevan
genis. Daar werd hem, op 12 maart 1943, 
zijn burgerkleding en polshorloge ontno
men. Deze spullen werden in een zak met 
nummer 737 gedeponeerd en geadres
seerd aan "Frau M. Jacobs, Veerstraat 19, 
Wageningen". Op dat moment werd Hu
bertus A. Jacobs, "Gemüse- und Obsthänd
ler (handelaar in groente en fruit), uitge
dost in gevangenistenue en gedegradeerd 
tot "Schutzhäftling" nummer 5670.
In het voorjaar van 1944 werd mijn opa 
overgebracht naar het "Strafkamp Vught". 
In een brief d.d. 8 mei 1944 liet hij (waar
schijnlijk via een medegevangene) weten, 
dat hij een straf had ondergaan, maar dat 
men zich niet ongerust hoefde te maken, 
omdat hij zich in "goede welstand" bevond. 
Achttien dagen later, op 26 mei 1944, werd 
hij op transport gesteld naar Dachau. Daar 
werd hij gevangene, nummer 69274, en 
aangesteld als dwangarbeider. Na een half 
jaar werd hij arbeidsongeschikt. Op 9 no
vember 1944 werd hij overgebracht naar 
Bergen-Belsen voor "herstel".
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Vanaf maart 1944 was een gedeelte van 
het "verblijfskamp" Bergen-Belsen inge
richt als herstellingsoord voor arbeidson
geschikt geworden bewoners van diverse 
concentratiekampen in Duitsland. De 
barakken waarin de gevangenen werden 
geplaatst, stonden in een geïsoleerd ge
deelte van het verblijfskamp. Een van de 
barakken was ingericht als ziekenboeg.

Het transporteren van de arbeidsonge
schikten naar Bergen-Belsen gebeurde 
doorgaans per goederentrein.
Na aankomst op het station van Bergen 
moesten zij de 7 km naar de Lohheide, 
waar het kamp was gevestigd, te voet 
afleggen. Na alle ontberingen die zij al 
hadden geleden, was deze voettocht voor 
velen een ware uitputtingsslag.
De erbarmelijke leefomstandigheden in 
het herstellingsoord zorgden ervoor, dat 
deze mensen niet herstelden, maar vaak 
na een kort verblijf aan ondervoeding en 
uitputting ten gronde gingen.
Mijn grootvader overleed twee maanden 
na aankomst in het herstellingsoord, op 8 
januari 1945.

Schutzhaftlingen
De groep arbeidsongeschikten, waartoe 
mijn opa behoorde, bestond uit Schutz
haftlingen van allerlei pluimage. Het waren 
Fransen, Italianen, Russen, Kroaten, 
Duitsers en Nederlanders. Onder hen was 
ook een Nederlandse priester. Ondanks 
dat zij geïsoleerd leefden, hadden ze het 
voorrecht, dat ze hun persoonlijke bezittin
gen mochten behouden, zoals portefeuille 
met identiteitspapieren en portemonnee. 
Hierdoor kon na hun overlijden de naam 
van de mens, die schuilging achter een 
nummer, worden geregistreerd en de 
nabestaanden na de Tweede Wereldoor
log, via het Rode Kruis, van het overlijden 
op de hoogte worden gesteld.

Vanaf januari 1945 vond een groot aantal

gevangenentransporten plaats vanuit con
centratiekampen in de buurt van het front 
naar Bergen-Belsen. Het inferno begon. 
Ondragelijke overbevolking van het kamp, 
honger en epidemieën zorgden voor een 
zeer hoog sterftecijfer. Het voedselrant
soen in het concentratiekamp bestond uit 
1 snee brood van 3 centimeter dik per 
etmaal. De dikte van de snee werd heel 
nauwkeurig uitgemeten.
In de maand januari overleden 800 tot 1000 
mensen, in februari ca. 7000, in maart 
18.168 en in de eerste helft van april ca. 
9000. Op 15 april 1945 werd Bergen-Belsen 
door Engelse troepen bevrijd. Ondanks in
tensieve pogingen de overlevenden te red
den, stierven tot eind april nog ongeveer 
9000 mensen en tot eind juni nog eens 4000.

De lichamen van alle overleden gevange
nen van het concentratiekamp werden 
massaal in massagraven gedumpt. Nie
mand kan vertellen wie waar ligt begraven.

Deze grafheuvels zijn bedekt met heide. 
Zij stralen rusten vrede uit. Na alle ellende, 
die zich tijdens deTweede Wereldoorlog in 
Bergen-Belsen heeft afgespeeld, heerste 
er een intense stilte, die het diepst van mijn 
ziel raakte. Op dat moment gingen mijn 
gedachten uit naar de eerste woorden uit 
het gedenkboek van de gevangenen van 
het concentratiekamp Bergen-Belsen: 
"Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, 
der nicht vergehen soll" (Jesaja 56:5) 
(Een eeuwige naam zal ik hun geven, die 
niet vergaan zal)

Bronnen:
- Brieven uit nalatenschap van W.C. Ja

cobs -  Rothuizen
- Oorlogsherinneringen van Maarten van 

Ingen, 1999, blz. 26-27
- Bergen-Belsen 1943 tot 1945, Eberhard 

Kolb
- Gedenkstätte Bergen-Belsen, Bernd 

Horstmann
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DEHOOGSTRAA TIN VROEGERE TIJDEN
Foto van een Wageningse winkelstraat uit 1930 W. Ruisch

We staan op het kruispunt Kapelstraat (naar rechts)-Hoogstraat-Junusstraat (naar 
links). De Markt ligt achter ons en we kijken dus richting Bergstraat. De auto staat 
tegenover de Nieuwstraat. De Junusstraat heette voorheen de Broeckstraat.
We proberen de winkels uit de tijd van de foto op te sporen en deze te lokaliseren 
uitgaande van de hier tegenwoordig gevestigde zaken. De genoemde kadasternum- 
mers zijn die van de kaarten en leggers van 1832. We beginnen links op de foto met 
de noordelijke geve/wand en gaan daarna met de gevelwand aan de overzijde door, 
beginnend rechts op de hoek.

Hoogstraat, voornaamste winkelstraat Wageningen

Gevelwand links
Op de hoek huisnummers 37 en 39. 
(samen kad. nr. 100). Op 37 zit nu Livera 
en op 39 Armond's junior.
Al vanaf 1900 wordt G. Beumer genoemd 
als eigenaar van dit huis en op nr. 39 kwam 
omstreeks die tijd de apotheek van R. van 
Eek. Later begon C. Beumer (een zoon?) 
met een rijwielzaak op nr. 37. en deze 
moet dan ook op de foto van 1930 
aanwezig zijn. Op de ruit staat: Beumer 
rijwielen. In 1962 was H. Timmer de 
eigenaar van nr. 39 en hadden de dames

Hoogeveen en van Dijk dit gedeelte ge
huurd. Volgens de adresgids beheerde
H.L. Daniels op nr. 37 een kruidenierswin
kel. Omstreeks 1971 had W. Rijken hier 
zijn loodgietersbedrijf. Vanaf 1973 kunnen 
we er lingerie en tricotage kopen. Boven 
woonden Beuger, Van Laar en Lindner. Nu 
zit op de verdieping studentenhuis Casa 
Cranca.

Tweede pand, nr. 41 (kad.nr. 99). Nu Ter 
Horst Van Geel.
Al van 1891 had Berend Hanenberg dit
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pand in eigendom. Hij was boulangier 
(bakker) en had een patisserie, een soort 
lunchroom.
Vanaf 1916 ging de zaak over naar slager
A.F. Hoogstede. In 1986 werd de winkel 
verbouwd tot het modehuis ter Horst-Van 
Geel.

Derde pand, nr. 43 (kad. nr. 98). Nu 
Haagsman schoenen.
In 1922 had G.W. Hoogstede het pand in 
eigendom. Was hij een broer van zijn 
buurman A.F.? Er was een stoomwasin- 
richting gevestigd. Het adresboek ver
meldt H.A.M. Maessen, Adj.Commies bij 
de registratie. Na de oorlog was P. Groen
heiden de eigenaar. Vanaf 1969 tot nu is 
er de eerder genoemde schoenenzaak.

Vierde pand, nr. 45 + 47, (kad. nr. 97), nu 
E/ingss/ager.
Hoogstraat 45/47 werd vanouds De Hulk 
genoemd. Het pand had lange tijd, behal
ve de hoofddeur, een extra uitgang aan de 
Hoogstraat, waarschijnlijk van een apart 
woongedeelte achter of boven het voor
huis. In de jaren 1930 was W.B. van 
Mossel de eigenaar van nr. 45. W. Hijne- 
kamp huurde het pand en beheerde er zijn 
Sigarenwinkel tot omstreeks 1965. In 1934 
ontstond er brand en vond herstel plaats. 
Op nr. 47 zat J. Vonk, winkelier in meubelen 
en radioartikelen.
In 1965 ging P.L. Karssemeijer de zaak 
verbouwen en mogelijk verhuurde hij 45/ 
47 aan slager Hermsen want die vestigde 
zich er. Vanaf 1979 kunnen we keurslager
H. Elings er vinden, nu H.E. Elings.

Vijfde pand: nr. 49, (kad. nr. 94), nu 
Knip horst boekhandel.
Op de foto is een klok te zien. In 1930 zat 
de kruidenier Hendrik Weijers hier. Reeds 
in 1890 vestigde hij zich er met koloniale 
waren, koffie, thee, enz. Vanaf 1909 zette 
de weduwe de zaak voort en in 1937

vinden we er de zoon J.G. Weijers met een 
kruidenierswinkel. Ook de dames Hondius 
worden in 1930 in de adresgids genoemd. 
Omstreeks 1950 nam Kniphorst Weten
schappelijke Boekhandel het pand over en 
naderhand kwam de zaak, onder dezelfde 
naam, in handen van verschillende eige
naars.
Wie de winkel binnenloopt zal opvallen dat 
het een lang en een niet zo breed pand is. 
Aanvankelijk moet het een steeg geweest 
zijn, gelegen in het verlengde van de 
Nieuwstraat en lopend tot aan het tegen
woordige Junushof.

Gevelwand rechts.
De eerste winkel op de hoek heeft tegen
woordig huisnummer 22, (in 1930: 42) 
(kad. nr. 356). Nu heeft schoenmaker 
Holleman er zijn bedrijf.
In 1930 was hier de bekende Scholtens' 
Volksdrogisterij. Scholtens was van 1891 
tot 1909 eigenaar, maar daarna kocht
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Herman Gerardus Leenarts hier enkele 
panden aan de Hoogstraat. Scholtens' 
Volksdrogisterij bleef, zoals te zien is, op 
het uithangbord geschreven met de naam 
van eigenaar Leenarts er onder. Een 
advertentie uit 1930 laat weten: Ant. 
Leenarts. Fotografische Benoodigdheden. 
Donkere Kamer Gratis. Na de oorlog heet
te de zaak De Vergulde Gaper. In 1985 
werd het pand gesplitst. Op de hoek kwam 
F.A. Engelsman die markiezen verkocht 
en tevens schoenmaker was. In 1997 
vinden we op de verdieping de naam van 
het studentenhuis Psychotel.

In hetzelfde pand is nr. 22A (toen 42A), 
(kad. nr356). Hier zit Koelewijn Juwelier. 
In 1930 was G. Waijboer, procuratiehou
der van de Nijmeegse Bank er gevestigd, 
maar mogelijk had hij de bovenverdieping 
als woning gehuurd. Toen was Leenarts 
zoals gezegd eigenaar en verkocht hij hier 
tevens de eerste fotomaterialen. Het Agfa- 
bordje hing reeds aan de gevel. In 1985 
kwam op nr. 22A Cartouche.

In het volgende pand, huisnr. 24, (toen 
44), (kad. nr. 357) zit op het ogenblik 
Derbins Collection.
Ook dit was begin 20e eeuw eigendom van 
Scholtens, later Leenarts. Zij hadden het 
waarschijnlijk in gebruik als opslagruimte. 
Het werd enkele malen verbouwd en in 
1987 vestigde Eikendal bv er zich, daarna 
Quick Foto bv. Ook Combifoto Leenaarts 
en Super Photo Snelservice hebben het in 
gebruik gehad.

Op nr. 26 (toen 46) (kad. nr. 358) is 
tegenwoordig Hans Textiel en Mode ge
vestigd, evenals op nr. 26A (toen 46), 
kad. nr. 359). Boven is Eufraatstudenten
huis ondergebracht.
Op de foto staat (met witte bol) een 
benzinepomp en daar was in 1930 de 
garage van Henry Bakker Forddealer ge

vestigd. In 1909 kocht Kornelis Hendrikus 
het pand. Hij was de tweede persoon in 
Nederland die zijn vliegbrevet had. Hij 
deed zoals dat toen heette in 'automobie
len' en de garage was aan de Kapelstraat. 
Vanaf 1937 had A.H. Hoefsloot er het 
beddenmagazijn. In 1997 nam Discount 
Center de zaak over.

Volgende pand, huisnr. 28 (toen 48), (kad. 
nr. 360). nu is My Travel er gevestigd.
In 1930 was A.J. Viets eigenaar van deze 
winkel. Hij was handelaar in muziekinstru
menten en radioartikelen. Tevens was hij 
directeur van de Radio Centrale.
In 1940 werd op dit adres genoemd E. van 
de Bos 'De Stoffenbeurs' Vanaf 1979 zat 
hier de NBBS Reiswinkel.

Laatste pand op de hoek van de Nieuw- 
straat. Huisnr. 30 (in 1930 was dat evenals 
de vorige ook huisnr. 48) (kad. nr. 361). 
Winkel van Leenarts Combi-foto.
De winkel heeft aan de gevel twee ge
beeldhouwde muzen. Deze zijn waarschijn
lijk in 1867 aangebracht toen er een 
muziekhandel gevestigd was. Vanaf 1909 
hadJ.H.J. Elbergerzijnboekhandel. Inde 
adressengids van 1930 kunnen we lezen 
datS. Zijlstra er een kantoorboekhandel en 
boekbinderij beheerde. Tevens was hier 
een kunsthandel en machinale lijstenma
kerij. Sinds 1960 wordt Fotohandel Leen
aarts genoemd die in 1997 Combifoto 
Leenarts bv werd.

Bronvermelding:
Anton C. Zeven. Wie woonden waar in de 
binnenstad van Wageningen? Delen 2 en 4. 
Rockingstone, Wageningen.
Adresboek van de Gemeente Wagenin
gen 1930. Uitgave fa Ponsen en Looyen, 
Wageningen.
Kadastrale Atlas van Gelderland 1832. 
Wageningen.
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SLOOP WAGENINGSE STADSPOORTEN.
Nudepoort, Nudebarrière en Berg poort I.C. Rauws

In mijn artikel Rondeel tweede Nudepoort in O. W. 31-4, pag. 88 noot 2, vroeg ik mij 
a f welke jaartallen bij de afbraak van de in 1731 gebouwde Nu de- en Berg poort, die 
sindsdien de functies van de oude hoofd- en voorpoorten overnamen, zouden moeten 
worden aangehouden. In boeken over Wageningen vermelden de auteurs verschillende 
jaartallen. Zelf hield ik voor de Nudepoort 1828 en de Bergpoort 1820 aan. Gegevens 
die deels achterhaald bleken te zijn.

afb. 1 
prent 
Nudepoort

Nudepoort en Nudebarrière
Inmiddels weten wij dat voor de sloop van 
de Nudepoort (zie afb. 1 ) het jaar 1828 
wordt aangehouden daar deze na 14 
januari 1828 plaatsvond. 2)

Wapensteen
De steen, anno 1710 met stadswapen en 
spreuk Deus est fortitudo spesque nostra 
(God is onze kracht en hoop), die eens de 
poort sierde, is thans te zien in de geres
taureerde poortdoorgang (1969) aan de 
Hoogstraat (zie afb. 2). Overigens geven 
de wapenstenen van de Nude en de 
Bergpoort niet het bouwjaar van de poort 
aan, maar het jaar waarin zij door de 
Amsterdamse steenhouwer Hendrik Tor- 
ck werden gemaakt.

afb. 2 wapensteen
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afb. 3
prent
Bergpoort

Poortgeld
In verband met het heffen van poortgeld 
werd op de plaats van de poort de Hoog
straat afgesloten door een ijzeren toe
gangshek, de zogenaamde Nudebarrière.
3) In 1851 besloot de Gemeenteraad het 
innen van poortgeld aan de Nudebarrière 
en de Bergpoort af te schaffen en deze 
voortaan open te laten staan.4)

Bergpoort
Betreffende de Bergpoort (zie afb. 3) 5) 
rees de vraag of de afbraak in 1820 of in 
de periode 1848-1870 plaats vond. Daar
toe zet ik enige publicatie's in volgorde op 
een rijtje.

1 Gerrit Goossen Izn vermeldt in Geschie
denis van Wageningen, 1862, tweede 
druk 1888, uitgave 1966, pag 66, dat 
het bestuur van Wageningen in 1854 
een begin maakt met het verfraaien van 
de stad door het aanleggen van plant
soenen en verder: De oude wallen zijn 
bijna geheel verdwenen. Beuning- en 
Broekpoortzijngesloopt. Deze poortjes 
stonden aan het einde van de Beu- 
ningstraat en de Broekstraat, thans 
Junusstraat. Goossen vermeldt wel op

pag. 74 voetnoot 1 de sloop van de 
Nudepoort in 1828. Over de sloop van 
de Bergpoort maakt hij geen melding. 
Was deze afgebroken dan had hij dat 
zeker gedaan, zodat wij kunnen aanne
men dat deze na 1862 zal zijn afgebro
ken. In de aanvulling 1862-1888 wordt 
op pag. 88 nog wel gesproken over: 
Buiten de Bergpoort, aan de Berg
straat, is schier alles veranderd. Of hier 
de poort zelf, of alleen de naam ter 
aanduiding van de plaats wordt ge
bruikt, blijkt niet. Mogelijk was hij na 
1862 nog aanwezig.

2 Aleid W. van de Bunt, historica (overle
den 1975) vermeldt in Wageningen- 
Rhenen (1969) in het hoofdstuk 'Op 
eigen benen 1848-1870', pag 61: We 
slopen de laatste resten van onze wallen 
en leggen fraaie plantsoenen aan. De 
laatste poort die Wageningen nog bezit, 
het mooie bouwwerk van Lubbert Adolf 
Torck aan de Bergbrug, moet nu zijn tol 
aan de tijd betalen. Deze zal dus afge
broken zijn in de periode 1848-1870.

3 A.G. Steenbergen vermeldt in Wage- 
ningse Avonden (1970), pag. 23 en in 
Wageningen in oude ansichten (1974) 
pag. 22, dat de Bergpoort in 1820 werd
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afgebroken.
4 Bureau voorlichting, gemeente Wagenin- 

gen, informatie brochure De Geschiede
nis van Wageningen (zonder jaartal) 
pag. 3 vermeldt: In 1820 viel de Berg- 
poort onder slopershanden.

5 C.D. Gast, gemeentearchivaris, ver
meldt in Honderd jaar Wageningen in 
beeld, 1860-1960, (2000), pag. 25, bij 
een foto van de Hoogstraat met Berg- 
poortbrug: Aan het einde van de Hoog
straat stond tot 1862 de Berg poort.

Besluit
Samenvattend kunnen wij stellen dat de 
Nudepoort in 1828 en de Bergpoort in ca. 
1862 werd afgebroken. De Nudebarrière 
zal na 1851 verwijderd zijn.
In de toekomst zullen zeker nieuwe gege
vens uit het gemeentearchief boven tafel 
komen, zodat de huidige gegevens aan

gepast kunnen worden.

Noten
1) Aleid W. van de Bunt, Wageningen- 

Rhenen, 1969, pag. 33.
Nudepoort met herberg den Engel in 
1820. Aquarel Wernerd de Beedt(1774- 
1843)

2) I.C. Rauws. Rondeel tweede Nude
poort, O.W. 32-2, pag 40. Mededelin
gen Ton Steenbergen.

3) Zie noot 2, O.W. 32-1, pag. 18 en 32-
2, pag. 40.

4) H.C. Wildeman-Van Schijndel. Poort
geld 3, O.W. 32-2, pag. 37.

5) Zie noot 1. De Bergpoort in 1820. 
Aquarel W. de Beedt. De steen, anno 
1710, met stadswapen en spreuk Vires 
acquiriteundo(lAer\ wint al gaande aan 
kracht) uit deze poort is te zien op de 
hoek Hoogstraat-Stationsstraat.

Kloktorentje
De Bergpoort droeg een fraai klok
torentje met slaguurwerk dat on
misbaar was in hetdagelijkse leven. 
Na de sloop werd het pand rechts 
van de poort van een nieuw klokto
rentje voorzien. Bij de sanering in 
1940 en de herbouw in 1942 kwam 
het kloktorentje zoals wij het nu 
kennen, weer terug op het pand 
Hoogstraat 109

afb. 4 kloktorentje
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RE-AC7IE
Rubriek waarin iezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

Egbert Giesebert Lutteken en de Giesebert uit het huwelijk Barthold Lutte-
steekpartij in 1742 ken en Maria L. Noorman te Wageningen
In Oud-Wageningen 32 (2004): 29-30 werden geboren. De eerste werd gedoopt
schrijft O. Borsboom over de steekpartij te op 25 maart 1718. Hij overleed op 12
Harderwijk, waarbij Egbert Gijsbert Lutte- november 1720. De tweede werd gedoopt
ke betrokken was. Over hem zijn meer op 4 oktober 1721, was in 1740 student te
gegevens te vinden in de Genealogie Harderwijk, en dat hij in 1760, ongehuwd,
Lutteken, samengesteld door J.H. van der als kapitein in een gevecht tegen de
Grient (1978. Het geslacht Lutteken. Gens Malabaren op de kust van Malabar sneu-
Nostra 31: 162-166). Deze laatste auteur velde.
schrijft o.m. dat er twee personen Egbert Anton C. Zeven.

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

WIE WOONDEN WAAR?
Hebt u wel eens een korte geschiedenis van uw woonhuis uitgezocht? En hoe lang hebt 
u daar over gedaan? Een week? Als u de weg in de archieven weet (aangenomen dat 
deze voldoende uitsluitsel geven), zal dat bij elkaar toch zeker wel enkele dagen in beslag 
genomen hebben.
Om het volgende aan te tonen ga ik even uit van vier dagen van acht uren.
In de binnenstad van Wageningen zijn een kleine 500 kadasternummers, elk bestaande 
(globaal en gemiddeld genomen) uit een huis en een erf. Om 500 panden min of meer 
uit te zoeken is men 500 x 4 x 8, dus 16000 uren kwijt. Ziet u dat zitten?

Er is iemand die deze klus geklaard heeft. Het resultaat is in een viertal lijvige boeken 
samengevat onder de titel: Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen? 
Auteur: Anton C. Zeven.
Als je, zoals de schrijver, lange tijd bezig bent bent met de stad en de plattegrond ervan, 
krijg je langzamerhand een totaalbeeld van het verloop van straten, de ligging van 
terreinen, de bouw van panden en de wijzigingen ervan in de loop van tijd. Namen als 
Kruisstraat, Broekstraat, Armengang, Looikuipen, Stormsteeg, Stinkstraat, enz. gaan 
pas leven als je niet alleen de plaats maar ook de ouderdom en de naamsverklaring ervan 
kunt achterhalen.
Dus, dacht de auteur, dan ook nog maar even een extra boek (deel 1) toegevoegd 
met beschouwingen over straatpatronen vanaf de oorsprong van de stad, inclusief de 
naamgevingen, ook die van woningen, winkels, stadspoorten, tuinen, enz.
Kortom: een extra boek met de meer algemene geschiedenis van de stad.

In de boeken 2 t/m 4 komt u regelmatig een tweetal bij elkaar horende schetsen tegen: 
een detail genomen uit de vogelvlucht van Nicolaas Geelkercken en ernaast hetzelfde
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detail uit de kadasterkaart van 1832. Aardig om te vergelijken. Om deze details goed 
in dit totaal te kunnen lokaliseren en de nummers goed te kunnen lezen vind ik het handig 
om een grote losse kopie van de kadasterkaart 1832 van de gehele binnenstad er naast 
te leggen.
In de delen 2 t/m 5 worden de kadasternummers van 1 tot 487 achtereenvolgens 
behandeld. Het kost een beetje moeite om een bepaald nummer te vinden.

Het is, vooral voor bewoners van Wageningen, boeiend om wat te neuzen in 'de boeken 
van Zeven' (zo staan ze al bekend) en je komt dan gauw tot de ontdekking dat het 
niet allemaal even makkelijk gaat. Wie ook al eens met het bijltje gehakt heeft weet 
het: als je wat gericht gaat zoeken naar de geschiedenis van een bepaald gebouw en 
de bewoners ervan, dan raak je gauw verstrikt in de onophoudelijke veranderingen van 
situaties. Nu heb je te doen met eigenaars, dan weer met huurders. De een bewoont 
keurig één pand, de ander vindt het gewenst om een stukje van buurmans woning erbij 
te kopen. Soms heeft iemand alleen een verdieping of een kamer in gebruik, later heeft 
hij twee panden nodig. Hier wordt een pand gesplitst, daar worden er weer twee 
samengevoegd.
Wat een gemier van een stadje vol mensen gedurende enkele eeuwen!
Als notarissen en gemeenteambtenaren nu maar eens altijd duidelijk waren met het 
opschrijven van eigendommen! Onophoudelijk kom je voetangels en klemmen tegen. 
(Deel 1 blz. 19).
Je kunt het dan ook treffen dat er niet een gave geschiedenis van een huis op te stellen 
is; ook de auteur moest dat ervaren. Hij verzucht dan ook op de achterkant van deel
1 : 'Het was niet de bedoeling om een afgerond geheel van de geschiedenis van de stad 
Wageningen te geven. Daarvoor bestaan nog te veel hiaten in de kennis ervan. Daarom 
moet de lezer gedeelten van de tekst als een aanzet en een uitnodiging tot verder 
onderzoek zien'.

Goede toepassing
Een duidelijk voorbeeld van onderzoek met behulp van o.a. 'de boeken van Zeven' is 
het hiervoor in dit blad gepubliceerde artikel van Willem Ruisch; De Hoogstraat in vroeger 
tijden. Op de foto is een aantal winkels te zien in twee gevelwanden. Een tiental panden 
is in de tekst behandeld. De afbeelding wordt natuurlijk pas interessant als je weet welke 
bedrijven er ten tijde van de foto-opname gevestigd waren en wie de eigenaar en/of 
de beheerder van elk was. Maar ook als je de façades van toen precies kunt lokaliseren 
aan de hand van de tegenwoordige situatie. Vandaar een korte geschiedenis van elk 
pand vanaf 1930 tot nu.

En hoe was het ook weer? Tien panden. Dus 10x4= 40 dagen! Dat is 10x4x8=320 uren! 
Het was hier weliswaar niet nodig om in de 16e of 17e eeuw met het uitzoeken te 
beginnen, maar toch: met behulp van de boeken van Zeven lukt het uitzoeken van zo'n 
foto in enkele uren.

Jan Everdij

Anton C. Zeven. Wie woonden waarin de binnenstad van Wageningen. Het historisch 
kadaster van 1550 tot 1900. Uitgeverij: Rockingstone, Wageningen, 2002.
ISBN 90-71249-12-3.
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AGENDA MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Museum De Casteelse Poort kent een aantal vaste presentaties en organiseert 
daarnaast steevast tijdelijke exposities, zowel op historisch als op artistiek terrein.
De vaste exposities betreffen
■ de historie van Wageningen met nadruk op de Middeleeuwse vestingstad,
■ de Wageningse wederwaardigheden in de Tweede Wereldoorlog
■ en de geschiedenis van Wageningen als stad van wetenschap.
In de komende maanden zijn de volgende tijdelijke tentoonstellingen te zien.
Om den brode / graan, meel en brood in historisch perspectief-/ 19 sept. en 
van 15 okt. t/m 13 febr. 2005- Naast algemene historische ontwikkelingen van de 
broodbakkerij schetst deze expositie een beeld van de molens en bakkers in 
Wageningen en van de verschillende wetenschappelijke instituten die actief zijn 
(geweest) op het terrein van maalderij en bakkerij. Terwijl het aantal hier gevestigde 
bakkers en molenaars de laatste tijd tot het minimum is teruggelopen is Wageningen 
wel steeds meer het centrum geworden van de bestudering van graan, meel een brood. 
Onzichtbaar leven in detail: nematoden in close-up -  nog t.m. 10 oktober— 
Sinds jaar en dag wordt in Wageningen studie gemaakt van nematoden, aaltjes in het 
Nederlands; een soortement kleine wormpjes die veel schade kunnen aanrichten aan 
landbouwgewassen. Vandaar. Maar de nematologen die deze studies uitvoeren zijn in 
de loop van de tijd ook van hun kleine vijanden gaan houden. Nematoden blijken voor 
veel schoonheid in te staan, maar dan moetje ze wel goed in beeld weten te brengen. 
Gerrit Karssen van de Plantenziektekundige Dienst en Adriaan van Aelst van Wagenin
gen Universiteit kunnen dat en zij hebben dan ook deze tentoonstelling ingericht. 
Landschapen bodemgebruik rondom Wageningen -2 4 sept. 2004t/m28maart 
2005 - tentoonstelling ingericht onder supervisie van prof. Nico van Breemen bij 
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar bodemvorming en ecopedologie aan de 
Wageningen Universiteit. Bodem en landschap rond Wageningen zijn dankzij de 
aanwezigheid van de universiteit lang en breed bestudeerd en onderzocht. In deze 
expositie wordt daarvan populair-wetenschappelijk verslag gedaan.
Hier de foto met als onderschrift:
Bert van Steen: Zonder titel -  olieverf op linnen, 100 x 50 cm 
Beelden en schilderijen -  8 aug. t/m/19 sept. 2004- De beelden zijn van Wies van 
Dort, de schilderijen van Bert van Steen. Wies van Dort heeft een voorliefde voor torso's 
en vrouwen. Zij bewerkt steen en klei tot er iets duidelijk herkenbaars ontstaat, niet 
realistisch, wel figuratief. Bert van Steen schildert kwetsbare en van zichzelf vervreemde 
vrouwen. Zijn werkwijze is zoekend en experimenterend. Zijn toets is ijl en transparant. 
Kleurrijke aardlagen / kunstige natuurverschijnselen -  24 sept. t/m 24 okt. 
2004-De. Wageningse ir. Fok van Oort laat zien hoe kunstzinnig de structuur van de 
bodem eruitziet voor wie er verwonderd naar wil kijken. Hij toont zijn visie aan met een 
dertigtal voorbeelden uit Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Een ongekend palet 
van kleuren en vormen, dat iedereen doet verbazen.

Openingstijden De Casteelse Poort
Indezomermaanden: di-za 11-17 uur, zo 13-17 uur; toegangsprijs € 2,00; gebruikelijke 
kortingen, op woensdagmiddag vanaf 14 uur gratis.

P/et A ben
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NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL

I. Schenkingen/aanwinsten:
1. Van de heer Ad van Drumpt, Wageningen: Legitimatiebewijs van een lid Afd. Bijzondere 

Vrijwilligers Landstorm, 1926/27 en een persoonsbewijs.
2. Van P. Holleman, Renkum: Drie foto's van de 19de-eeuwse woningen destijds 

gelegen aan de Nieuweweg, nu Costerweg.
3. Van de heer Dick Vlastuin,Wageningen: Berichten van de 2de W.O.6 banden.
4. Van mevr.B.Spelbos,Wageningen: Het 'Wandelboekje'.Van baksteen tot boter

bloem. In en om de steenoven van de Blauwe Kamer.2004
5. Via secretaris H.Schols, van Ruud Schaafsma: Wandelingen rond Wageningen. In 

het voetspoor van Hemmo Bos.2004
6. Via schrijver dezes, van Leo Klep: Hotel De Wereld.De geschiedenis van het'huis 

eerste rang ter plaatse' 2004
7. Van W.Straatman,Wageningen: Bijnamen uitgebreid (bijgewerkttoten metfebr.2003). 

Type-script.
8. Van O.Borsboom,Wageningen: Copie boekje Herinneringen aan kamp Mooiland te 

Heelsum; 2de dr.1945. De boeken,vermeld onder3 t/m 8 worden in de bibliotheek 
opgenomen en kunnen t.z.t geleend worden.

Correctie
De schenking nr.1, vermeld in Oud-Wageningen, april 2004, is van mevrouw M. 
Woudenberg-van der Lugt en is afkomstig van de fam.Van der Lugt.

II. Ons blad Oud-Wageningen
De inhoud van alle jaargangen van Wagenwegen en Oud-Wageningen 1971-2004,2 is 
ontsloten en toegankelijk gemaakt.De indeling van de artikelen is zeer practisch: 
rubriek,trefwoord en ingang,gevolgd door schrijver en titel +jaar en pagina's van 
betreffende artikel. Tevens is er ook een ingang gemaakt op de afbeeldingen. Catalogi 
zijn te raadplegen evenals de jaargangen, elke dinsdagmorgen van half tien tot half 
twaalf. Onze medewerkster/vrijwilligster Rita Meijerink klaarde deze klus. Dankjewel.

III. Knipsels Wageningen
De beide Jannen (Jan van Orden en Jan van den Burg) werken er geregeld aan. Jan 
1 knipt (dikwijls) de artikelen uit, schuift ze in hoezen en bergt ze op in ordners.
Jan 2 rubriceert de artikelen, geeft ze een volgnummer en voert ze in in de pc. Ook 
de knipsels zijn te raadplegen.

IV. Foto-en prentenkabinet 
Geschenken:
1 Van mevr.E.Rombach-Rauws: diverse foto's.
2 Van de familie Hermsen, Westervoort: foto's, bidprentjes van grootouders, oud

ooms enz., afkomstig uit Wageningen.
3 Van de heer L.Wassenaar, Wageningen: foto's van het kinderkoor "Jong Leven" en 

van de Dijkgraaf.
Voor foto's e.d. is op dinsdagmorgen van half tien tot half twaalf Wim Ruisch en dikwijls 
ook Ad. Rietveld aanwezig.
Iedereen hartelijk dank.

Ton Steenbergen, beheerder bibliotheek en documentatie
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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 Goede-zaal 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. 

TUDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal 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 2004
• 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: RondleidinaenWaaenincien@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 TUDSCHRIFTENREK
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

WAGENINGENIN BEELDOPINTERNET
www.oudwaaeninaen.nl 
www.waaeninqen.interstad.nl 
www.aelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal : € 13,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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- Burgemeester mr. Maarten de Niet
- Ritmeester Feugen met compagnie in Wageningen
- Molen De Vlijt 125 jaar oud
- Waarom geen klokkentorentje op de Nudepoort?

Het ontstaan van het Binnenveld
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VAN DE REDACTIE

Wageningen is en blijft een boeiende stad, vooral als regelmatig ook de huis-aan- 
huispers gehaald wordt. Je leest over opgewonden en zich opwindende archiefspeurders 
en zo is het goed: leven in de brouwerij.

Een van onze lezers kwam met het aardige idee een gedichtje te schrijven, een z.g. 
limerick. Het lag voor de vorige uitgave al klaar, maar wegens plaatsgebrek moest het 
een ronde wachten.
U komt het tegen als u dit blad doorbladert.
De inhoud is heel onschuldig bedoeld. Maar als u de juiste 'proporties' niet ziet dan zou 
het kunnen zijn dat u zich gaat opwinden.....

Kopij voor het februarinummer 2005 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 15 
januari. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook welkom. 
Adressen van de redactieleden 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.

BIJEENKOMST
Maandag 15 november 2004 

Aanvang 20.00 uur in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen 
Lezing door de heer J.P.A. van den Ban over

HET ONTSTAAN VAN HET BINNENVELD

Inleiding lezing
Het ontstaan van het Binnenveld zoals wij dat nu kennen, voert terug naar vroegere 
tijden toen de bodem werd gevormd door geologische krachten. Er ligt klei en veen 
tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. De eerste mensen 
die hier kwamen wonen begonnen gronden te ontginnen om in gebruik te nemen ten 
behoeve van hun voedselvoorziening. Al in de vroege Middeleeuwen had de Gelderse 
Vallei ook een militaire betekenis bij de twisten tussen Utrechten Gelderland. Het gebied 
is vele malen als een verdedigingslinie gebruikt tot in de laatste wereldoorlog. De 
waterhuishouding is veranderd door de winning van het veen, waaraan Veenendaal nu 
nog zijn naam aan ontleent. Wat vroeger een moerasgebied was is ontgonnen met de 
aanleg van kaarsrechte wegen. De landbouw werd, toen er nog geen kunstmest was, 
bedreven op gemengde bedrijven met zowel akkerbouw als veehouderij. Door 
opsplitsing bij vererving zijn de landbouwbedrijven steeds kleiner geworden en om van 
een kleiner oppervlakte een redelijk bestaan de krijgen werden er steeds meer dieren 
gehouden. Er zijn bedrijven met grote aantallen varkens en kippen. Nu hebben de 
boeren het moeilijk door de overschotten aan mest en de verspreide ligging van de 
percelen die ze gebruiken. Daarvoor worden allerlei oplossingen gezocht.
In de lezing wordt nog iets gezegd over de huidige betekenis van het gebied.

J.P.A. van den Ban

Bij de foto op de voorpagina
In het Binnenveld kan men nog enkele schaapskooien vinden. Deze staat aan de 
Rijnsteeg en is nog in gebruik.

Lezing februari 2005
Op maandag 21 februari 2005 zal de heer H. Moorrees een lezing houden over 
PAPIERGESCHIEDENIS RENKUM-HEELSUM.

Jaarvergadering en lezing mei 2005
Op dinsdag 10 mei zal, na de jaarvergadering van 19.30 u, een lezing gehouden worden 
door Ad Rietveld over: DE EVACUATIE VAN WAGENINGEN IN 1940.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Ook bestuurlijk kan er gesproken worden over een gemoedelijke nazomer: alle 
activiteiten van de vereniging lijken rustig door te gaan en we mogen zeker niet klagen 
over gebrek aan aandacht in de lokale pers. Na een zomerse reeks van Wageningse 
onderwerpen van Dolores Brouwer kwamen We jongens van het museum'(onze eigen 
Ton Steenbergen, Jan van Orden, Willem Ruisch en Ad Rietveld) fraai in beeld. En 
natuurlijk'geniet' het bestuur van de huidige discussie over de precieze locatie van de 
Bergpoort. Ook al zijn de meningen nog behoorlijk verdeeld, toch is zo'n hernieuwde 
belangstelling voor het oude Wageningen een goede zaak!
Een ander Wagenings onderwerp dat ruim aandacht getrokken heeft is 'het bombarde
ment van de Sahara in 1944'. De aandacht van de pers voorde mooi uitgevoerde uitgave 
zoals verzorgd door de heer Elders (Historische reeks nummer 10) is zeker terecht.

Nieuw binnen onze vereniging is de aandacht voor iets dat iedereen en alle Wageningers 
treft: hoe zat het ook al weer met de ouders van de ouders van mijn ouders?? Ofwel 
genealogie!
Het bestuur is blij dat Willem Ruisch, Henny Slotboom en Rita Meijerink het initiatief 
genomen hebben om te starten met een werkgroepje dat in het museum bij elkaar zal 
komen. Meer informatie hierover treft u verderop in dit nummer aan.
Kortom, Oud-Wageningen is en blijft een actieve en levendige club!

Namens het bestuur: Henk Scho/s (secretaris)

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden:
Dhr A.H.M.C. Ariese 
Dhr A.P.M. van Berkel 
Dhr W. Beumer 
Mw E. van Bodegraven 
Dhr E.H. van Dorsten 
Dhr H. Franse 
Mw M.C. Hidding 
Mw G. van Laar 
Mw W. Lammers 
Dhr R. van Schie 
Dhr H. Siegten 
Fam. W. Vos-Vis

Adreswijzigingen:
Dhr Th. Hogen Esch 
Fam. C.H. van der Sluis-de Heer Diedenweg24 
Fam. H. Veenman Bassecour 50
Mw G. Veldhuizen-van Eek Mennonietenweg 78 
Dhr J.Z. Woudenberg Nijverheidlaan 30

Tot onze spijt delen wij u mee dat is overleden:
Mw M.S.M. Bosman Veluviaweg9

Bowlespark 6 
Thijsselaan 6 
Hof van Putten 16 
Spijk 17 
Emmapark 31 
Heimanslaan 20 
Caro van Eyckstraat 6 
Nudestraat 31 
Bowlespark 32 
C. van Marxveldstraat 11 
de Wildwal 6 
Molenstraat 9

Callunalaan7

6701 DN Wageningen 
6705 AM Wageningen 
6721 TL Bennekom 
6701 DT Wageningen 
6701 CB Wageningen 
6705 AH Wageningen 
6708 NH Wageningen 
6701 CD Wageningen 
6701 DS Wageningen
6708 SJ Wageningen 
6703 EC Wageningen 
6701 DM Wageningen

6721 HA Bennekom 
6703 GX Wageningen
6701 EB Wageningen
6702 AB Wageningen 
6717 EW Ede

6703 AH Wageningen
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DE VOGEL VLUCHTKAARTVANNICOLAES VANGEELKERCKEN
Topstukken van De Casteelse Poort (3): P. Aben

Parmantig iag Wageningen erbij -  nu precies 350 jaar geleden, toen het meest 
befaamde panorama van de stad gegraveerd werd. De vestingwerken zijn helemaal 
gerenoveerd, de stadsmuur is verstevigd en voorzien van zes nieuwe krijgshaftige 
bastions. De dubbeie waterhindernis rond de stad met daartussen een ringwal is 
vergraven, zodat één brede stadsgracht is ontstaan. Het kasteel heeft al zijn vlaggen 
in top gehesen. De grote kerk in het midden suggereert vrede en rust. Je zou er als 
rechtgeaarde Wageninger nu nog trots op kunnen zijn -  zo schitterend was de stad 
voor het bird's eye van de cartograaf Nicolaes van Geeikercken, de maker van de 
vogelvluchtkaart die in 1654 werd gepubliceerd.

Vrede
Het einde van de Tachtigjarige Oorlog was 
nog maar kort tevoren in Münster gete
kend. Het was dus inderdaad vrede. Maar 
die vrede zou voor de vesting gevaarlijk 
blijken. Wageningen metz'n anderhalfdui- 
zend inwoners was namelijk niet rijk ge
noeg om de vestingwerken behoorlijk te 
kunnen onderhouden. Ze hadden de schit
terende vesting die Van Geeikercken heeft 
uitgebeeld ook niet zelf betaald. Ze hadden 
de Staten Generaal om 2.000 gulden 
subsidie gevraagd, maar dat had niets 
opgeleverd. Pas toen prins Maurits er zich 
mee ging bemoeien kwam er schot in de 
zaak. Dat was in 1624 geweest. Hij had de 
Staten onder druk gezet met de dreiging 
dat de Veluwe vanuit het zuiden onder de 
voet zou worden gelopen als Wageningen 
niet beter werd verdedigd. Toen was het 
snel gegaan. Maar nu, na de Vrede van 
Munster van 1648, hoefde Wageningen 
niet meer verdedigd te worden. Geld van 
hogerhand voor het onderhoud van de 
vesting zat er dus niet meer in en de 
Wageningers zelf, ocharme, die moesten 
het laten afweten.

Schoonheid haarhoogtepuntvoorbij
Hetverval is eigenlijk al begonnen als Van 
Geeikercken de stad in al haar schoonheid 
schildert; het is een schoonheid over haar

hoogtepunt heen. Goed twintig jaar later, 
in 1672 -  het nationale rampjaar -  zal de 
vesting al zo verwaarloosd blijken, dat de 
stad zich zonder slag of stoot overgeeft 
aan de Fransen. De stadsmuren en voor
al het kasteel moeten het ontgelden. 
Wageningen heeft voorgoed afgedaan 
als vestingstad.
De vogelvluchtkaart van Wageningen komt 
uitde eerste Nederlandstalige historie van 
Gelderland, getiteld XIV Boeken van de 
Gelderse geschiedenissen van 't begin a f 
vervolghd tot aan de afzweeringh des 
konincx vanSpanien, geredigeerd door de 
Arnhemse rechter Arend van Slichten- 
horst en uitgegeven in 1654 door Jacob 
van Biesen te Arnhem. In de XIVBoeken, 
deels een bewerking van de Historiae 
GelriaelibriXIV (1639), zitten vogelvlucht- 
kaarten van de Gelderse regio's en van de 
steden Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Roer
mond, Venlo, Zutphen, Doesburg, Arn
hem, Harderwijken Wageningen. Die zijn 
allemaal van de hand van de vermaarde 
cartograaf Nicolaes van Geeikercken. Het 
gemeentearchief van Wageningen is in 
het bezit van de complete uitgave.

Monument
Nicolaes van Geeikercken, geboren in 1585 
(of '86) in (of bij) het nu Duitse Geilenkir- 
chen, was sinds 1628 in dienst als officiële
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landmeter van de provincie Gelderland. 
Zijn platen voor de XIV Boekenz\]n niet van 
een kadastrale nauwkeurigheid, zo waren 
ze ook zeker niet bedoeld. Van Slichten- 
horst wilde veeleer een monument voor 
Gelderland oprichten, dat te pronk kon 
liggen in de salons van de rijke luiden en 
daar moesten dus vooral mooie kaarten 
inzitten. Gemeentearchivaris Cees Gast 
heeft zopas nog in zijn Zeven eeuwen 
vesting Wageningen (2004) een aantal 
'fouten'van Van Geelkercken opgesomd: 
het Beckaf-bastion is veel te klein gete
kend en ligt ook niet op de juiste plek, bij 
de Bergpoort ontbreekt een lunet. Volgens 
anderen deugt ook de vorm van de kerk 
niet. "Die man is hier hoogstwaarschijnlijk 
niet zelf komen kijken", denkt Gast. "Hij 
had zijn gegevens vast wel van helpers en 
van andere kaarten."

De Casteelse Poort beschikt niet over het 
complete boekwerk van Van Slichten- 
horst, maar uitsluitend over de kaart van 
Wageningen. Die is ooit door een cultuur
barbaar uit het boek losgemaakt. Afzon
derlijk verkocht brengen historische pla
ten nu eenmaal meer op. En zo kwam dit 
exemplaar terecht bij een antiquair in 
Venlo, waar het werd opgemerkt door 
ene Arie Koppejan, die al sinds zijn jonge 
jaren iets met Wageningen had. Hij kocht 
de kaart en deed ze in 1993 uit dankbaar
heid cadeau aan De Casteelse Poort. 
Daar was men er uiteraard zeer verguld 
mee. In de historiezaal van het museum 
stond al vanaf het begin in 1988 een 
maquette van 2 bij 2 m, gebouwd naar de 
kaart van Van Geelkercken. Nu had men 
die kaart zelf eindelijk ook in bezit..

"Ik heb altijd gevoeld dat ik bijzonder veel 
aan Wageningen te danken heb", aldus 
de nu 85-jarige dr. ir. A.W.G. Koppejan in 
Den Haag. Hij studeerde landbouwplan
tenteelt aan de Landbouwhogeschool en

promoveerde er in 1943. Hoe wist hij dat 
zijn spontane aankoop een origineel werk
stuk betrof? "De antiquair zei het en de 
prijs was ernaar", zo luidt zijn bondige 
antwoord nu. En desgevraagd bevestigt 
ook antiquair Stapper -  van de 'speciaal
zaak voororiginele 17e,18e en 19eeeuw- 
se landkaarten, stedenprenten en anti
quarische boeken' te Venlo -  dat het hier 
inderdaad om een originele gravure gaat 
en hij somt de kenmerken op die de 
authenticiteit ervan bevestigen. En trou
wens, Stapper heeft nog één zo'n zelfde 
kaart van Wageningen te koop. Die mo
gen we voor ruim duizend euro mee naar 
huis nemen.

Vogelvluchtkaart W ageningen 
1654

objectnr.:
WA 0715 

vervaardiger:
Nicoiaes van Geelkercken, 
cartograaf, ca. 1650 

beschrijving:
handgekleurde kopergravure, 
gepubl. in XIV Boeken van de 
Gelderse Geschiedenissen,
Arnhem 1654 

materiaal gravure:
geschept papier; lijst: bruin karton 

afmetingen gravure:
hg 31 cm, br 36,5 cm; 
lijst: hg 34,5 cm, br 44,6 cm 

standplaats:
historiezaal De Casteelse Poort 

verwerving:
geschonken door 
A.W.G. Koppejan in 1993
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MR. MAARTEN DE NIET GZN
De ambtsperiode van een burgemeester in Wageningen I.C. Rauws

Op 15 maart 1950 werd mr Maarten de Niet Gzn geïnstalleerd als burgemeester van 
Wageningen. Hij werd de opvolger van mr. Jan Klaasesz die burgemeester was van 
1947tot 1949 en daarna gouverneur werd van Suriname. De Niet legde zijn ambt neer 
op 1 april 1969 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In zijn 
ambtsperiode kwamen verschillende projecten tot stand.

Woningbouw
Onder het 19-jarig bestuur van De Niet in 
het na-oorlogse in wederopbouw verkeren
de Wageningen vonden grote vernieuwin
gen en stadsuitbreidingen plaats. Wij kun
nen hierbij denken aan de sanering van de 
Buurt, de Walstraat (Nudepoort) en de 
nieuwe wijk het Nudeplan met zijn twee 
sterflats en het bejaardencentrum Nude- 
hof. Verder de ontwikkeling van de Stads
brink met winkelcentrum (ziefoto nr. 1), de 
openbare bibliotheek, het busstation en de 
bouw van woningen tussen de Englaan en 
de Professor Ritzema Bosweg. In die perio
de werden ruim 400 krotten gesloopt en 
kwamen 3250 nieuwe woningen gereed.

Verdere realisaties.
In oktober 1948 kreeg Wageningen onder 
burgemeester Klaasesz er helaas een 
uitgebrande schouwburgruïne bij, maar 
reeds op 12 maart 1951 kon burgemees

Stadsbrink

ter De Niet een moderne schouwburg 
'Junushoff'feestelijk in gebruik nemen. De 
Nederlands Hervormde Kerk op de Markt 
kreeg in 1954 een nieuwe toren ter ven/an- 
ging van de in 1945 door de Duitsers 
opgeblazen toren uit 1943. Vanaf 1947 
stond voor de kerk een klokkenstoel. De 
beslissing tot herbouw van de schouwburg 
en toren was reeds onder Klaasesz geno
men. Tevens kwam aan de Generaal 
Foulkesweg op de plaats van het oude, 
een nieuw ziekenhuis 'Ziekenzorg' van de 
Pieter-Pauwstichting en vond de herbouw 
van hethotel'De Wageningse Berg'plaats. 
De algemene begraafplaats kreeg een 
aula, waarbij de kerkhofmuur middels uit
sparingen zorgvuldig om de takken van 
een zeldzame boom heen werd gebouwd. 
Een andere gebeurtenis vond in 1960 
plaats toen de gemeente overging van 
stads- naar aardgas, waardoor de oude 
vertrouwde gasfabriek aan de Veerstraat
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uit het stadsbeeld verdween. Ook kwa
men er studentenflats, het scholencom
plex aan de Nobelweg, de muziekschool en 
een sportfondsenbad. Ten behoeve van 
het verkeer werden ruime doorgaande 
wegen aangelegd, zoals de Roosevelt- 
weg, de Lawickse Allee, de Professor 
Ritzema Bosweg en vele andere verkeers- 
voorzieningen. Voor de verwerking van 
het rioolwater kwam er in 1965 een pomp- 
gemaal op het Rheijnbolwerk aan het 
Emmapark.

Haven en Havenkanaal.
In de jaren 1965 tot 1968 vond de belang
rijke uitbreiding en reconstructie van de te

klein geworden haven en het te smalle 
havenkanaal plaats. Hierdoor verdween de 
oude reparatiewerf van de firma Jansen. 
Tussen het havenkanaal en de Grebbedijk 
werden de uiterwaarden opgespoten ten 
behoeve van de schone industrie. De ha
venactiviteiten namen tengevolge hiervan 
sterk toe, mede doordat er grotere sche
pen met meer diepgang konden afmeren, 
(ziefoto's 2,3 en 4). De Wageningse haven 
is nog steeds, na Rotterdam, de grootste 
overslaghaven aan de Rijn. Het Lexkes- 
veer kreeg een vrijvarende pont.
Het bovenstaande is slechts een greep van 
de vele zaken die onder het burgemeesters- 
schap van De Niet tot stand zijn gekomen.

Haven met kustvaarder 
Douwe S.

Havenkanaal
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V

Britse coasters 
in havenkanaai.

Toekomstplannen
Van de ontwikkelde toekomstplannen uit 
zijn ambtsperiode, hetTarthorst- en uiter- 
waardenplan, zou alleen hetTarthorstplan 
tot uitvoering komen. Achteraf gezien is 
het goed dat het uiterwaardenplan, dat 
voorzag in de aanleg van industrieterrei
nen ten zuiden langs het havenkanaai en 
woningbouw ten oosten van de haven in 
de uiterwaarden, niet zijn doorgegaan, 
daar deze plannen het prachtige rivierland
schap en zijn natuur ernstig zouden heb
ben aangetast. Bovendien is anno 2003 
het bouwen in de uiterwaarden met de 
zeer hoge waterstanden van de laatste

jaren in het kader van 'ruimte voor de rivier' 
uit den boze.
Al met al heeft Wageningen zeer veel aan 
burgemeester De Niet te danken.
N.B. In mijn artikel 'Over de naam Junus- 
hoff gesproken', verschenen in Oud-Wa- 
geningen, 31ejrg. nr. 1 februari 2003, pag.
7, staat in de voetnoot dat De Niet 
burgemeester was van 1949 tot 1969. Dit 
moet zijn : van 1950 tot 1969.

Bron
1 Circulaire Comité Huldiging Burgemees

ter. Januari 1969
2 Eigen aantekeningen.

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

Met deel 18 in deze reeks vestig ik opnieuw de aandacht op ons Gemeente-archief.

Dagmarsen
In het hieronder vermelde archiefnummer 
vinden wij veel gegevens over troepenbe
wegingen in de 17de en 18de eeuw. Als de 
stad voor inkwartiering van een legeron
derdeel moest zorgen werd de Magistraat 
van Wageningen van de komst ervan op

de hoogte gesteld. Bij een kort verblijf 
werden vele vimmen [104 of 120 bossen] 
stro besteld, die dan in de kerk en in het 
stadhuis werden afgeleverd. Kennelijkwer- 
den deze gebouwen voor een of enkele 
dagen aan het gewone gebruik onttrok
ken. Men kan zich voorstellen, dat na
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vertrek een schoonmaakploeg (zoals we 
dat nu noemen) veel werk te verrichten 
had. Maar wanneer voor een langere 
periode inkwartiering werd vereist, dan 
werden manschappen en paarden bij de 
bevolking ondergebracht. Hierop kom ik 
later een keer terug.
Alvorens de militairen Wageningen bereik
ten, hadden zij lange dagmarsen achter 
de rug. Lang in afstand, dus ook groot in 
aantal uren. Zo lezen wij voor november 
1701:

Syne Majesteyt Las ende beveelt hier 
meede den Ritmeester Feugen onder het 
regiment van Collonel Grovesteijn, sicgh 
met desse/fs onder hebbende Compagnie 
te begeven naar Wageningen om sigh 
aidaar te rangeeren, onder het regiment 
van Coiionei Hr van Leek.

Gedaen in s'Flaeghe den 3en Novemb. 
1701.

Ondertekening: WiHiamR.

Route
vogelvlucht-afstand in km 
Uyt Vriesiandt naer Waegeningen
door mij toegevoegd
den l en dagh naer Donderen 5*
den 2en dagh naer Assen 10,5
den 3: dagh naer Orveide 18
den 4en dagh naer Coevorden 21
den 5e dagh naer Hardenbergh 13,5
den 6. dagh naer Ommen 13,5
den 7. dagh naer Swoii 22,5
den 8: dagh naer Deventer 28,5
den ^  dagh naer Deeien 27
den 10en dagh naer Waegeningen 19,5

ca 179* km

Ter Ordie van Syne Maf.
(w.g.) dAiionne

N.B. Donderen ligt tussen Groningen en 
Assen. Er zal een kampement geweest 
zijn. Omdat in de brief niet de plaats in 
Friesland wordt vermeld, weet ik niet de 
afstand, die op de eerste dag moest 
worden afgelegd. Vandaar het * teken in 
de tabel. Als men ca 20 km heeft gereisd, 
dan is Leek de dichtstbij gelegen plaats in 
Friesland. Krijgsgeschiedkundigen zullen 
het wel weten. Ook zal er een kampement 
bij Orvelte, dat halverwege Assen en 
Coevorden ligt, gelegen hebben.
De achtste dag was de zwaarst, tenzij 
men gebruik kon maken van vervoer over 
water (IJssel). Misschien ging men ook 
over de Vecht van Ommen naar Zwolle. 
William R. was onze koning-stadhouder 
Willem III. R staat voor Rex, d.i. koning. 
Andere documenten tekende hij met 
GDOrange & Nassau, waarbij de G voor 
Guillaume, de franse vertaling van Willem, 
staat. DOrange = van Oranje. Naast zijn 
handtekening is zijn zegel afgedrukt. 
Ordie betekent Ordonnantie of verorde
ning. dAllonne zal een in Den Haag gelegen 
secondant van de stadhouder geweest 
zijn, die het plan op papier zette en voor 
de verzending zorg droeg. Misschien dat 
zijn naamd'Allonne gespeld moet worden.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 1180. Brieven 
van patent voor troepen, welke te Wage
ningen in garnizoen komen, 1609-1748.

Erfenis
Wageningen 5 augustus 1741. Hendrik 
Huijgens, Jan Huijgens, Rut Huijgens en 
Isabel Huijgens aanvaarden de erfenis 
niet van hun moeder Gertie Rutgers wed. 
Isak Huijgens.
N.B. Hun moeder zal 'negatief vermogen' 
hebben gehad.

Bron: Oud-Recht. Archief 196. Minuten 
van transporten 1738-1752.
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Cruijff
Uit het archief Civiele Processen van het Hof 
van Gelderland, Rijksarchief in Gelderland 
(coll. Muschart) vinden wij het volgende:

11 juni 1608. Frans Suirmont, burger van 
Wageningen, oud 55 jaar, verklaart dat hij 
indertijd menig 'hoith koorns' van Gerrit 
van Coisfelt gekocht heeft en dat Gerrit de 
'Weth-ermueir [watermolen] van het Con
vent van Rencum in pacht had. Er is 
kennelijk een geschil, want in een eerdere 
acte van 13 februa-ri 1608 wordt Anna 
Cruijff genoemd. Was zij een bekend 
voetbalster? Neen, zij was de procuratrix 
des convents Renckum, en beheerde dus 
de financiën van het klooster aldaar. Maar 
wat zijn 'hoith koorns'? Misschien is de 
uitspraak hoot of huut koorns.

De handen kussen
Tilman Aquilius, secretaris van Wagenin
gen ontvangt van een zekere Frederic 
d'Orville een brief, die op 24 november 
1664 geschreven is. Hij eindigt deze brief 
met de zin: Je vous baise les mains et suis, 
Monsieur, Votre —. D.w.z. Ik kus U de 
handen en ben, Mijnheer, Uw —
We zien dit onderdanige gebaar nog wel op 
de televisie, waarbij de onderdaan vooro
ver gebukt de vingers van de uitgestoken 
hand van de hoger geplaatste met de 
mond (bijna) aanraakt.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 1399. Stukken, 
behorende bij het particulier archief van 
Mr. Tilman Aquilius, secretaris, later bur
gemeester van Wageningen (17de eeuw).

Verkoop van land vanouds bekend 
als Stevenshartegat.
Wageningen 17 september 1824. Mr An- 
toinette Marie Remij verkoopt land tussen 
de nieuwe weg en de Kerk der Roomsch 
Katholieke Gemeente te Wageningen aan

de Rooms Katholieke Gemeente. Het land 
heet van ouds Stevenshartegat.

N.B. De naam van dit perceel zal afgeleid 
zijn van de persoonsnaam Steven (van 
der) Hart, terwijl het gedeelte -gat op een 
kuil kan wijzen. Was dit een oud zandgat? 
Indien het een kuil was, zal die vermoede
lijk met stadsafval zijn gevuld. Archeolo
gisch onderzoek kan dit bevestigen en 
misschien kunnen daarbij toen weggegooi
de en nu interessante voorwerpen gevon
den worden.

Bron: Oud-Recht. Archief 196. Minuten 
van transporten 1738-1752.

Foute naam
Wageningen 16 november 1824. Joha 
Geertruyda Petronella Waakhuysen abu- 
sievelijke genaamd Antje Waakhuysen, 
dochter van Pieter Waakhuysen, trouwt 
Bartholomeus Barreveld, gewoond heb
bend te Nijkerk nu Renkum, en zoon van 
Charles Bartholomeus Barreveld, fabri- 
keur in sayet te Renkum.
N.B. Antje zal een verkorting van haar 
eerste voornaam Johanna geweest zijn. 
Sajet is losse gekamde stof (Kramers' 
Nederland).

Bron: Notarieel Archief van Van Daalen 
acte 190: 16-11-1824.

Gepatenteerde olyslagers
Wageningen 9 november 1826. Verkoop 
van paarden, karren etc. aan de Grebben- 
dijk door Jan Arend Tobias & comp. 
gepatenteerde olyslagers te Wageningen. 
N.B. Gepatenteerd wil zeggen, dat zij een 
gemeentelijke ver-gunning bezaten om 
het beroep van olieslager uit te oefenen.

Bron: Notarieel Archief van Van Daalen 
acte 13: 9-11-1826.



DE WAGENINGSE BINNENHA VEN (2)
Een vaarweg tussen Veenendaa! en Wageningen B. Zuidema

Men kan zich nu moeilijk meer voorstellen dat, zelfs nog in de jaren tussen de 
wereldoorlogen, een beurtschipper zijn schuit bomend, soms duwend en een enkeie 
maal zeilend voortbewoog tussen Wageningen en Veenendaa/. In de achttiende eeuw 
moeten er vele schuiten gevaren hebben die wekelijks turf en andere handelswaren 
tussen beide plaatsen vervoerden.
In het vorige nummer van Oud-Wageningen werd verteld hoe de Binnenhaven werd 
aangelegd. In deze uitgave zal het voornamelijk gaan over het gebruik van het kanaaltje 
door de beurtschippers en de regels waaraan zij zich behoorden te houden.

De bermen
De aankleding van de vaart krijgt ook de 
nodige aandacht, zoals blijkt uit het volgen
de:
"Postmeridiem den 3 Juny 1728 
Hebben haer W ed en Achtbre naedat in 
ogenschijn hadden genomen hoe en op 
wat wijze men de Vaert van de komme 
van den Haerwegh tot het eijnde het 
nieuwlantof bij de te leggene brugh aldaer 
best zoude maeken en geexamineert 
verscheijdene consideratien daeromtrent

geresolveert de allee vier voet in te trecken 
zullende die in plaetse van 30 nu 26 voeten 
breet of wijt wezen. Edoch de bomen van 
den Dijck tot aen den Haerwegh langens 
hetlantvan de Heer van Eek zullen blijnen 
staen en zal men vier voeten daervoor in 
het verbant bomen poten om alzoo die 
allee rechten in eene linie te hebben en zal 
aen wederzijde van de Vaert een berm of 
lage wegh van 8 voeten breet aen de 
Ooste en 6 voeten breet aen de Weste 
kant gemaeckt worden 2 voeten hoger als

‘B innenhaven, W agen ingen
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het hoogste winter water kan komen." 
Deze weg of berm zal waarschijnlijk voor
namelijk als jaagpad zijn bedoeld. De aken 
zullen voor een belangrijk deel hun voort
gang hebben verkregen doordat de schip
pers de aak "wegerden", d.w.z. met een 
vaarboom die op het schip achter een 
korve (spant) werd gezet over het jaag
pad lopend het schip voortduwden.
Er wordt kennelijk door veel mensen aan 
de vaart gewerkt, wantTeunissen, die het 
opzicht voert over het werkvolk, krijgt 
meer loon en een extra mannetje, dat 
waarneemt voor Verburgh, de andere 
opzichter, die niet elke dag aanwezig kan 
zijn. Ook lezen we van een afspraak over 
bierlevering aan 'werckvolk' aan de vaart. 
Op 14 Juny 1728 volgt een aanbesteding 
aan Herman van Baack, de stadstimmer
man, voor nog 20 kruiwagens.
Een week later vraagt Verburgh omdat er 
zoveel volk aan de vaart werkt dat als hij 
absent is Vonck en Van Baack hem beiden 
vervangen in plaats van een van beiden en 
als hij er is een van beiden present is. 
Omdat er zoveel volk aan de vaart werkt 
vraagt Verburgh een week later: 
a of Vonck en Van Baack beide hem willen 
vervangen als hij absent is, 
b of een van beiden hem wil vervangen als 
hij wel aanwezig is.

De beurtschippers varen uit
"Solis 31 8ber 1728 De Vaert nu gedaen en 
de dammen der zo verre uijtgehaelt waren 
dat de Schepen nu in de komme aen de 
Haerwegh konden komen en ofschoon de 
Brugh aan de Richters oort noch niet wel 
geheel gedaen was maer dat de hoofden 
klaer zijn of haer Wed en Achtbre niet en 
oordeelden dat men het brughgeltten eer
sten liet ontfangen. Hetgene haet Wed en 
Achtbre met de gecommitt5 van de gemeen
te hebben geapprobeert en geresolveert 
dat hetzelve ten eersten door Henderick 
Tijmense zal worden ontfangen."

De volgende maand wordt besloten wat er 
met de uitgegraven grond moet gebeuren 
en wordt er met de Veenraden van de 
Gelderse en Stichtse venen gesproken 
over het oprichten van een veer van 
"Waegeningen op Veenendael en weer 
van Veenendael naar Waegeningen." 
"Waegeningen op dinsdagh den 23 No
vember 1728.
De Heren Rozendael, Nergena en Klerck, 
gecommitts van de gemeente.
A.Vonck, H.G. Baack en Snellenborgh, 
gecommitts van de Veenraden, 
Broeckhuijzen, Verburgh en J. Oudeveen 
Zijn ten Raethuijzen vergadert geweest, 
geproponeert zijnde om samen een Veer 
van Waegeningen op Veenendael te 
maeken," enz.
Er wordt het volgende besloten:
De Heren van Wageningen maken en 
onderhouden het rijpad van Wageningen 
tot aan de Veengrift.
De Veenraden maken en onderhouden 
het rijpad tot Veenendaal.
Het veergeld half om half.
Wageningen krijgt het recht van schouwen 
langs de Veengrift.
De Veenraden krijgen het recht van schou
wen langs de Nieuwe Vaart.
Het veergeld wordt nader gereguleerd. 
Havengeld 10den penning van de vracht 
hetgeen publiek zal worden verpacht en 
half en half genoten worden.
Die van Wageningen vaart betaalt aan 
Wageningen en die van Veenendaal vaart 
betaalt aan de Veenraden het havengeld. 
Op de dag dat het veer vaart mag alleen 
de veerschipper varen en niemand an
ders.
"Mercurie den 24 9ber 1728.
Hebben de Heren gecommitts over de 
Vaert aan haer Wed en Achtbre overgele- 
vert een conceptaccoord met de Veen- 
raeden over het veer nae en van Veenen
dael alsmede van een conceptlijste van de 
vragen luijdende als volgt
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1 Dat van nu voortaen op tijden hier
onder genoemt zal wezen een vast veer 
tussen de Stadt Waegeningen en den 
Dorpe Veenendael en weerom nae de 
Stadt Waegeningen.
2 Dat de Schippers zullen worden ae- 
ngestelt op de volgende wijze te weten dat 
de Schipper of Schippers op hieronder 
gestelde tijden 's morgens van Waegenin
gen af vaerende zal of zullen worden 
aangestelt bij de Stadt Waegeningen en 
wederom die 's morgens uijt het Veen 
vaert door de Veenraden en dien volgens 
de Stadt Waegeningen en de Veenraden 
ijder zullen hebben de geregte helfte in de 
aenstellinge der Schippers.
3 Dat bij provisie ende tot dat men ziet 
wat het effect dit veer is eens ter weecke 
zal vaeren een Schip of Schuijt van Wae
geningen nae Veenendael en weerom en 
ookeen uijtVeenendael nae Waegeningen 
en weerom.
4 Dat het Schip van Waegeningen nae 
Veenendael zal afvaeren alle dinsdachmor- 
gens en weerom uijt Veenendael nae 
Waegeningen des dinsdachs nae de mid- 
dach en het schip uijt Veenendael des 
woensdachsmorgens en des woensdachs 
nae de middach weerom nae Veenendael 
welcke Schippers des morgens zullen 
moeten afvaeren van den 1 8ber tot de 
laatste Februari ten half acht uren precijs 
en des achtermiddachs precijs ten twee 
uren en van den 1 Maart tot den laatste 
7ber 's morgens precijs ten half zeven 
uren en naemiddachs precijs ten vier uren.
5 Dat de voors Veerschippers in 't 
nemen der vrachten sich stiptelijk zullen 
moeten reguleren nae 't regelement dae- 
rover bij de Stadt Waegeningen en de 
Veenraden gearresteert luijdende hetzel
ve als volgt Gld: 
St: Penn:
Een persoon 3 stuiver
Een brief 1 stuiver
Een koffer 2 stuiver

Een sluijtmande 1 stuiver
Een pack wegende 25 lb 1 st.8 penn. 
Een persoon, bij sich hebbende 
een pack minder wegende 

als 25 lb niemandal
Een pack wol wegende 100 lb, 2 stuiver 
Een kalff of een varcke 3 stuiver 
Een schaep of een lam 1 stuiver 
Ongemaekt ijzer 't 100 lb 1 stuiver 
Een molder koorn of saet wat naem 't 
oock zoude mogen hebben lst. 4 penn. 
Een schiplb hop 3 st.8 penn.
Een moldersack kalck, 
sement, schuersant, 
een mudde smitskolen 1 st.4 penn. 
Een moldersack appelen, 
peren, knollen,
eertappelen, eerteijkels 1 st.4 penn.
Een mulder sout 1 st.4 penn.
Een anckerwijn, brandewijn
of genever lst. 8 penn.
Een ton bier of mol, een vat
azijn, olije, haringh, laberdaen,
peck, traan, tar, seep,
virginitabax of verft 2 st.8 penn.
Een kist met glas 3 st.
Een vierendeel boter wegende
80 lb 1 st.4 penn.
Ijder 100 lb stockvis 1 st.
Een mande met ongesponnen 
tabax voor ijder 100 lb 1 st.
Ijder 100 lb vlas of hennip lst. 8 penn. 
Een karre of waege met buijse of roode 
kool, savooije kool, loock, een karre ofte 
waege met winkelwaeren in de lijste niet 
geëxprimeert, met huijsraet, met hooij, 
strooij en onafgedorst koorn, eeck, mes- 
te, timmerhout, groen eijcken -, essen- of 
willigenhout, backstene of andere stenen, 
pannen ofte estricken, witte, groene ofte 
gele steentjens, lompen, enten en loijen, 
ijder karre ofte waege, en verder alle 
goederen in de lijste niet geexprimeert

8 st.
Turft en brandhout zal daer niet mede 
mogen gevaeren worden alle voorbehou-
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dens het haeve en brughgelt alreeds door 
de Heren van de Magistraet der Stadt 
Waegeningen daer op gestelt hetgene de 
Stadt Waegeningen alleen is profiterende. 
Sullen het voors. Schippers niet vrijstaen 
niet alleen geen meerdere maer selfs oock 
geen minder vrachten te nemen.
6 Sullen de voors. Schippers gehouden 
zijn op haer kosten zich te voorzien van 
een bequaam schip of schuijt alles tot 
erkennisse van de Stadt Waegeningen ter 
eene en de Veenraden ter andere zijde.
7 Dat op de voors. Veerdagen geen 
andere Schippers zullen mogen vaeren 
met de goederen in het bovenstaende 
regelement geexprimert als de voors. 
Veerschippers alleen alles op verbeurte 
van de vracht daer toe staende zullende 
nochtans vrijstaen met eijgen aacken en 
eijgen goederen op voors. Daegen te 
vaeren zonder de voors. Penaliteit te 
ondergaan dat de voors. Veerschippers 
van haere vrachten tot onderholt van de 
treek of sant paden zullen geven den 
tiende penninckop 10 percent welcke sant 
of treckpatsgelt zal worden betaelt ter 
Waegeningen van de goederen die in de 
voors. Veerschepen ingelaeden worden 
en in Veenendael van die goederen die 
aldaer ingelaeden worden welck treek of 
santpatgelt jaarlijks publieq zal worden 
verpacht dat tot Waegeningen gebeurt 
wort door de Stadt Waegeningen en daer 
en tegen dat in Veenendael gebeurt wort 
door de Veenraden in Veenendael van 
welcke beijde provenu de eene gerechte 
helfte zal genoten worden bij de Stadt 
Waegeningen en 't andere bij de Veenra
den. De voors. Veerschippers zullen ge
houden zijn ijder jaar ter requisitie van de 
Pachter met Eede te beloven dat zij haere 
vrachten nae Waerheijt zullen opgeven en 
betalen en dat om generhande reden ijets 
zullen verzwijgen.
In punt 8 van de ordonnantie wordt het 
onderhoud van de trekpaden geregeld.

Men voorziet klaarblijkelijk dat de trekpaar
den die de schippers wellicht zullen gebrui
ken nogal wat onderhoud nodig zullen 
maken
Punt 9 bepaalt dat de vrachtwagen, die 
iedere dinsdag vanuit Veenendaal naar 
Utrecht rijdt, niet zal afrijden voordat het 
veerschip van Wageningen zal zijn aange
komen.
Punt 10 tenslotte geeft aan dat deze 
ordonnantie binnen drie weken geratifi
ceerd moet zijn.

Dan is er de ordonnantie op het bruggeld 
aan den Richters oort.

Schuitendie 100 tonnen turf kunnen laden, 
geladen of leeg, steeds bij het passeren 
van de brug 1 penn.
Schuiten die meer kunnen 
laden, geladen of leeg 3 st. 
Veerschuiten telkens 1 st.

De Veenraden willen ook van het brug- en 
havengeld profiteren, maar dat wordt als 
onredelijk van de hand gewezen op 22 
december 1728.
In 1729 wordt op 7 juni besloten nog 
enkele posten te plaatsen aan de kom van 
de nieuwe haven om de schepen aan vast 
te binden.
Op 14 september wil men dat de twee 
wegen aan beide kanten van de Nieuwe 
vaart van Richters oort tot de Veensteeg 
en langs de kleine wetering daartegenover 
worden bepoot met een rij populieren 
(peppele bomen).
Zaterdag 2 december 1730 wordt gemeld 
dat het havengeld en de visserij in de 
binnen- en buitenhaven zijn verpacht.

In de boeken van de Rentmeester van de 
stad vinden we al in de zomer van 1725 
betalingen aan "arbeijders voor het riole 
der nieuwe allee ingevolge ord'van 5 augs 
1725".
Het blijkt dat een arbeider 12 stuivers per 
dag krijgt voor zijn arbeid. In de volgende
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De Binnenhaven werd in 1726 gegraven en is tot 1962 open water geweest, 
(foto uit "Wageningen, iaat naar je  kijken")

De trekschuit.
(Illustratie van Fiel van der Veen uit het boek "100 jaar geleden")

In 1962 is op de plaats 
van de Binnenhaven de 
Kortenoordallee 
aangelegd.
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jaren gaat het werk aan de "allee" over in 
hetwerkaan de Nieuwe Vaart, waarvan het 
eerst sprake is in juli 1727. Het zijn twee 
grote projekten in een tijd dat er kennelijk 
veel in de stad ondernomen werd, wat blijkt 
uit de betalingen van de Rentmeester.
Het werk aan de allee vergt in 1725 een 
betaling van ruim 90 manweken, in 1726 
bijna 1300 manweken waarbij het meer
malen voorkwam dat en tussen de 50 en 
100 man tegelijk aan het werk waren. 
Een betaling van de rentmeester voor 70 
kruiwagens is ook een aanwijzing voor de 
omvang van de werkzaamheden.
Met 200 manweken is de allee in 1727 klaar 
en gaat men verder met het graven van 
de Nieuwe Vaart: 2000 manweken in 1727

en ruim 3000 manweken in 1728. Dit is 
alleen het graaf- en baggerwerk.
De brug, brugwachtershuisje en overzet 
bij de Grift, waar ook een huisje komt, 
worden publiek aanbesteed.
Dat er zeker van de binnenhaven gebruik 
werd gemaakt in de eerste helft van de 
achttiende eeuw, blijkt uit de verpachtings- 
bedragen van binnen- en buitenhaven, resp. 
ongeveer 100 Gin: en 50 Gin:, waaruit zou 
volgen dat aan de pacht van de binnenhaven 
tweemaal zoveel verdiend kon worden dan 
aan die van de buitenhaven.

Bronnen: Oud Archief Wageningen 
H.P.Deys: De Gelderse Vallei. De geschie
denis in oude kaarten.

JUBILEUM 'DE VLIJT'
Wageningse molen draait 125 jaar H. Dobbe

Op de dag dat het historische gebouw precies 125jaarin bedrijf is, n! vrijdag 22 oktober, 
is door wethouder Eweg een steen onthuld die ingemetseld is naast de deur van de 
molen. Het is een piaat arduinsteen van 5 cm dik met de tekst:

J. Hulshuizen 
W.M. Hulshuizen 
1883

Deze eerste weer opgewaardeerde steen van het huis van de eerste molenaar van "De 
Vlijt"is bedoeid als een eerbetoon aan de familie Hulshuizen. (zie afb.)

Bouw molen
De Heelsumse molenaar Hendrik Hulshui
zen had de molen voor zijn zoon Jan laten 
bouwen op een 44 are groot perceel 
tabaksland vlakbij enkele schilderachtige 
tabaksschuren aan de Harnjesweg. Op 9 
april 1879 had hij vanuit Heelsum een 
verzoek gedaan aan B. en W. van Wage
ningen om vergunning "tot het daarstellen 
van een windkorenmolen met drie paar 
korenstenen, gebouwd van steen tot on
der de kap en met eene balie onder 
dezelve van ongeveer zeven meter hoog..." 
Hetverzoekvan de belanghebbende werd 
bekend gemaakt in de Wageningse Cou

rant van 24 april 1879, zodat men be
zwaarschriften kon indienen. Er kwam 
welgeteld één bezwaarschrift binnen en 
wel van de weduwe Holtius-Van de Broeke 
uit Ede. Zij had in de omgeving van het 
molenterrein grond liggen en een tabaks- 
schuur staan. Door de molen zou haar 
schuur "meerder blootgestelt worden aan 
het onweder". Zo'n hoog punt zou de 
bliksem aantrekken. Door de slagregens 
zou het land extra water ontvangen van 
de molen, waardoor de grond in waarde 
zou dalen! Blijkens een overlevering waren 
de tabakstelers destijds bevreesd dat de 
molen de wind zou wegzuigen, die zij nodig
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'Wind-Koren molen.
De ondergeteekende opgericnt hebbènde 

eene nieuwe U ’i n d - K o r e n m o le n ,  be
veelt zich door deze minzaam in UEd. gunst, 

belovende eene nette en accurate bediening.

Met achting,

Wageningen, UEd. Dw. Dienaar,
22 Öctobcr 1 879. J a n  H u ls h u ie e n .

De tegenwoordige 
molenaar Hans Dobbe, 
houdt reeds 25 jaar de 
molen draaiende. De 
redactie wenst hem geluk 
en beveelt hem graag 
nog lang minzaam aan...

De gedenksteen die op 
22 oktober is onthuld.

Het huis van de famiiie Hulshuizen aan 
de tegenwoordige Churchillweg.
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hadden om de tabak in hun schuren te 
drogen.
B en W gaven vergunning onder voor
waarde dat de molen van een bliksemaf- 
leiderzou worden voorzien. De vergunning 
zou worden ingetrokken als de molen niet 
binnen zes maanden klaar en in gebruik 
zou zijn. 22 oktober 1879 was de molen 
klaar. De eerste molenaar, Jan Hulshuizen 
(geboren 24-9-1841 te Doorwerth) plaats
te een advertentie in de plaatselijke cou
rant, waarin hij zich "in Uedele gunst" 
aanbeveelt, "belovende eene nette en 
accurate bediening".

Molenaarswoning
In 1883 liet Hulshuizen een huis bouwen 
aan de Grindweg 29 (nu Churchillweg). De 
eerste steen vermeldt zijn naam, die van 
zijn vrouw en het jaartal 1883. Dit huis, op 
de plaats waar nu het pand staat waar de 
Chip-shop in gevestigd is, is het oorspron

kelijke molenaarshuis geweest.
In 1894 deed Jan zijn bedrijf over aan zijn 
vijftig jaar oude broer Hendrik en ging zelf, 
53 jaaroud, rentenieren. Hij bleef wonen 
aan de Grindweg, waar hij op 12 juni 1916 
overleed.
De weduwe van Hendrikbegon hierna in het 
huis een pension voor de studenten van de 
Molenaarsschool die gevestigd was in het 
Station voor Maalderij en Bakkerij aan de 
Marijkeweg waar nu de Vakschool is. Ook 
haar dochter Jet Hulshuizen heeft er even
eens jarenlang kamers verhuurd. De firma 
Westerhof is er nog jaren in gevestigd 
geweest met zijn handel in automaterialen. 
Na diens vertrek heeft het huis enige tijd als 
kraakpand gefunctioneerd. Het is gesloopt 
op 31 mei 1994, waarbij de eerste steen 
bewaard is gebleven.

(Met dank aan Ton Steenbergen voor de 
historische gegevens.)

GENEALOGIE IN WAGENINGEN
Werkgroep Genealogie In Wageningen W. Ruisch

Er zijn steeds meer mensen over de hele wereld, die gegrepen worden door het 
interessante onderzoek, genealogie. Het gaat over jezelf, waar je  vandaan komt, wie je  
voorouders waren, wat ze deden, waar ze woonden, en hoeveel nazaten er nu nog zijn.

Archieven
In archieven zijn deze gegevens op te 
sporen. Bij gemeenten worden onze gege
vens bewaard in registers met aktes van 
geboorte, huwelijken overlijden.

Per gemeente zijn er ook boeken aange
legd van alle inwoners per wijk en straat. 
In deze bevolkingsregisters staan onze 
voorouders met het hele gezin vermeld. 
Wanneer ze verhuisden naar een andere 
gemeente, werd dat met naam en datum 
vermeld en bij de nieuwe gemeente werd 
het gezin vervolgens ingeschreven met 
vermelding waar ze vandaan kwamen. 
Deze registers zijn ingevoerd door Napo

leon in de Franse Tijd in circa 1813, maar 
werkten pas goed vanaf 1850. Vanaf deze 
tijd is het dus relatief eenvoudig om na te 
gaan wie onze voorouders waren.

Voor 1813 zijn we echter aangewezen op 
de boeken met doop-, trouw- en begraaf- 
gegevens (DTB-gegevens). Deze DTB- 
boeken zijn in de archieven van gemeen
tes en provincies te vinden. De kerkelijke 
instanties hebben hun eigen DTB-boeken 
aangelegd, en in deze parochie-archieven 
zijn dus ook g\uw gegevens te vinden.

Hier staan echter niet alle gegevens even 
eenduidig in: vaak alleen de naam van de
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ouders, geen adres, de voornamen van 
de ouders soms alleen als roepnaam. Dan 
begint het gepuzzel. Was Hanneke Jans
sen dezelfde als Johanna Jansen? Komt 
de naam Johanna in de familie voor (vaak 
werden ze vernoemd)?

Een extra hindernis ontstaat wanneer 
onze voorouders ineens de achternaam 
aannemen van hun beroep en ineens b.v. 
Jansz(oon) Bakker wordt genoemd 
En als iemand twee- of drie keer trouwde 
wordt het helemaal ingewikkeld.

Werkgroep Genealogie in Wageningen
Erworden nogal eens vragen gesteld of de 
vereniging Oud-Wageningen ook een ge- 
nealogie-afdeling heeft. Dan moet er altijd 
ontkennend geantwoord worden.
Omdat genealogie nu via internet veel 
verder verbreid is, er steeds meer stam
bomen op internet verschijnen en omdat 
iedereen elkaar over de hele wereld kan 
vinden, werd het hoog tijd dat Wageningen 
mee gaat 'in de vaart der volkeren'.

Enkele weken geleden zijn een paar en
thousiaste mensen die de genealogie een 
warm hart toedragen, gestart met de 
werkgroep "Genealogie in Wageningen". 
Voor het oprichten van zo'n werkgroep komt 
veel werk om de hoek kijken. Immers hoe 
kom je aan gegevens en genealogieën?

We willen beginnen meteen groepje men
sen om genealogieën uit te zoeken. Ook 
willen we al vrij snel genealogieën ter inzage 
neerleggen in een zaal van het museum 
De Casteelse Poort.

In eerste instantie bestaat de werkgroep 
uit Rita Meijerink, Willem Ruisch en Hennie 
Slotboom. Uiteraard hopen we dat dit 
kleine groepje versterking krijgt van geïn
teresseerde leden van onze vereniging!! U 
kunt zich aanmelden op dinsdagochtend 
van 9.30-11.30 uur in het Documentatie
centrum (Museum de Casteelse Poort) bij

genoemde personen of via onderstaande 
websites.
Verder horen wij graag van u, ofu in het 
bezit bent van genealogieën die wij kunnen 
en mogen kopiëren en evt. ten toon stellen. 
Ook hebben wij belangstelling in andere 
gegevens van families uit Wageningen en 
de directe omgeving als Renkum, Veenen- 
daal, Betuwe, Rhenen, Ede en Bennekom. 
Genealogieën die in het bezit zijn van 
genoemd drietal zullen in ieder geval in te 
zien zijn door derden.
Gedacht wordt ook aan de mogelijkheid om 
deelgenealogieën op de website van de 
vereniging Oud-Wageningen te plaatsen. 
Volgens de wet op de privacy-bescherming 
mogen er geen gegevens van nog levende 
personen gepubliceerd worden. Wel kan 
alleen de naam zonder verdere data ge
plaatst worden. Vaak moet de familie toe
stemming geven voor publicatie op welke 
manier dan ook. Hier houden wij rekening 
mee en zien erop toe dat dit ook zo gebeurt.

Oproep
Onze oproep aan alle leden:
Wie is geïnteresseerd om deel te nemen 
aan de werkgroep genealogie?
Wie heeft genealogieën beschikbaar?

Verder is de werkgroep geïnteresseerd in:
- Gegevens van reeds overleden familie

leden.
- Foto's van familieleden en hun leefom

geving (huis, straat, wijk).
- Familie verhalen, anekdotes.
- Doopkaartjes.
- Trouwkaarten.
- Rouwkaarten + dankbetuigingen.
- Bidprentjes.

Op de volgende pagina staat als voorbeeld 
een kwartierstaat in een cirkeldiagram van 
de dochter van Willem Ruisch.

website: http://qeneaweb.org/wruisch 
website vereniging: www.oudwaqeninqen.nl
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

KLOKTORENTJE
Onder gezag van burgemeester Lubbert 
Adolf baron Torck werden in 1731 de 
vervallen Nude- en Bergpoort vervangen 
door nieuwe poorten, waarbij de Berg
poort een schitterend kloktorentje met 
slaguurwerk kreeg, terwijl de Nudepoort 
klokloos bleef. Wat zou de reden hiervoor 
geweest zijn?

Waarom geen uurwerk op de Nude
poort?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
moeten wij teruggaan naar de tijd dat de 
stad Wageningen nog binnen haar wallen 
en grachten lag en het zicht op de stad nog 
open en vrij was. De wijzerplaat op de 
toren van de N.H. Kerk op de Markt was 
hierdoor reeds op grote afstand goed te 
zien. Deze toren stond relatief gezien ten 
opzichte van de Bergpoort dicht bij de 
Nudepoort. Dit gegeven zou Torck wel- 
eens aangegrepen kunnen hebben om de 
kosten van de nieuwbouw van de poort te 
drukken door van een poortklok of een 
kloktorentje met slaguurwerk af te zien. 
Ook bij de poort kon men immers zonder 
moeite op de kerkklok kijken en het aantal 
klokslagen horen. Torck was kennelijk niet 
alleen een praktisch man, maar hield ook 
de stedelijke schatkist goed in de gaten. Of 
hij hierbij een reeds bestaande toestand

handhaafde of juist wijzigde is mij niet 
bekend.

Waarom wel een klok op de Bergpoort? 
De situatie bij de Bergpoort was geheel 
anders dan bij de Nudepoort. De kerktoren 
was hier niette zien en de kerkklok mogelijk 
slecht of niette horen. Een oostelijke wind 
zou een van de oorzaken kunnen zijn. Dit 
zal wellicht de beslissende reden zijn ge
weest dat burgemeester Torck besloot 
om de Bergpoort wel van een kloktorentje 
met slaguurwerk te voorzien. Ook zou 
meegespeeld kunnen hebben dat men 
vanaf de oostelijk van Wageningen gele
gen velden op de Wageningseberg de stad 
wel goed kon zien liggen, maar dat het 
uurwerk op de toren door de stand van de 
zon het grootste deel van de dag in de 
schaduw lag.

Besluit
Mijn conclusie is dat de plaats en de stand 
van de kerktoren op de Markt ten opzichte 
van de stadspoorten, alsmede de stads
financiën bepalend zijn geweest dat de 
Nudepoort géén, en de Bergpoort wél een 
kloktorentje met slaguurwerk kreeg 1)

1) Zie de prenten van de Nude- en Berg
poort in O.W. 32 (2004) blz. 68 en 69.

Sjaak Rauws

Varia-Info
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn

BOEKBESPREKINGEN

Bouwen en Bommen op de Wageningse berg
Maandag 20 september j.l. werd in de volle kerkzaal van Vredehorst tijdens de 
verenigingsavond het boek "Bouwen en bommen op de Wageningse berg" gepresenteerd. 
De auteur, Rein Elders, belichtte vooraf de verschillende facetten van deze opmerkelijke
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uitgave.
Het is het resultaat van enkele jaren van intensief onderzoek en van contacten met vele 
mensen, van wie er een groot aantal in de zaal aanwezig was.
Dankzij de gebruikte papiersoort - een wens van de auteur - komen de vaak unieke 
foto's goed over.
Hoofdstuk II "Staring en Van der Poel, de bewoners van Berglaan 12", vormt een 
scharnier tussen de hoofdstukken I en II. Op de plaats van Berglaan 12 (nu Boeslaan) 
staat het huis met het adres Ericalaan 2a, de woning van de auteur.
In hoofdstuk III staat"17 september 1944' centraal,de dag waarop een bommenregen 
een einde maakte aan vele levens.
Onzegbaar veel leed is op deze bladzijden neergeschreven en vastgelegd. Hoofdstuk 
IV vormt een blijvende herinnering aan Roza Andriesse, de joodse vrouw, die als Femma 
Muller ondergedoken was bij de familie Leendertz. Roza kwam ook op deze zondag om 
het leven.
Het boek is in een zeer persoonlijke stijl geschreven.
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Kniphorst en, voor leden, bij de vereniging. 
Prijs € 7,50

Reinier A.R.Elders. Bouwen en bommen op de Wageningse berg.
Wageningen, 2004. 202 blz.
Historische reeks van de vereniging Oud-Wageningen, 2004,nr. 10.

Ton Steenbergen

'Wandelen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos
Van uitgeverij Matrijs kregen wij een leesexemplaar van dit leuke boekwerk geschreven 
door Ruud Schaafsma. Hoewel u in de lokale pers al heel wat hebt kunnen lezen over 
dit boekje wil ik u toch ook mijn impressie geven.
Met veel aandacht heb ik de reproductie van de 'Natuurhistorische wandelkaart van 
Wageningen en omstreken', gemaakt door dr Hemmo Bos in 1891 bestudeerd: wat 
is er veel veranderd, met name door de enorme toename in bebouwing! Verder heeft 
Ruud Schaafsma een vijftal wandelingen in en om Wageningen uitgezet; in de tijd van 
Bos mocht je nog zelf uitzoeken waar je liep. Hoewel minder gedetailleerd dan zijn 
voorganger Bos, die een nauwkeurige beschrijving gaf van bijna alle flora en fauna die 
toen bestond, geeft ook Ruud Schaafsma een beschrijving van oude bomen en andere 
belangrijke natuurwaarden. Tezamen meteen goede beschrijving van de geschiedenis 
van o.a. belangrijke gebouwen die hij tijdens de wandelingen tegenkomt en de knipoog 
naar heden en toekomst is dit boekwerk echt een 'hebbeding' voor iedereen die 
geïnteresseerd is in Wageningen.
Voor mij als visueel ingestelde 'import-Wageninger sinds 1980' heeft dit boekje echter 
nog veel meer leuke dingen te bieden! Leuk zijn bijvoorbeeld de luchtfoto's uit 1930 van 
Wageningen centrum en uiterwaarden; de Wageningse Eng en van botanische tuin 'De 
Dreijen' genomen vóór de aanleg van de Arboretumlaan. Ook de weergegeven 
kleurenaquarel van 'De Dreijen in vogelvlucht' door Hartogh Heys van Zouteveen geeft 
inzicht in hoe het arboretum ooit bedoeld was. Ook verschillende van de getoonde oude 
ansichten en foto's van bijvoorbeeld 'Belmonte' en 'Oranje Nassau Oord' waren mij 
onbekend. Verder zijn er in het boek vele andere illustraties te vinden zoals die van 'de
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koei huujen op de Poepensteeg'. Gezien de achtergrond van Bos (een van de eerste 
leraren van de Landbouwhogeschool) is het niet verrassend dat er relatief veel opnamen 
aanwezig zijn van de botanische tuinen, inclusief de eerste botanische tuin achter het 
toenmalige hoofdgebouw van de Wageningse Landbouwhogeschool.
Al met al een boek om te hebben! U kunt het boek echter ook elke dinsdagmorgen inzien 
in de Jan J. de Goede Leeszaal van onzevereninging in het museum deCasteelse Poort.

Henk Schots
Ruud Schaafsma
Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos.
140 blz en 5 losse wandelkaarten. ISBN 90 5345 243 5 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht. Prijs: 14,95 euro

DE O-W BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen heeft de volgende uitgaven te koop. Ze zijn verkrijgbaar 
bij Jan Jansen, Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen. Tel. 0317 412801. Alle uitgaven 
zullen ook verkrijgbaar zijn op de volgende ledenvergadering op 15 november a.s.

• 125 Jaar ziekenzorg Wageningen.
Schets van de historie van het Pieter-Pauwziekenhuis. 1988.

• Van de Have, Rietveld en Zeven.
Wageningen en de rivier de Rijn. Historische reeks, deel 6. 1994

• A. Steenbergen, A. Rietveld en anderen.
Spiegel van Wagenings verleden. Historische reeks, deel 8. 1998.

• A Rietveld.
Wageningen in pen en inkt. Deel 2. 1998

• G. Olinga.
Wageningse dienders.
De historische beschrijving van de Wageningse politie 1843-1945.
Historische reeks, deel 9 2003.

• R. Elders.
Bouwen en bommen op de Wageningse Berg. Historische reeks deel

TENTOONSTELLINGSAGENDA CASTEELSE POORT
Museum De Casteelse Poort kent een aantal vaste presentaties en organiseert 
daarnaast steevast tijdelijke exposities, zowel op historisch als op artistiek terrein.

De vaste exposities betreffen
• de historie van Wageningen met nadruk op de Middeleeuwse vestingstad,
• de Wageningse wederwaardigheden in de Tweede Wereldoorlog
• de geschiedenis van Wageningen als stad van wetenschap.

In de komende maanden zijn de volgende tijdelijke tentoonstellingen te zien.
Tot 13 mrt. 2005 -  Om den brode: graan, meel en brood in historisch 
perspectief -  Naast algemene historische ontwikkelingen van de broodbakkerij 
schetst deze expositie een beeld van de molens en bakkers in Wageningen en van de 
verschillende wetenschappelijke instituten die hier actief zijn (geweest) op het terrein

€ 2,-

€ 3,-

€ 3,-

€ 3,-

€ 5,-

10.€ 7,50
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van maalderij en bakkerij. Terwijl het aantal hier gevestigde bakkers en molenaars de 
laatste tijd tot het minimum is teruggelopen is Wageningen wel steeds meer het centrum 
geworden van de wetenschappelijk studie van graan, meel een brood.
Tot 28 m aart 2005 -  Landschap en bodemgebruik rondom Wageningen; 
wat, waar, waarom? -  Er bestaat een logische samenhang tussen geologie, 
landschap, hydrologie en bodemkunde enerzijds en de vestigingsgeschiedenis van 
steden, dorpen, verdedigingswerken, boerderijen, wegen, waterwegen en agrarisch 
gebruik anderzijds. Helaas zien we die samenhang niet goed meer door de verstede
lijking van het platteland en het uitdijend wegennet. Gelukkig zijn die verbanden in de 
omgeving van Wageningen vaak nog goed te zien.
Tot eind 2004 -  Versierde borden -  De eersteklassers van ' t Streek hebben 
borden versierd met als onderwerp de stad Wageningen. Het resultaat van hun project 
is te zien in enkele vitrines van het museum.

Kunstexposities
Bureau Kunstbemiddeling Marlou Kursten organiseert gedurende het winterseizoen een 
aantal kunsttentoonstellingen in het koetshuis van De Casteelse Poort.
T/m 5 dec. -Gabriëlla Willekens (schilderijen) en Helena Lamberti (papier 
maché) -  Voor Gabriëlla Willekens (Wolfheze) vormen haar gevoelsleven en haar 
fascinatie voor begrippen als transformatie, tijd, ruimte de oorsprong van haar werk. 
Haar ratio bepaalt de vormgeving, vanuit haar emoties ontstaan de kleuren. In het werk 
van Helena Lamberti (Krommenie) herkent men direct de invloed van de oude Romeinse 
beschaving. De verstilde sfeer die de objecten uitstralen roepen het verlangen op een 
wandeling te maken door een oud Italiaans stadje waar de tijd heeft stilgestaan.
Van 12 dec. t/m  16 jan. -  Piet Zegveld (schilderijen) en Jan Dekker 
(beelden) -  Minimale vormen als cirkel, vierkant en lijn staan centraal als uitgangspunt 
in de zeefdrukken en schilderijen van Piet Zegveld (Renkum). Zij verwoorden eenvoud 
en duidelijkheid in een direct herkenbare, minimale beeldtaal. Geen toepassing van de 
strenge constructivistische wetmatigheden, maar vrijheid, herkenbaar aan werkwijze 
en het eigen handschrift hierin. In essentie speelt het werk van Jan Dekker (Arnhem) 
zich af binnen stilte en natuur. Daarbij kiest hij meestal voor hardsteen, omdat dit een 
materiaal is dat hem fascineert, waarbij elke ingreep onomkeerbaar is, zoals het 
verglijden van de tijd. Dekker houdt van kleine sensaties, van dat wat zich openbaart 
in het moment, van het geschondene, het tactiele.

Openingstijden De Casteelse Poort in de wintermaanden: di-za 12-16  uur, zo 13- 
16 uur; toegangsprijs € 2,00 met gebruikelijke kortingen; op woensdagmiddag vanaf 
14 uur gratis.

Piet Aben

OP DE STADSWANDELING

Er was eens een meisje uit Ingen 
op zoek naar opwindende dingen.

Zij vond toen een man 
en zei: 'Beste Jan, 

leid mij rond in de stad Wageningen!'
I.C.R.
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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 Goede-zaal 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 Goede-zaal 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 2004
• 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
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
qemeentearchief(a waaeninQen.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 BEELDOPINTERNET
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 : € 13,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.

103

http://www.oudwaaeninaen.nl
http://www.waaeninaen.interstad.nl
http://www.aelderlandinbeeld.nl/index


BESTUUR
G.L. Olinga voorzitter

H.A. Schols

A.H. Claassen

Mevr. 0. Haze

E.J. Jansen

secretaris

lid

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen 
tel. 0317 410110 e-mail: a.olinaa@hetnet.nl 
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 
Ganzenweg 5, 4041 AX Kesteren, 
tel. 0488 482118 e-mail: Mark-en-Ottelien@hetnet.nl 
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen 
tel. 0317 412801
Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen 
tel. 0317 416991 e-mail: waroen@xs4all.nl 
Englaan 4, 6703 EW Wageningen 
tel. 0317 415114

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

lid

lidW.J.M. Groenewegen 

Mevr.A.J.Roscher-Huizing lid

Mevr. Z. van den Burg-Teunissen

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
J.J.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: ienzvandenbura@hetnet.nl

Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen. 
tel. 0317 416744
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

ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP WAGENINGEN
H.P. Lagerwerf archief Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen

tel. 0317 413063
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen

tel. 0317 416145
STICHTING WAGENINGS MUSEUM 'DE CASTEELSE POORT'

Bowlespark IA 6701 DN Wageningen
tel. 0317 421436 e-mail: casteelsepoort@hotmail.com
website: www.casteelsepoort.nl

W. Groenewegen contactpersoon (adres. enz. zie hierboven).
VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT'
Mevr. M. Slebos Hertenlaan 7. 6705 CA
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