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VAN DE REDACTIE
Ook deze keer weer een goed gevuld exemplaar van Oud-Wageningen. Dank aan allen 
die hun bijdrage hebben geleverd.
Een van de aardigste dingen die je als redactie ervaart is de gevarieerdheid van auteurs 
en aangeleverde kopij. Het is altijd even aftasten met wat voor schrijver je te doen hebt. 
Sommige auteurs geven hun artikel met de mededeling: "Kijk maar; je mag er mee 
doen watje wilt", andere staan er op dat er niets verandert.
Graag willen we als redactie natuurlijk dat er geen taal- en stijlfouten voorkomen en we 
zijn zo vrij die zo veel mogelijk te corrigeren. Als we denken dat er inhoudelijk iets niet klopt 
dan wijzen we de auteur daar op en overleggen we. Maar hij of zij heeft het laatste woord. 
Wel proberen we de indeling en opmaak van het blad zoveel mogelijk vast te houden 
vanwege de herkenbaarheid en om de totale inhoud een vertrouwd gezicht te geven. 
We vragen daarvoor begrip van iedereen.

Jan Everdij

Kopij voor het aprilnummer 2005 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 19 
maart. 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 21 februari 2005 

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

PAPIERGESCHIEDENIS RENKUM-HEELSUM

Inleiding lezing
Ruim 400 jaar wordt in Gelderland en met name op de Veluwe papier gemaakt. 
Eeuwenlang was de handpapiermakerij de glorie van de Veluwe. In de tweede helft van 
de negentiende eeuw werd het handpapiermaken verdrongen door de machinale 
papierfabricage.
Op de geschiedenis van deze papiermakersperiode zal tijdens de lezing door leden van 
de Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum nader ingegaan worden.
Aan de hand van dia's en gebruiksvoorwerpen zullen aspecten aan de orde komen als: 
wat is papier, waar komt de "kunst" van het papiermaken vandaan, hoe is het 
papiermaken in de Nederlanden terechtgekomen, met name in Gelderland en in het 
bijzonder in het Renkumse-en Heelsumse beekdal.
Waarom was Gelderland zo aantrekkelijk, hoe maakten we vroeger handmatig papier 
en hoe is de ontwikkeling van de machinale fabricage verlopen tot nu toe.

Bij de foto op de voorpagina
Papierfabricage aan het begin van de negentiende eeuw.

Lezing mei 2005
Op dinsdag 10 mei 2005, na de jaarvergadering die om half acht begint, zal de heer 
Ad Rietveld een lezing houden over DE EVACUATIE VAN WAGENINGEN IN 1940.

Volgende lezingen
Op maandag 19 september 2005 zal Ton Steenbergen een lezing houden over: 
RELIGIE IN WAGENINGEN.
Op maandag 21 november zal Ruud Schaafsma een lezing houden over: 
HISTORISCHE WANDELINGEN ROND WAGENINGEN.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Het bestuur wenst alle leden een gezond en voorspoedig 2005 toe! Het jaar 2004 was 
een jaar waarin de vereniging veel publiciteit kreeg in de plaatselijke pers, mede door 
weer een uitgave binnen haar 'historische reeks' en een reeks van andere activiteiten. 
Binnen de historische reeks zal ook dit jaar van de hand van Ad Rietveld een dik boekwerk 
over de evacuatie van de Wageningse bevolking in de meidagen van 1940 verschijnen.
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Het bestuur is blij met dit initiatief, maar hiermee ook met alle schrijvers en schrijfsters 
binnen onze vereniging die elke keer toch maar weer een bijdrage willen leveren bij het 
verspreiden en toelichten van de geschiedenis van Wageningen, of dit nu is in de vorm 
van een artikel in ons verenigingsblad of in de vorm van een heel boekwerk. Auteurs: 
bedankt!
Blij is het bestuur ook met de groeiende belangstelling voor onze vereniging: ook in deze 
uitgave van ons blad worden weer een groot aantal nieuwe leden genoemd: van harte 
welkom! Een vereniging, zeker een /7/sfor/sc/7evereniging als de onze, kan niet zonder 
veel nieuwe aanwas. Vandaar vanaf deze plek ook de mededeling dat de vernieuwde 
folder, deze keer gemaakt door redactielid Wouter Bomer en bestemd om zowel 'nieuwe' 
als 'oude' Wageningers te wijzen op onze activiteiten, nu helemaal klaar en bij de tijd
is. Mocht u nog mooie plekjes weten om de folder te verspreiden,.... !
Vooruitlopend op de bestuursvergadering van mei a.s. wil ik alvast uw aandacht vestigen 
op het feit dat een aantal bestuursleden dit jaar aftredend zal zijn. Een deel hiervan 
is gelukkig volgens de statuten nogmaals voor een periode herkiesbaar, maar dit geldt 
niet voor iedereen. Vandaar de oproep om alvast na te denken of zo'n mooie en 
uitdagende baan als bestuurslid van Oud-Wageningen iets is voor u of voor iemand in 
uw omgeving.
Als laatste wil ik graag H.P. Lagerwerf bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de 
archeologische werkgroep van onze vereniging. Na lang wikken en wegen heeft Huig- 
Pieter besloten om met dit werk te stoppen. Gelukkig blijft hij beschikbaar voor onze 
vereniging als contactpersoon met de gemeente voor het geven van advies bij 
nieuwbouwprojecten en andere grond-beroerende werkzaamheden en blijft zijn kennis 
dus behouden. Huig-Pieter: bedankt voor alles!

Namens het bestuur: Henk Schots (secretaris)

Veerweg 115, 6703 CP Wageningen 
Hamelakkerlaan 12, 6703 EJ Wageningen 
Van Lith de Jeudelaan 8, 6703 JA Wageningen 
Selterskampweg 42, 6721 AV Bennekom 
Generaal Foulkesweg 363, 6703 DP Wageningen 
A.Noordewierstraat 382, 2551 SP Den Haag 
Generaal Foulkesweg 253, 6703 DK Wageningen

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden per januari2005'.
Dhr E.P. Berger
Mevr. F.M. Blokbergen
Dhr O. Bouma en Mw S.J. Bouhuijs
Mw J. de Jager-van der Kam
Dhr. en Mw. D.W. MacNally
Dhr C. Randewijk
Mevr. M.S. Wigman

Adreswijzigingen:
Mw A. van Leeuwen-van Triest Veerstraat 40, K.302, 6701 DW Wageningen
Dhr J.H.G. Peskens Gen. Foulkesweg 31, 6703 BL Wageningen
Dhr F.F. Wichmann Thorbeckestraat 1, K.227, 6702 BR Wageningen
Mw H.B. van Krevel Dorpsstraat 46-2, 6721 JL Bennekom

Tot onze spijt delen wij u mee dat is overleden:
MwC.C. Slotboom-Holewijn Van der Waalsstraat 16, 6706 JN Wageningen
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DE BIJBEL VAN LUBBERTADOLPH BARON TORCK (1687-1758)
Topstukken van de Castee/se Poort (4) P. Aben

Het is een indrukwekkend boek, de bijbei van Lubbert Adoiph Torck, die in De Castee/se 
Poort wordt bewaard. Wie hem opent merkt terstond zeifs een dubbeie importantie op, 
die van de bijbel zeive én die van de grote Torck. De uitvoerige titel Biblia dat is de 
gantsche H. Schrifture omvattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des 
Nieuwen Testaments (enz. enz.) moet heftig concurreren meteen fors gekalligrafeerd 
naamdicht op de tegenoverliggende bladzijde. In dat vrome rijmwerk op de naam 
Lubbert Adolf (hier met f ) Tork (zonder c) wordt de man tot een zuivere levenswandel 
aangespoord. Lees bijvoorbeeld het couplet dat zijn familienaam bezingt:

Toets aan de Schrift alleen gemoed en oordeel 
Ontdek u in dit cristalijne glas 
Rust niet, maar trek hier uit uw geestlik voordeel 
Kiest tot uw loon Die eeuwig blijft en was

Torck en Daniël Gerdes
Iemand heeft het kennelijk nuttig geacht 
deze geestelijke oproep tot de schatrijke 
en machtigeTorckte richten. Hetdichtsel 
is gedateerd in 1723 en misschien is het 
wel afkomstig van de geleerde dominee 
Daniël Gerdes, die in dat jaar in Wagenin- 
gen als derde predikant werd aangesteld. 
De kerk en de stadskas konden zo'n 
derde man op de preekstoel niet genoeg 
betalen en Torckschoof toen 200 gulden 
's jaars naar hem door. Dat kon hij 
makkelijk doen, want hij was beslist in 
goede doen. Hij was al eigenaar van zijn 
geboortehuis, het Wageningse kasteel en 
hij heeft dan net ook Huize Rosendael 
geërfd. En bovenal, hij is in '22 getrouwd 
met de zeer rijke Amsterdamse patriciër- 
weduwe Petronella Wilhelmina van Hoorn, 
die ruim een miljoen guiden als erfenis had 
meegebracht. Daarmee was hij nu ook 
tot de rijke kringen van de hoofdstad 
gaan behoren, terwijl hij in het Gelderse 
al hoog in aanzien stond. Een goed mo
ment voor een dominee om de man op 
de vergankelijkheid van al het aardse te 
wijzen.

Statenbijbel
De bijbel van Torck is veel gebruikt, zo heet 
het in het museum: van Job tot aan de 
apocriefe boeken is de omslaghoek flink 
toegetakeld. Trouwens ook de sluiting is 
grotendeels verloren gegaan. Je zou wat 
oneerbiediger ook kunnen denken dat het 
boektijdenlang is verwaarloosd, wantzelfs 
een dagelijks bijbellezer richtzoveel ezels- 
oorschade niet aan. Het is een uitgave uit 
1716, een zogenaamde statenbijbel, uit
gegeven door drukker Pieter Keur in Dor
drecht, in coproductie met drukker Pieter 
Rotterdam in Amsterdam, die op zijn beurt 
weer 'in compagnie' werkte met collega's 
in de hoofdstad. 'De Keurs hadden prak
tisch het monopolie op hetdrukken van de 
statenbijbel, maar ze probeerden het 
ondernemersrisico kennelijk wat te sprei
den', aldus bijbeltaxateur Ton Bolland in 
Amsterdam. 'Het exemplaar van Torck is 
beslist niet uniek, maar als de kaarten er 
allemaal nog inzitten is het niettemin een 
waardevol stuk. Er moeten vier kaarten 
zitten bij het oude testament en twee bij 
het nieuwe.' Verder wil Bolland aan de 
telefoon met zijn taxatie niet gaan. Geluk
kig zijn alle zes kaarten nog aanwezig. In
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1973 werd de bijbel van Torck even 
uitgeleend voor een expositie over de 
geschiedenis van kasteel Rosendael. Bij 
die gelegenheid werd hij verzekerd voor 
2000 gulden. Via internet vond ik een 
exemplaar uit dezelfde druk en in verge
lijkbare staat voor een kleine 1000 euro. 
Hoe vroom was Lubbert Adolph Torck? 'Je 
kunt natuurlijk nu niet meer in zijn hart 
kijken', aldus Torck-kenner bij uitstek Jan 
Carel Bierens de Haan, 'en ego-documen- 
ten van hem zijn niet bekend. Ik weet dat 
hij mede is opgevoed door zijn oom Jan 
van Arnhem, die een bijbelvast man was, 
wel bijna een theoloog. Die heeft de jonge 
Lubbert Adolph begeleid en hem ook in de 
kerk geïntroduceerd.' En Ton Steenbergen 
van Oud-Wageningen voegt daaraan toe, 
dat 'onze Torck als magistraat ook kerke
lijke functies had, zo was dat in die tijd. 
Iedereen was gelovig, maar Torck was

De bijbel van Lubbert Adolph Torck
objectnr.
datering

beschrijving

afmetingen

materiad
standplaats
verwerving

WA 0680
uitgegeven in 1716 bij 
Pieter Keur en Pieter 
Rotterdam te Dordrecht, 
resp. Amsterdam 
bijbel volgens de Dordt- 
se synode, gebonden in 
leer met koperbeslag 
(beslag incompleet) 
hoog 12,0 cm, breed 
28,0 cm, lang 40,0 cm 
papier, leer, koper 
Torck-kamer 
onbekend

Willem Groenewegen
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een man van de wereld, hij zal beslist 
rekkelijk zijn geweest, denk ik.'

Gedreven man
De publieke geschiedenis van Torck laat 
hem vooral zien als een gedreven man 
met zeer ruime ambities. Hij wordt op 5 
augustus 1687 geboren op het kasteel van 
Wageningen, (naar alle waarschijnlijkheid) 
dat al generaties lang in bezit is van de 
Torcks. Op zijn elfde wordt hij door stad
houder Willem III verheven tot drost van 
Wageningen. Van 1711 tot 1743 is hij met 
onderbrekingen burgemeester en tot 1749 
schepen van Wageningen. In 1717 wordt 
hij buitengewoon raad van het Hof van 
Gelderland en -  zijn eerste Hollandse 
functie -  lid van de Admiraliteit van Amster
dam namens Gelderland. In 1730 weet hij 
het belangrijke ambt van landdrost van 
Veluwe te bemachtigen. Het dijkgraaf- 
schap van Wageningen wordt hem in 1736 
opgedragen. In 1741 volgt zijn toetreden 
tot de Raad van State. In 1747 wordt hij 
benoemd tot bewindhebber van de West- 
Indische Compagnie te Amsterdam en 
tegelijk tot buitengewoon gedeputeerde 
voor Gelderland in de Staten-Generaal. 
Bierens de Haan meldt in zijn proefschrift 
Rosendael, groen hemeltjen opAerd{Z\st- 
phen 1994) dat Torck 45 verschillende 
traktementen en emolumenten genoot, 
afkomstig van acht hoofdfuncties en de 
daarbij komende nevenfuncties.
De hoge heren in Amsterdam en Den 
Haag hadden het af en toe maar wat 
moeilijk met die steeds machtiger provin
ciaal. Een aantal keren hebben ze dan ook 
geprobeerd hem de voet dwars te zetten. 
Dat gebeurde met succes in '41, toen hij 
twee 'Hollandse' ambten tegelijk wist te 
bereiken: naast zijn oude functie in de 
Admiraliteit van Amsterdam ook nog zijn 
nieuwe in de Raad van State in Den Haag. 
Kennelijk wisten ze het hem toen zo zuur 
te maken dat hij zijn stoel bij de Admiraliteit

verder onbezet liet. Maar koppig als hij was 
weigerde hij die functie formeel op te 
geven.

Mythe
Intussen had deze ongekroonde koning 
van Gelre een heel bijzondere relatie met 
zijn geboorteplaats, al verbleef hij ook 
vaak in zijn Amsterdamse woning en meer 
en meer op huize Rosendael, waar hij 
leefde als een vorst. Hij heeft het verwaar
loosde stadje Wageningen, dat er ooit zo 
prachtig bijgelegen had, opnieuw de nodi
ge glans gegeven. Hij bouwt elf grote 
herenhuizen in de nabijheid van zijn kasteel 
en weet daarvoor rijke kopers aan te 
trekken uit zijn uitgebreide netwerk. Het 
kasteel zelf ontmantelt hij voor een deel en 
daarvoor in de plaats zet hij een riante 
stadsvilla neer omgeven door een fraaie 
tuin. Hij laat heren der in het stadje stenen 
pompen plaatsen voor schoon drinkwater, 
straten laat hij verbeteren en er komt 
straatverlichting. De kerk krijgt van zijn 
vrouw een nieuwe preekstoel. Zelf zit hij als 
dominee preekt uiteraard op de eerste rij 
in de magistraatsbank. De Wageningse 
bevolking ziet hem als haar weldoener. 
Maar zo simpel lagen de zaken niet, Torck 
was geen heilige en zeker geen sinterklaas. 
Volgens Bierens de Haan was hij een 
geraffineerd slimme zakenman, die deze 
Wageningse werken handig wist te finan
cieren uit de opbrengst van een stadslote- 
rij. Het principe daarvan had hij afgekeken 
van steden als Amsterdam en Leiden. 
Bierens de Haan spreekt van een 'mythe' 
die in Wageningen rond Torck is gegroeid. 
Ruim zestig jaar oud vindt Lubbert Adolph 
Torck dat aan zijn leven één ding nog 
ontbreekt, een eigen kerk op zijn domein 
Komt hier een rijk man tot het inzicht 
waarop zijn naamdicht doelde: 'kiesttot uw 
loon Die eeuwig blijft en was? Hij moet snel 
zijn; hij begint aan zijn kerkte bouwen nog 
voor hij verlof heeft om Rosendael als

7



kerkelijke gemeente af te splitsen van 
Velp. Hij moet wel haast maken, want hij 
heeft de laatste tijd veel last van aanvallen 
van benauwdheid. De inwijding van de kerk 
kan hij nog net bijwonen. Drie maanden 
later, 11 oktober 1758 overlijdt hij, 71 jaren 
oud.

Naast God
In zijn testament had hij zich een begra
fenis gewenst'zonder de minste praght of 
ceremonie'. Hij wordt vanuit Rosendael in 
Wageningen begraven in het familiegraf 
dat hij jaren eerder al had laten bouwen. 
Op zijn zerk de door hem zelf gekozen 
tekst: 'De Heere op wien hij vertrouwt 
heeft badt hij dat hem genadigh mogt zijn'. 
Als de Here naar de dominee heeft geluis
terd die de lijkrede hield, dan heeft Torck

niets te vrezen gehad. Want die zette 
Torck bij als de schipper naast God 'in dat 
Wageningen, daar de eerste en grootste 
banden van zijne lievde leggen, dat hij 
zoveel goeds gedaan heeft, dat, daar het 
tevooren niets was, nu wel gesteldt, op het 
oog aanvallig, en in zijnen omtrek zeer 
vermaakelijk is, in dat Wageningen, dat 
alles wat zij zijn en hebben, naast God aan 
onzen zaligen heer voor 't grootste gedeel
te te danken heeft'.
Torcks graf is in de laatste oorlog onder het 
puin geraakt, de preekstoel net zo. Van 
zijn kasteel zitten nog wat resten onder de 
grond. Zijn trotse huizen zijn afgebrand, 
uitgewoond of door renovatie verkracht. 
Zijn laatste stenen pomp bij De Wereld is 
niet zolang geleden stilletjes verdwenen. 
Gelukkig hebben we zijn bijbel nog.

DE GRENS VAN HET ROMEINSE RIJK
Waren de Romeinen ook in Wageningen? H.P. Lagerwerf

Op bezoek bij mijn zus in Portugaistond ik op de meest westelijke grens van het vroegere 
Romeinse Rijk. Ik besefte dat ik zelf op de meest noordelijke grens woonde; drie dagen 
met de auto lagen daartussen.
Ik overdacht de twintig eeuwen oude grenzen en herinnerde me de vele publicaties die 
de laatste tijd zijn verschenen. Waren dit nu echt de grenzen van het grote rijk van 
de Romeinen? Was het bij voorbeeld onmogelijk dat ze de rivier de Rijn overstaken? 
Later ging ik in gedachten in Randwijk op de Rijndijk staan en Het ik mijn ogen gaan iangs 
een klein stukje Romeinse grens. Wat bekend is bij iedereen in Wageningen is, dat de 
grens vanuit hun standpunt aan de overkant lag, dus hier aan mijn voeten. Het 
veer hoofd van het Lexkesveer zou het enige stukje van Wageningen zijn dat ooit door 
de Romeinen bezet is geweest. Ik wil proberen om met dit verhaal een oude discussie 
weer te openen en de zaak eens anders te bekijken: vanaf de Rijndijk, de kant van 
de Romeinen dus.

Nieuwe inzichten
Vanaf het begin van onze jaartelling wordt 
de rivier de Rijn beschouwd als de noorde
lijke grens van het Romeinse Rijk. Eerdere 
pogingen om van de Elbe de noordgrens 
te maken waren mislukt.
De opgravingen, eind jaren negentig, zijn

echter het begin van een nieuwe kijk op de 
rivier. Bij het bouwen van de VINEX-locatie 
Leidse Rijn zijn er, behalve grote stukken 
van de Romeinse weg langs de grens (de 
limes) ook aanlegplaatsen en grote boten 
uit de Romeinse tijd gevonden. Het oude 
idee dat boten van Duitsland slechts de
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Rijn afvoeren begint, mede door deze 
vondsten, plaats te maken voor de idee 
dat de boten een beurtvaart onderhielden 
en dus ook de Rijn weer opvoeren. Hier
door werd de rivier niet alleen een grens, 
maar ook een economische ader voor het 
vervoer van troepen en goederen. De 
bewaking en vooral de beheersing van de 
rivier door de Romeinen zou wel eens 
belangrijker geweest kunnen zijn dan tot 
nu toe is aangenomen.

Omschrijving van de situatie
Voor Wageningen is het traject van Arn
hem tot aan de Grebbeberg interessant. 
De Grebbeberg maakte toen deel uit van 
de Utrechtse Heuvelrug, een 'eiland' om
geven door moerassen dat beheerst werd 
vanuit het castellum in Utrecht, het be
stuurscentrum met castellums bij Keste- 
ren, Wijk bij Duurstede en meer plaatsen. 
Op verschillende plaatsen kon men vanuit 
de Betuwe de Rijn oversteken naar de 
Utrechtse heuvelrug.
De loop van de rivier is niet meer hetzelfde 
als twee duizend jaar geleden. Er zijn 
ideeën dat de loop rond Wageningen tot 
aan de stuwwal kwam die nu onder de 
Hoogstraat ligt en dan via de dode tak van 
wat nu de haven is, doorstroomde richting 
Rhenen. Bij de aanleg van het zwembad 
op Rustenburg dacht men een havencom- 
plex met houten kaden gevonden te heb
ben, zoals in de Leidse Rijn. Het zou zo 
kunnen zijn, maar het is moeilijk aan te 
tonen, omdat de plaatsen waar dat aan
getoond zou kunnen worden vaak hele
maal vergraven zijn ten behoeve van de 
kleiwinning voor de steenfabrieken. Ten 
noorden van de huidige loop van de Rijn 
zijn echter zo goed als geen vondsten van 
bewoning door Romeinen gedaan. Dat 
was wel anders ten zuiden van de Rijn. 
Nijmegen was een groot handels- en 
industriecentrum met een eigen legioen. 
In Eisten andere dorpen stonden tempels.

In Arnhem-Zuid zijn de resten van een 
grote villa, Meijnderswijk, gevonden. On
langs vond men in Zetten, bij de aanleg 
van de Betuwelijn, een grote villa met 
boerderij. In Randwijk zijn resten gevon
den die zouden kunnen duiden op meer 
dan tijdelijke legering van Romeinse solda
ten. De gangbare theorie is dat er een 
handelsweg gelopen heeft langs genoem
de villa's, die het achterland, door middel 
van een directere weg dan de limes, met 
Wageningen verbond.
Tussen Arnhem en Wageningen was de 
plaats, waar nu het Lexkesveer is, de 
enige doorwaadbare plaats in de rivier. 
Dat kan men nu nog op de rivierbodem 
zien en, gezien de structuur van de Vel- 
uwezoom, moet dat ook waarschijnlijk zo 
rond het jaar nul zijn geweest. De ondiepte 
kwam van de uitspoeling van zand uit de 
Holleweg, de Renkumse beek en de Door- 
werthse beek. Langs de rest van de 
Veluwezoom tussen Wageningen en Arn
hem zijn er niet meer van dergelijke 
uitspoelingen.
In de Gelderse Vallei zien we wel vergelijkbare 
uitspoelingen: de Kraats is gebouwd op een 
zandrugenditzand kwam uitde vallei waar 
nu Bennekom gebouwd is. De zandrug 
werd met stuifzand verder opgehoogd. 
In de Volkskrant van 16 oktober is een zeer 
fraaie AH N-contou ren kaart gepubliceerd 
die een zeer duidelijk beeld geeft van de 
situatie. Ook wordt in het artikel gesugge
reerd dat de bewoning van de oevers van 
de Gelderse Vallei in de ijzertijd wel eens 
veel intensiever geweest zou kunnen zijn 
dan tot nu toe werd aangenomen. Recent 
onderzoek in Bennekom lijkt ook in die 
richting te wijzen. Er zou zelfs misschien 
gedacht kunnen worden aan een soort 
lintbebouwing van Wageningen tot voorbij 
Lunteren. Hierover is echter nog niets 
gepubliceerd, maar het idee dat de Gelder
se Vallei een onbelangrijk stukje uithoek 
was in de tijd van de Romeinen komt
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steeds meer op losse schroeven te staan.

Recapitulerend zien we dus een vruchtba
re riviervlakte met daar doorheen, langs 
de grens- en handelsrivier, een limes en 
een handelsweg, die via een voorde (door
waadbare plaats) uitmondt op een Ger
maanse handelsweg. Dat is een beeld dat 
we in het hele Romeinse Rijk op verschillen
de plaatsen tegenkomen.

De Romeinse strategie
De vraag is nu hoe deze overgang in de 
rivier beschermd kan worden. Dat er 
castellums waren langs de limes is bekend 
en gezien de regelmatige onderlinge af
standen ertussen is Randwijk een voor de 
hand liggende plaats om min of meer 
permanent troepen te legeren. Vanuit 
Randwijk was het hele stuk van de Rijn tot 
aan Arnhem goed vanuit een wachttoren 
te overzien. De andere kant op was er 
goed zicht tot aan Amerongen. Nu is dat 
zicht belemmerd door bebouwing en bo
men. Vanuit Randwijk was hetzelfs moge
lijk om heel ver de Gelderse Vallei, toen een 
onbegaanbaar moeras, in te kijken. Ook 
was het mogelijk om het dal van de 
Renkumse- en de Doorwerthse beken 
kilometers ver in te kijken. Voor een 
Romeins planner zal Randwijk een ideale 
plek geweest zijn om de streek van de 
Veluwezoom te kunnen overzien, de door
waadbare plaats in de Rijn te bewaken en 
op tijd de legioenen in Nijmegen te waar
schuwen. Ook Nijmegen was zichtbaar 
vanuit een uitkijktoren in Randwijk. (De 
energiecentrale is zelfs nu zichtbaar.) 
Vanuit deze ideale plek mis je echter de 
informatie en de activiteiten van een be
langrijk gebied aan de andere kant van de 
Wageningse Berg.

Veluwe dreiging voor de Romeinen
Wat voor activiteiten waren er aan de 
andere kant van de berg? Een van de 
activiteiten zal handel zijn geweest met de

Friezen die verder naar het noorden woon
den. Lokale handel in agrarische goederen 
zal er zeker zijn geweest. Er zijn bij het 
sportpark de Zoom sporen gevonden van 
een boerderij uit de Romeinse tijd en ook 
in de buurt van het Renkumse beekdal 
(Quadenoord) waren er toen boerderijen. 
Deze vondsten zouden er eveneens op 
kunnen duiden dat de Diedenweg toen ook 
al een handelsweg was. De grafvelden uit 
de steen- brons- en ijzertijd duiden er op 
dat er toen een redelijk intensieve bewo
ning was op en rond de Wageningse Berg 
met de bijbehorende handelsweggetjes. 
Dichter bij de berg zelf zijn er echter weinig 
vondsten van bewoning uit de tijd van de 
Romeinen, die duiden op boerenactivitei- 
ten. Bij Ermelo op de Veluwe zijn resten 
van een mobiel Romeins legerkamp ge
vonden.
Er zijn dus Romeinse troepen de Rijn 
overgestoken om op de Veluwe, of ten 
noorden daarvan, corrigerende acties uit 
te voeren. Die troepen zijn ergens de Rijn 
overgestoken en de lijn Nijmegen Wage- 
ningen (Randwijk) Ermelo is er een die mij 
niet onredelijk lijkt voor een Romeins le
gioen op strafexpeditie. Om vanuit Utrecht 
mettroepen naar Ermelo te trekken moes
ten deze troepen door de moerassen van 
de Gelderse Vallei. Na het debacle in het 
Teutoburger Woud waren de Romeinen 
niet echt happig op het vechten in moeras
sen. Langs de andere kant van de Veluwe 
naar het noorden is lastiger door de dich
tere bevolking.
Het is dus aannemelijk dat de activiteiten 
achter de berg voor de Romeinen van 
belang waren. Niet belangrijk genoeg om 
er permanent een veste te hebben, maar 
wel om op de hoogte te blijven van wat er 
gebeurde.

Een strategische oplossing
Ter controle van het achterland van de 
oversteek bij het tegenwoordige Lexkes-
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veer is een wachttoren op de Wageningse 
Berg een zeer handig instrument voor de 
wachtmeester in Randwijk. Dergelijke to
rens van steen zijn in Groesbeek bij Nijme
gen gevonden op plaatsen die een zeer 
goed overzicht gaven van de omgeving 
maar niet gerelateerd waren aan een 
militaire nederzetting. Dit soort heuvels 
met versterkt uitkijkpunt zijn dus door de 
Romeinen op nog geen veertig kilometer 
van Wageningen gebruikt en ook op zeer 
veel plaatsen langs elke limes waar geen 
legerkampen waren.
Wat zouden ze gezien kunnen hebben 
vanuit een dergelijke wachttoren? Een van 
de eerste bewoners van de Diedenweg 
naast de Peugot garage kan zich herinne
ren dat op heldere winterdagen het licht 
van de vuurtoren van Harderwijk te zien 
was. Bewoners van de verzorgingsflat 
Belmonte kunnen zelfs nu nog Amersfoort 
zien liggen. Rond bet begin van onze 
jaartelling was er nog geen lichtverontrei- 
niging en kon een brandende boerderij, als 
teken van plundering of opstand, van een 
grotere afstand gezien worden dan tegen
woordig.
Een uitkijktoren op de Wageningse Berg 
zou voor de Romeinen veel extra voorde
len hebben gehad. Met een toren extra 
aan de overkant van de grens zou het 
achterland visueel onder controle gehou
den kunnen worden en tegelijkertijd de 
noordkant van de doorwaadbare plaats en 
de Holleweg beschermd worden. Het con
troleren van het oversteken van de grens 
is ook veel gemakkelijker boven aan de 
Holleweg dan ergens bij Randwijk.

Wat er gevonden is in Wageningen
Aan de voet van de Holleweg is het enige 
Romeinse graf in Wageningen gevonden, 
een zogenaamd dakpangraf, bestaande 
uit twee dakpannen met crematieresten 
daaronder. Alleen Romeinse burgers wer
den op deze wijze begraven. De dakpan

nen hadden een regimentsstempel.
Wat verder vreemd is, is dat de tufstenen 
van het kerkje op de berg, uit het jaar 
duizend, niet de rechthoekige vorm heb
ben die bij een Karolingisch kerkje ver
wacht mogen worden. Het kerkje in het 
benedendorp te Oosterbeek is van dat 
soort stenen gemaakt. De stenen op de 
berg zijn trapeziumvormig, wat in deze 
contreien duidt op de Romeinen (E. van 
Dorlandt). Het Wageningse kerkje is jon
ger dan dat uit Oosterbeek, wat er op kan 
duiden dat de tufstenen al aanwezig waren 
op de berg. Als de Romeinse stenen voor 
hergebruik uit bijvoorbeeld Nijmegen zou
den zijn gekomen, dan zouden dat soort 
stenen ook in de kerk in Oosterbeek 
hebben gezeten. Deze plaats ligt op de 
vaarroute Nijmegen-Wageningen. In En
geland zijn veel van dit soort vroeg- 
Karolingische kerkjes gevonden die ge
bouwd zijn uit de stenen van een Romeinse 
ruïne en vrijwel dezelfde afmetingen heb
ben als het kerkje op de berg. De plaats 
van het kerkje in Wageningen is ook 
dusdanig dat het precies voldoet aan de 
eisen die een Romeinse wachttoren stelt: 
een vlakstukgrond, de weg simpel afsluit
baar, de enige passage in de omgeving, 
een perfecte controle over het achterland 
en een waterbron op het terrein. Het veld 
op de Westbergweg kan door natuurlijke 
factoren afgevlakt zijn, maar ook door 
menselijke activiteiten. Dit is nooit onder
zocht omdat er geen redenen waren om 
die vraag te stellen. Ook de hoeveelheid 
tufsteen die in het kerkje is verwerkt komt 
aardig overeen met de hoeveelheid steen 
die in een wachttoren verwerkt werd. 
Aan de oostkant van het grafmonument 
van Constant Rebequezijn door veldlopers 
hetafgelopen jaar een Romeinse fibula en 
een Romeins muntje gevonden. Eerder, 
zo'n tien jaar geleden, zijn er op dat deel 
van het terrein eveneens vrij veel Romein
se muntjes gevonden. De toplaag is ter
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plekke dun en de voorwerpen kunnen 
goed door landbouw-activiteiten of grind- 
winning omhoog gewerkt zijn. De enige 
andere Romeinse voorwerpen uit Wage- 
ningen zijn muntjes die op de Stadsbrink en 
de Hamelakkers gevonden zijn. Romeins 
muntgeld werd echter ook door niet-Ro- 
meinen gebruikt en kan dus niet gebruikt 
worden als bewijs voor permanente bewo
ning door Romeinen. Andere vondsten uit 
de Romeinse tijd worden niet gevonden op 
de berg. Pas een drietal kilometer van de 
Holleweg worden weer Romeinse vond
sten gedaan.
Een bewijs uit het ongerijmde zou kunnen 
zijn dat op het vlak van de Westbergweg 
geen 'afvalputten' uit de ijzertijd gevon
den worden terwijl overal op de berg dit 
soort putten wel worden gevonden.

Bewijsvoering
Is er voor mijn bewering nog bewijs terug 
te vinden?
De meest voor de hand liggende plaats is 
boven bij de Westbergweg, maar dat is 
een archeologisch monument en er mag 
niet gezocht worden. Aan de andere kant 
van de Holleweg is het Belmonte-arbore- 
tum kandidaat maar daar is indertijd al heel 
veel aan landscaping gedaan om het park 
zo mooi te krijgen. Daar is veel bij gevon

den maar niet afkomstig uit de eerste 
eeuwen van onze jaartelling.
Hogerop de berg liggen veel grafheuvels 
uit de tijd van voor de Romeinen en niets 
duidt er op dat er in de tijd van de 
Romeinen activiteiten van wat voor soort 
ook geweest zijn.
Waar moet naar gezocht worden? Als er 
iets geweest is dan zal dat geleken hebben 
op de wachttorens die bij Groesbeek ge
vonden zijn. Grondverkleuringen van een 
vierkant houten gebouw met paalgaten en 
een duidelijke greppel erom heen is het 
enige wat terug gevonden zou kunnen 
worden, misschien met meer resten van 
gebruiksgoederen als aardewerk, muntjes 
en fibula.

Conclusie
Dit was mijn verhaal vanaf de Rijndijk in 
Randwijk, terwijl ik naar de overkant keek 
en ondertussen het vroegere Romeinse 
Rijk nog in mijn rug voelde.
Als ik Romeins wachtcommandant in het 
gebied van de Bataven zou zijn geweest 
zou ik erg graag een wachttoren naast de 
Holleweg aan de overkant hebben gezien. 
Dat zou me een veiliger gevoel hebben 
gegeven. Mocht het niet van de grote 
baas in Rome? Graag zou ik er naar willen 
zoeken, maar daar zal het wel bij blijven.

HOF VAN GELDERLAND
Herinneringen aan mijn werkomgeving in Wageningen I.C. Rauws

Het destijds bekende hotei-restaurant Hof van Gelderland stond tot 1978 op de hoek 
van de Nudestraat en de Dr.Niemeijerstraat.1) Het werd gebouwd in 1859. Zijn 
voorganger, de herberg 't Hof van Gelderland, stond tot 1858 aan de Grebbedijk bij 
de haven. De naam duikt voor het eerst op in 1611 en de oudst gevonden herbergier, 
ene Berendt Rycksen in 168.3 2) De herberg is echter veel ouder.
In het kader van het uiterwaardenpian was het door de gemeente Wageningen 
aangekocht om te zijner tijd gesloopt te worden voorde doortrekking van de Costerweg 
naar de Grebbedijk en naar de uiterwaarden. Hef Hof van Gelderland sloot in 1970 
voorgoed zijn deuren. Na de sluiting werd het door de gemeente in huur gegeven aan 
de N. V. Gebr. Zomer en Keunings Drukkerij Vada, Binderijen Uitgeversmaatschappij.3)
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Dit bedrijf gebruikte het voormalige hotel om hierin de door haar aangetrokken Spaanse 
gastarbeiders onder te brengen. In 1972 werden de drukkerij-administratie op de 
begane grond en de redactie van Zomer en Keuning Tijdschriften B. V. op de eerste 
verdieping ondergebracht.

Het gedeeltelijk gesloopte hotel-restaurant "Hof van Gelderland", Nudestraat, 
Wageningen. Rechts het krakers-symbool van de "Autonomen". December 1977.

Herinneringen aan het Hof
Aldus kwam ik, schrijver dezes, in de L- 
vormige restaurantzaal van het Hof van 
Gelderland te zitten. Mijn bureau stond bij 
het eerste raam dat uitkeek op de Nude. 
De L-vorm was ontstaan doordat de aan 
de keuken grenzende zaal in de jaren 
dertig was uitgebreid met de voormalige 
stalhouderij die van voren naar achteren 
liep. Het aardige was dat in de serre en aan 
de achterzijde van de zaai de ingangen 
nog aanwezig waren.
De vroegere dubbele houten staldeuren 
waren nu vervangen door dubbele deuren 
met veel glas. De administratie had in deze 
zaal een huiselijke sfeer gekregen, mede 
door het rode tapijt en de schilderijen aan

de wanden. Sommige hiervan waren, blij
kens de mededelingen op de achterzijde, 
aangeboden door dankbare hotelgasten. 
Zo af en toe kwamen er mensen binnen
lopen die dachten dat zij een kopje koffie 
of een maaltijd konden nuttigen. Dit kwam 
omdat zij op het verkeerde been werden 
gezet als zij, komende uit de Nude of 
Costerweg, de naam hotel-restaurant Hof 
van Gelderland op de gevel lazen. De 
trappen nabij de ingang waren zeer ruim 
met lage door tapijt bedekte royale tre
den.
Op de eerste verdieping waren de voorma
lige slaapkamers aangepast voor kantoor- 
gebruik. De zolder met zijn dakraampjes 
deed dienst als archiefruimte.
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Scheuren en barsten
De westelijke muren van 'het Hof waren 
niet zo best, daar ze vol scheuren en 
barsten zaten. Beneden viel dit niet op, 
omdat ze weggewerkt waren. Boven vie
len ze wel op, vooral op zolder. Buiten 
gingen ze schuil onder pleisterwerk. Deze 
mankementen waren in de loop der jaren 
ontstaan door het steeds zwaarder wor
dende vrachtverkeer dat van en naar de 
haven reed. Om de scheuren te kunnen 
controleren op verdere scheuring waren 
hierover papieren stroken geplakt.
Ook het keldertje in de euken vertoonde 
barsten waardoor er vaak een paar cen
timeter grondwater op de vloer stond.

Koetshuis ingestort
Ik neem aan dat bovengenoemde contro
le op muurscheuren was ingegeven door 
het feit dat in 1968 het oude koetshuis van 
het hotel, waarin tot 1964 de garage van 
J.H J. Oudsen was gevestigd, in de mid
dag na het passeren van een vrachtwagen 
met veel geraas ineen zakte. De oorzaak 
was dat de door trillingen verzwakte bui
tenmuur aan de Havenafweg in stukken 
naar buiten was geklapt waardoor het 
complete dak de weg versperde. Gelukkig 
vielen er geen gewonden.
Daar het middag-pauze was trok het veel 
kijkers. Later op de dag was de weg weer 
vrij gemaakt.

Leegstand, kraking en brand
In augustus 1975 vertrok Zomer en Keu- 
ning Tijdschriften naar Utrecht en de 
drukkerij-administratie naar het aan de 
overzijde gelegen Vada-complex aan de 
Costerweg. Deze keer werd de verhuizing 
door het administratiepersoneel zelf ver
richt. De kroniekschrijver van het perso
neelsblad meende dit fenomeen te moe
ten beschrijven als 'dat hij zowaar zweten
de kantoormensen zag'. Na het vertrek 
kwam het gebouw leeg te staan. Op 29

mei 1976 werd het hotel gekraakt door 
'gasten' van een zich 'autonomen' noe
mende groep jongeren om als zodanig 
woonruimte te verkrijgen. In juli 1977 stak 
een persoon die er niets te zoeken had de 
zolder in brand, waardoor het dak in 
vlammen opging. De dader werd later door 
de politie opgepakt.

Sloop
Naar aanleiding van de grote brand- en de 
waterschade, mede doorwind en regen en 
ondanks de plastic zeilen op het dak, 
besloot de gemeenteraad in augustus 
1977 het Hof van Gelderland te slopen. 
Vanaf december 1977 tot januari 1978 
kon ik vanachter mijn bureau de sloop van 
begin tot eind volgen. Me dunkt dat, als er 
géén brand was gesticht, het Hof van 
Gelderland er dan wellicht als hotel-restau- 
rant weer zou hebben gestaan, mede 
doordat het uiterwaardenplan niet door
ging. Sloop zou onnodig zijn geweest! 
Jaren heeft het terrein van 'het Hof' braak 
gelegen daar de bouw van woningen al
daar niet wenselijk was vanwege het druk
ke zware vrachtverkeer en de daarbij 
behorende uitlaatgassen. Maar het kan 
verkeren. Thans is het vol gebouwd met 
appartementen.

Voetnoot
1) A.G. Steenbergen. Hof van Gelderland 

in Wageningen. Historische Reeks Ver. 
Oud-Wageningen nr.1-1978.

2) A.C. Zeven. Uit het Wagenings Ge
meentearchief 13. Oud-Wageningen 
29e jaargang nr. 4 nov. 2001 pag. 80

3) I.C. Rauws. Drukkerij Vada 1969 - 
1986. Oud-Wageningen 26e jaargang 
nr. 3 sep. 1998 pag. 72-74.
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DEGEANTEDA TEERDE AFBEELDINGEN VAN GEBOUWEN
INWAGENINGEN A. C. Zeven

Noot. Onder 'geantedateerd' wordt verstaan dat men op een afbeelding bewust een 
eerdere datum zet. Ante betekent voor, dateren hoef ik niet nader te verklaren. Een 
voorbeeld: een foto wordt in 2004 genomen, maar op de foto wordt om welke reden 
dan ook bewust 1999 gezet.

In het Gemeentemuseum van Arnhem 
bevindt zich een zevental afbeeldingen 
van gebouwen in Wageningen. Op de 
tekeningen vinden we dat deze gekopieerd 
zijn door Jacobus Stellingwerf. De oor
spronkelijke tekenaar zou een zekere J. 
Berkhuys zijn, die de tekeningen in 1611 
heeft gemaakt.
In het Biographisch Woordenboek van
A.J. van der Aa (1852-1878) wordt van 
Stellingwerf gezegd: bloeide in het laatste 
van de 1 eeuwen begin l& e  eeuw. Hij 
vervaardigde honderden tekeningen voor 
den Atlas der vereenigde Nederlanden, en 
ook voor andere tekenaars. Hoehijaande 
voorbeelden van deze tekeningen kwam 
wordt niet vermeld. Hij zal toch nietzelf al 
die honderden tekeningen naar de natuur 
hebben kunnen maken? Hij zal waarschijn
lijk tekeningen van anderen hebben geko
pieerd, zoals vermeld staat voor een teke
ning zogenaamd uit 1574 (zie verderop). 
De naam J. Berkhuys (of andere spellin
gen) komt in het bovengenoemde Woor
denboek niet voor. Misschien omdat hij, 
zoals we hieronder zullen zien, waarschijn
lijk nooit bestaan heeft, of nooit deze 
tekeningen heeft gemaakt. Hoewel ik dus 
twijfel aan zijn bestaan verwijs ik toch voor 
het gemak naar 'zijn' tekeningen, als 
waren die door hem getekend.

Berkhuys-1611 en Van Geelkercken- 
ca 1650: een vergelijk
Door het jaartal 1611 zijn de tekeningen 
extra interessant. Immers wij kennen, op 
één na (vermoedelijk ook geantedateerd, 
zie hierna)', geen tekeningen van Wagenin

gen met een dergelijk vroege datering. 
Uiteraard wilde ik de tekeningen gebruiken 
bij mijn studie over de ontstaansgeschie
denis van Wageningen en ter illustratie van 
mijn boeken 'Wie woonden waar -' (1). 
Daartoe bestudeerde ik vooral de tekening 
met de titel Hune Steyn en 't GUde Huys te 
Wageningen, 1611. Beide gebouwen lig
gen aan de Kapelstraat-Noordzijde. Het 
bleek echter dat volgens archiefgegevens 
en de kadasterkaart van 1832 er op die 
plaats in de Kapelstraat vier huizen ston
den, terwijl Berkhuys drie huizen tekende.

Gelukkig bezitten wij naast deze Berkhuys- 
tekeningen nog de vogelvluchtkaart van 
Wageningen, van de hand van Van Geel- 
kercken (ca 1650), die onlangs door Piet 
Aben in Oud-Wageningen werd besproken 
en afgebeeld (2). Ik hoopte op deze kaart 
de vier huizen terug te vinden. Maar ook 
op deze kaart worden drie huizen afge
beeld. Van dergelijke vogelvluchtkaarten is 
het bekend dat zij vrij onnauwkeurig zijn. 
Ten eerste kon de tekenaar nooit hoger 
dan het haantje van de kerktoren komen. 
Ten tweede wilde de tekenaar de huizen 
aan de overkant van een straat, die 
evenwijdig loopt aan de onderrand van de 
afbeelding, laten zien en dit kon alleen door 
de straat breed te tekenen. Hierdoor 
werden de straten die min of meer even
wijdig aan de zijranden van de afbeelding 
(bijv. de Hoogstraat) lopen korter. Bij een 
gesloten straatwand mist men de ruimte 
om deze verkorting op te vangen. Zo kan 
men de Hoogstraat alleen tekenen door of 
de huizen smaller te tekenen of door
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Afb. 1
Links: Berkhuys: de Berg poort in de Stadt te zien (GM9878) 
Rechts: Van Geeikercken: Bergh poort 
GM = Gemeente-muspum, Arnhem.

huizen weg te laten. Men koos veelal voor 
het laatste. Maar dit reldt niet voor de 
straten (zoals de Kapelstraat), waarvan 
de huizen van de oostelijke straatwand 
duidelijk te zien zijn. Daar hebben zowel 
Berkhuys als Van Geeikercken om welke 
reden dan ook een huis weggelaten. Dit 
vond ik merkwaardig. Ik ben toen de 
andere Berkhuys-tekeningen uit 1611 gaan 
vergelijken met de vogelvluchtkaart en al 
doende vond ik nogal wat overeenkom
sten. Eén grote overeenkomst zijn de 
bijschriften, die veelal eensluidend zijn en 
dezelfde fouten laten zien. Een andere 
grote overeenkomst is de tekening van de 
Berg poort uit 1611 waarbij als titel vermeld 
staat de Bergpoort te Wageningen in de 
Stadt te zien. Dit laatste betekent dat de 
Bergpoort, vanuit de binnenstad, vanuit 
de Hoogstraat gezien wordt. We kijken

dus niet zoals bij de Nudepoort tegen de 
buitenzijde van de poort, maar tegen de 
binnenzijde van de Bergpoort.
Je vraagt je dan af waarom Berkhuys niet 
ook de buitenzijde van de Bergpoort heeft 
getekend. Die is toch interessanter dan de 
binnenzijde?
Zoals gezegd ben ik toen alle Berkhuys- 
tekeningen met de vogelvluchtkaart uit ca 
1650 gaan vergelijken en ben toen tot de 
conclusie gekomen, dat waarschijnlijk Berk
huys zijn tekeningen van Wageningen z.g. 
uit 1611 baseerde op de vogelvluchtkaart 
en vervolgens de tekeningen antedateer
de door er 1611 op te zetten.
Om de tekeningen een oorspronkelijk ka
rakter te geven, tekende hij details van de 
vogelvluchtkaart niet precies na, maar hij 
deed net of hij met zijn tekenezel op het 
maaiveld stond. Verder wijzigde hij iets aan

Afb. 2 ~
Rechts: Van Geeikercken: 't Convent. Het huis onder nummer 6 werd niet gekopieerd.
Het schuurtje Links: Berkhuys: 't Convent (GM9880)
boven dit nummer is bij Berkhuys als een gebouwtje in de muur te zien.
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de gekopiëerde tekeningen door ramen 
toe te voegen of weg te laten. Ook 
verschoof hij in enkele tekeningen de 
plaats van de huizen een beetje.
De naam kopiëerde hij van Van Geelker- 
ckens kaart. Van de Bergpoortzien we dus 
links de binnenpoort en rechts op de 
achtergrond de buitenpoort. Deze laatste 
werd enigszins verdraaid, zodat het een 
mooiere tekening werd. Ookde Nudepoort 
werd nagetekend alsof de tekenaar met 
zijn ezel op het maaiveld zat. Hierdoor 
moest hij natuurlijk zaken weglaten die je 
wel uit de lucht kon zien, maar niet vanaf 
het maaiveld. Beide tekenaars noemden 
de Nudepoort Neudepoort. Van Geelker- 
cken tekent tHoffvan Gelderlant, zodanig 
dat het hoofdgebouw links staat en een 
schuurtje rechts en wat zien wij bij Berk- 
huys: eenzelfde opstelling. Doorweglating

en toevoeging van enkele bomen en strui
ken lijkt het een nieuwe tekening. Aan de 
tekening Louwenhoven en 't Schutters- 
huijs te Wageninge 1574 van Van Geelker- 
cken ontleende Berkhuys beide namen. 
Als hij ter plekke had getekend, dan had hij 
Louwenhoven vast Lawickshof genoemd. 
De fout die Van Geelkercken maakte (hij 
maakte meer fouten, zie hierna) werd 
klakkeloos overgenomen. Op de tekening 
van Berkhuys zien we de gebouwen, die 
van Geelkercken ook tekende. Het huis 
links op Berkhuys' tekening staat bij van 
Geelkercken op de hoek Boterstraat-St. 
Annastraat. Rechts daarvan de achterzij
den van de huizen aan de markt en rechts 
de beide huizen op de hoek Boterstraat- 
Achterstraat (nu Heerenstraat geheten). 
Berkhuys kopieerde ook de twee poortjes 
in de muur. Bij de tekening van 'tSchool,

11-,
■*«&-
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Afb. 4.
Links: Berkhuys 't Hoff van Gelderlandt 
buijten Wagen in gen (GM 9877). Rechts: 
Van Geelkercken: 't Hof van Gelderlandt
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Afb. 5
Links: Louwenhoven en 't Schuttershuijs (GM9876).
Rechts Louwenhoven en Schutters huys (nu gemeentehuis).

Wees en Gasthuijs, te Wageningen moet 
Berkhuys zijn fantasie de vrije loop hebben 
gegeven. Van Geelkercken geeft een 
schuin-van-boven aanzicht en vermeldt 
als naam: Schooi, Wees huys ende Gast- 
huys. Berkhuys hield dezelfde volgorde 
aan. Tot slot van Berkhuys'tekeningen de 
tekening waar wij mee begonnen: Hune 
Steyn en 't Gilde Huys te Wageningen, die 
door Van Geelkercken eveneens worden 
genoemd Hunestein en t'GHdenhuys. Hier 
geldt ook: als Berkhuys zelf in Wageningen 
was geweest, dan had hij de foute naam 
Hunestein (moet Hugestein zijn) niet over
genomen. Rechts zien we zowel bij Van 
Geelkercken als bij Berkhuys de bovenge
noemde drie huizen, die er dus vier hadden 
moeten zijn. Volgens van Geelkercken is 
hetGildenhuis het middelste. Dat daar een 
gildehuis van het St. Barbara gilde was

klopt; het is nu Kapelstraat 9.
Dan is er nog een tekening, waarop staat 
T  Kasteel van Wageningen en copie toe
geschreven aan Stellingwerf. Het jaartal 
1574 dat op de tekening voorkomt is in een 
ander handschrift dan het tekstgedeelte. 
De tekening toont een zijaanzicht van het 
kasteelterrein met de poort, muur en de 
erachter gelegen gebouwen, getekend 
door een onbekende tekenaar zittende 
buiten de kasteelgracht op het gedeelte 
van de Achterstraat, waar nu de Rozen- 
daalse huizen (Herenstraat 6-12) staan. 
Door enigszins de situatie te verdraaien kon 
deze tekenaar de voorkant van de twee 
torens laten zien. Maar op de Van Geelker- 
cken-kaart is deze voorkant niet te zien en 
daarom moest de tekenaar gissen. Daar
om liet hij de brug over de kasteelgracht 
aansluiten op de zuidelijke toren, waarin een

Afb. 6
Links: 't School, Wees en Gasthuys (GM9881). 
Rechts: School, Wees huys ende Gasthuys



Links: Berkhuys : Hune Steyn en 't Giide Huys (GM9875). Rechts: Van Geeikercken: 
Hunestein (in het midden) en rechts de driehuizen waarvan het middelste 'tGHden huys

Afb. 7

poort te zien is. Had hij de kaart van Van 
Deventer uit ca 1569 bij de hand gehad, 
dan had hij kunnen zien dat de ingang 
tussen de beide torens gebouwd was.

Onwetendheid van verzamelaars
Waarschijnlijk door onwetendheid van 
verzamelaars betreffende de werkelijke 
situatie kon zijn tekening en later Stelling
werf zijn kopie aan hen kwijt. Hierdoor was 
het niet nodig voor de onbekende teke
naar te verbloemen dat zijn tekening 
gebaseerd was op Van Geelkerckens vo- 
gelvluchtkaart. Maar diegene die de teke
ning dateerde aan het begin van de tach- 
tig-jarige oorlog ging naar mijn mening 
militair onlogisch te werk. Hij antedateerde 
een tekening waarop een zwak gebouw 
met grote ramen tussen twee sterke 
torens. Misschien dat Stellingwerf in de 
18de eeuw het jaartal erbij heeft gezet.

Men kan natuurlijk veronderstellen, dat

Afb. 8
Links: copie door Stellingwerf: 't Kasteel 
Rechts: Van Geeikercken: t  Casteel

Van Geeikercken de Berkhuys-tekeningen 
kopieerde, maardit lijkt mij onlogisch. Was 
Berkhuys in Wageningen geweest, dan 
had hij zekerde buitenzijde van Bergpoort, 
de voorzijde van het Schutterijhuis en 
eveneens van het Raadhuis en de kerk 
getekend. Aan de kerk is de laatste waar
schijnlijk niet begonnen, omdat hij zag dat 
het koor op de vogelvluchtkaart ontbreekt.

Een ondersteuning van bovenstaande 
conclusies zou door een paleograaf - een 
deskundige van oudschrift - gegeven kun
nen worden. Dateert het schrift van de 
bijschriften uit 1574/1611 of uit begin 18de 
eeuw? Daarnaast kan nagegaan worden 
of ook van andere vogelvluchtkaarten van 
Van Geeikercken geantedateerde kopieën 
in omloop waren.

Verklaring
Vele mensen hebben de behoefte om 
verzamelingen aan te leggen. Hierbij ste

Wageningen (Archief de PoII, cat. nr. 436)
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ken zij wat het onderwerp betreft elkaar 
vaak aan. Nu noemen we dat een rage 
(bijv. deflippo-rage) die meestal van korte 
duur is. Uiteraard verzamelden onze 
voorouders als zij daartoe in staat waren. 
Naast het verzamelen van 'het meest 
merckwaerdige' in rariteitenkabinetten 
waren er ook verzamelaars van o.m. 
afbeeldingen: tekeningen, prenten, schil
derijen. Liefst unieke exemplaren (teke
ningen) of eventueel (gedrukte) prenten. 
En waar een vraag is komt een aanbod en 
hoe ouder de tekening hoe hoger de prijs. 
En dan kwamen er ook lieden die echte 
oude afbeeldingen aan de man wilden 
brengen. Uiteraard werden zij vergezeld 
van handelaren die'oude'tekeningen lie
ten maken, en deze antedateerden. Deze 
handeling is van alle tijden.
We gaan ervan uitdatStellingwerf, die zoals 
Van der Aa rapporteerde, 'honderden' te
keningen (en copieën) heeft gemaakt, te 
goeder trouw was. Hoewel, zal hij niet 
geweten hebben dat zijn confraters met de 
datering en de nauwgezetheid van de 
tekeningen wat losjes omsprongen? (4)

Conclusies
De z.g. tekeningen van Berkhuys zijn niet 
in 1611 gemaakt, maar na ca 1650 aange
zien het aangepaste kopieën van de vogel-

vluchtkaart van Van Geelkercken zijn. De 
tekeningen werden vooral voor verzame
laars en uitgevers gemaakt, die of onwe
tend waren of het nietzo nauw namen. Een 
voorbeeld is de tekening van de Bergpoort, 
waarvan het logischer was de buitenzijde te 
tekenen. Maar die staat niet op de vogel- 
vluchtkaart. Dus werd de binnenzijde -  inde 
Stadt te zien -  getekend.

Verwijzingen
(1) J. Everdij. 2004. Bespreking van 'Wie 

woonden waar?'Oud-Wageningen 32:
71-72.

(2) P. Aben. 2004. De vogelvluchtkaart 
van Nicolaes van Geelkercken [ca 
1650], Oud-Wageningen 32: 81-83. 
Hierin ook een complete kaart.

(3) Basisgegevens van de Afbeeldingen die 
door J. Stellingwerf gekopiëerd werden 
waarbij verwezen wordt naar de z.g. 
oorspronkelijke tekenaar J. Berkhuys, 
die deze tekeningen in 1611 maakte. 
GM = Gemeentemuseum te Arnhem.

(4) Ik wees al eerder op bovenstaande in 
mijn'Wie woonden waar in de binnen
stad van Wageningen', deel 1. 
Rockingstone, Wageningen,2002, en 
tijdens de cursus over de geschiedenis 
van Wageningen 2002 en 2003.

WA TERRECHT UIT 1715(2)
Hoe een rivier zorgt voor de uitbreiding van grondbezit R. Meijerink

Naar aanleiding van mijn vorig artikel in OW32(2004)2: p.38-39 kreeg ik de vraag of 
dit waterrecht ook in Wageningen werd toegepast. Ik heb nu inderdaad vermeldingen 
gevonden van bevaringen.

Grondaanwas in Wageningen
Met bevaringen werd op gerechtelijke 
manier nieuw land (van aanwassen en 
opkomende zanden) in de rivier toegewe
zen aan nieuwe landeigenaren. In het

boek van H.P. Deys staan beschrijvingen 
van kaarten, waaruit blijkt dat er in Wage
ningen in 1635 een inspectie en in 1652 een 
bevaring heeft plaatsgehad. Hieronder 
volgt de tekst.
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"Kaart van de Rijn voor de Manens- of 
Koningswaard met aanduiding van dedaarin 
gelegde kribben, door Isaack van Geelker- 
cken, 1635: 'Anno 1635 den 19 October 
heb ick ondersz. door last van de Ed: 
gecommitteerden des Reken-kamers dese 
Caert gemaeckt ende alle de Cribben 
gemeten, voor eerst A sijn twee kribben 
vande Heer van Alkema, dewelcke elck 
een sant verweckt hebben, de lengte der 
selver met passen affgetreden Deze 
kaart werd gebruikt door de Rekenkamer 
bij de inspecties van de rivieren."

"Kaart van een middelzand in de Rijn 
beneden het Lekskesveer, door Nicolaas 
van Geelkercken, 1652: 'Den 8 November 
Ao 1652 heb ick ondersz. door last vande 
Ed. Rekenkamer dese Vorstend. Gelder dit 
kaertien gemaeckt ende genotiert als volgt 
A is een bloot sant voor desen [...] ende 
nu onlangs sinder rijshout op gestooken. 
B waeren eenige rijs bosten met Cruijs- 
staecken vast gemaeckt, dese heeft den 
heer drost van Wageningen ten halven 
diep op gehouwen, laetende ongeveer 4 
roeden leggen, sijwartsde kil doorgevaren 
tot inde stroom ende dat sonder gront 
raecken, sij op het sant A gegaen, hebben 
andere steecken op getrocken ende op 
nieu besteecken'. [RAG Arch. Rekenka
mer inv. 667 kaart 31]. De kaart behoort 
tot een verzameling kaarten, verband 
houdende met door het domein verwor
ven of nog te verwerven aanwassen en 
middelzanden in de Rijn en de Waal. Op 
deze schetsmatige kaart in het midden de 
Rijn met een verzanding en beneden Vel- 
uwe.
Het betrof hier een middelzand, dat ge
rechtelijk toekwam aan de hertog van 
Gelre.

Instructies
Lubbert Torck was van 1644-1672 drost 
en tevens richter en dijkgraaf van Wage

ningen. In transcripties van de Archeolo
gische Werkgroep Wageningen (AWW) 
door Erik van Dorland en M. Flipphi vond ik 
instructies voor de richter Lubbert Torck, 
waarin beschreven staat hoe de richter 
handelen moest bij bevaringen. Hieronder 
volgt de tekst:
'Instructies voor Lubbert Turck, richter 
ende Dyckgraffampt van Wageningen, 
anno 1658.
[...] Dat die voorss: Richter gehouden 
wordt alle nieuwe visscherien vogelrijen, 
ende opcommende Sanden inder Riviere 
vanden Rijn binnen synen voorss: Ampte 
wel en ernstelick waer te nemen en toe- 
sicht daerop te hebben, en die selve 
Sanden soo haest men die bekommen kan 
en bloet sien machgerechtelick te bevae- 
ren en besteecken, totten gemelte vor
stendom en Graeffschps gehoeft, en sich 
daerinne soo bewysen dat idt vorsten- 
domb en Graeffschaps deshalven aen 
haere hoocheidt en gerechticheyd niet 
versuymt noch vercort en worde, mae- 
ckende van alsulcke behoirlicke certificatie 
onder syn zegel ende handteycken

In het boek van Deys staat op p.98 
hetzelfde kaartje gepubliceerd als bij mijn 
vorige artikel, met een iets grotere uitsne
de. Daardoor kan hier nog aan toege
voegd worden als onderschrift: 'Kaart sub 
A over de aanwas van opkomende zanden 
uit het Gelders Waterrecht, door I. van 
den Heuvel, 1767'. Op de kaart is rechts
onder te lezen: T.v.Heuvel Fecit' en links
onder'M. Berkeboom Scritpat'. Isaakvan 
den Heuvel was landmeter van het Vor
stendom Gelre en het Graafschap Zut- 
phen.

Bronnen:
- H.P. Deys - De Gelderse Vallei, Geschie

denis in oude kaarten, 1988..
- E. van Dorland en M. Flipphi - AWW- 

Transcripties, 1996.
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EEN PORTRET VAN HENRI SANDERS
Een verhaal met vragen A.G. Steenbergen

Henri Sanders werd in Gouda geboren op 26 december 1861 als zoon van MarcusJacob 
en van Leentje van Dantzig. Waarom Henri in april 1885 naar Wageningen trok, blijft 
een geheim. Hij was nog geen 24 jaar en ongehuwd. Zijn beroep was schrijnwerker/ 
meubelmaker. Hij woonde tot aan het jaar van zijn huwelijk,1895, bij de familie Israëts- 
Brink in de Burgtstraat. Zij was, evenals Sanders, Joods.

Toneelopvoeringen
In 1890 blijkt Sanders secretariste zijn van 
de werkliedenvereniging "Nut en Genoe
gen". Zij werd in 1885 door een groepje 
Wageningse jongeren opgericht met het 
doel: "het beoefenen der welsprekenheid 
en leden bij ziekte of ongeval geldelijk te 
steunen". De welsprekenheid kwam tot 
uiting in het opvoeren van toneelstukken. 
Uit de contributies en 'verdere baten van 
de vereniging' ondersteunde men de zieke 
leden. Henri fungeerde vele jaren als 
souffleur bij de toneeluitvoeringen, die in

de jaren vóór 1940 volle zalen trokken. Zijn 
huwelijk, dat op 1 maart 1895 gesloten 
werd, gaf de nodige beroering binnen de 
kleine Joodse gemeenschap in Wagenin
gen. Hij trouwde namelijk metde hervorm
de Maria van de Peppel. Zij was op 25 
januari 1868 in Wageningen geboren. 
Haar ouders waren Dirk van de Peppel en 
Arnolda van Dreeven. In 1890 woonde in 
de Benedenbuurt een Dirk van de Peppel, 
winkelier. Dezelfde? Henri en Maria kregen 
twee dochtertjes. Leentje, geboren 4 
december 1895, en Dirkje Joanna, die op

Foto 1. 'De protestantsche Bewaarschool', hoofd Mej.Bongers. Tweede rij van 
onderen, l.n.r. Dirkje en Leentje Sanders. (Originele foto ER. Caspers, Ede. Repro 1990, 
A. G. Steenbergen)
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I april 1899 werd geboren. Zij staan in het 
bevolkingsregister vermeld als Ned. Herv. 
Zij waren omstreeks 1906 op de 'Protes- 
tantsche Bewaarschool' in de Stations
straat (zie foto 1). Tot circa 1918 woonde 
het gezin aan de Grindweg C 919, nu 
Bevrijdingsstraat 5-7. In 1916 werd San
ders voor zijn belastbaar inkomen van 
f.400,= aangeslagen voor een bedrag 
van f.8,17. In 1922 woonde het gezin in 
de Kapelstraat 15, waar voorheen het 
kantoor van Van Gend en Loos was. 
Sanders was meubelhandelaar geworden 
en in 1937 beëedigd makelaar en vendu
meester. Hij was dus o.m. afslager bij 
erfhuizen. Het winkelpand (zie foto 2) 
stond op de hoek Nieuwen Kapelstraat, 
tegenwoordig Salverdaplein tegenover het 
UW-gebouw. Aansluitend in Nieuwstraat
II stond het hotel-café en restaurant 
"Centraal"van J. van Brummelen. In 1930 
was zijn naaste buur Kapelstraat 17, 
groentehandelaar N. de Bruin en in 1937

melkslijter Nic Lamers. Op 20 april 1932 
overleed, 64 jaar oud, zijn echtgenote, 
Maria van de Peppel. Dochter Leentje had 
in 1923 Wageningen verlaten. Zij werd 
onderwijzeres aan de Openbare school in 
Dodewaard. Op wat latere leeftijd (wan
neer?) trouwde zij met Albert van Kraai- 
kamp, geboren 1885 in Dodewaard als 
zoon van herbergier Matthijs en Petronella 
Vink. Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk 
geboren. Dirkje Joanna trouwde omstreeks 
1927 met de weduwnaar Gerrit Hendrik 
van den Top uit Zeist. Bij de terugkeer in 
mei 1940 vond Sanders zijn winkelpand 
annex woonhuis gedeeltelijk verwoest te
rug. In juli 1941 werd besloten (doorwie?) 
tot herstel van het pand "aan de Kapel- 
straatzijde vijf ramen breed en aan de 
Nieuwstraat-zijde twee ramen breed." 
Sanders, die zich waarschijnlijk nog in 
Wageningen na 10 januari 1941 op het 
stadhuis had laten registreren als'Voljood', 
vertrok 22 januari 1941 uit Wageningen.

Foto 2. Het winkelpand van Henri Sanders mei 1940. (Collectie A. G. Steenbergen)
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Henri keerde terug naar zijn geboorte
plaats Gouda, waar hij op het adres 
Agatha Dekenstraat 4 woonde. Met vele 
andere Joden uit Gouda werd hij uiteindelijk 
gedeporteerd naar Duitsland. De ruim 80 
jaar oude Henri Sanders werd vermoord in 
Auschwitz op 5 novmber 1942. Zijn naam 
staat zowel op de Lijst in de sokkel van het 
Joods Gedenkteken in de Walstraat als op 
de Naamlijst in de Oorlogskamer in het 
Museum. Had hij niet kunnen onderdui
ken? Zijn dochter Leentje had hem ge
vraagd naar Dodewaard te komen, waar 
het veiligerzou zijn dan in de stad. Hij wilde 
niet. Na 1945 - het officiële stuk heeft geen 
datum - werd aan "de Erven Sanders", 
zijnde Leentje van Kraaikamp-Sanders en 
Dirkje J. van de Top-Sanders, een bedrag 
van f.6000,= aan oorlogsschade uitbe
taald. Het pand was namelijk in 1944/1945 
met het ernaast gelegen hotel verwoest. 
En de dochters? Leentje overleed 6 no
vember 1971 in Dodewaard. Zij ligt begra

ven bij haar echtgenoot Albert (gestorven 
op 23 januari 1964) op de begraafplaats 
bij de Hervormde kerkte Hien. Over Dirkje 
Joanna heb ik geen gegevens meer voor
handen.

Vragen...
Mijn speurtocht naar een foto van Henri 
Sanders is zonder succes gebleven. Maar 
wie van onze leden-lezers kan mij nog een 
tip geven. De werkliedenvereniging "Nut 
en Genoegen" vierde vóór 1940 zoveel 
triomfen met de toneeluitvoeringen. Zijn 
er bij de oud-leden of kinderen van hen 
toch soms groepsfoto's bewaard geble
ven, waar Henri Sanders ook bij staat? 
Het is namelijk de bedoeling van de Stich
ting Joods Gedenkteken dat de Namen 
van de omgekomen Joodse burgers van 
Wageningen e.o. een gezicht krijgen door 
onder andere een foto met een korte 
levensbeschrijving.

SLACHTOFFERS1940 -1945
Een 'In Memoriam' van de genealogische werkgroep H. Slotboom

Was het de kracht des winds, de macht der golven?
Hij zelf heeft wel zijn sterven niet gewild.
Maar toen de koele stromen hem bedolven 
heeft geen verzet zijn brekend hart doortrild.

J.C. Bloem

Wageningers die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
Allen zijn hier geboren, hebben hier gewoond, gestudeerd, gewerkt, o f zijn onderge
doken geweest.

Roode dorp, 26 maart 1943 V-l in
slag:
27 Doden, 12 gewonden, waaronder 7 
zwaargewond.
16 Huizen totaal verwoest, 127 onherstel
baar beschadigd, 825 licht beschadigd.

F.M. Böhmer, G.W. Borsboom, J.C. van

Breenen, W.van Breenen, J. van Caspel,
F.S.D.M.E. van Caspel, H.J. Derksen, R. 
Derksen, T.R. Derksen, J. Drost. J. van 
Ginkel, A.V. Gries, J.M. van Haaften, H.J. 
Hendriks, J. Heijmen, M. Keuken, H.J. 
Korf, J. Lammers, G. van Merkestijn, J.H. 
Pastoors, A. Rothuis, J. Rothuis, A. Ruijsch, 
W.H. Ruijsch, W.J. Verstegen, E. v d
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Weerd, P. Wolve.

Veluvia 21 januari 1944 Bominslag:
2 Doden, 4 zwaargewonden.
17 Huizen beschadigd, 47 licht beschadigd.

H. Schoemaker en J.H. Willemsen.

Sahara 17 september 1944 Bominslag: 
39 Doden, 1 vermiste, onbekend aantal 
gewonden.
15 Huizen verwoest, 13 beschadigd, 28 
licht beschadigd.

R.E. Andriesse, O. v d Bergh, E. ten 
Böhmer, J.P. Cattel, A.E. Derksen, E.M. v 
Diermen, W.P. Draijer, M.W. Gies-ber- 
gen, M. Haitsma, H. Holleman, T.J. Hey- 
denrijk, H.J. de Jong, G. de Jonge Mulock 
Houwer, W.A. Kramer, W.T. v d Lee, M.J. 
v. Leuven, J.P.A. Meulenbeek, S.C.J. 
Olivier, M.C.J. Peters, J. v d Poel, H.M. v 
d Poel, A. Raaff, M.A. Reneman, N.W. de 
la Rive Box, P.F. Rutten, J. Seinstra,
C.H.H. Snell, J.R. Snell, H.F.A.Snell, 
J.B.Sonderman, A.B.Vale, I.M. Vale,
G.A.H.Veenendaal, W.J. Versteeg, M.J.G, 
Versteeg, W.J.B.I. Versteeg, D. Vonk, G. 
Waijboer, J.A. Wilton van Reede.
Vermist, J.A. Tijssen.

Slachtoffers, verzet, joden, tewerk-ge- 
stelden, represaille, studenten, sol-daten, 
kinderen
B.J. Ader, J.W.v Aggelen, K.I. Alexander,
I. Alexander-Cassirer, J.B. Alexander, J.K.S. 
Annema, G. Ansink, G.A. Beerling, J.W. v 
d Bergh, G. Berger, A. Berger-Vos, B.P. 
Beaufort, S.J. Boddé, J. Boes, G. Bos
man, C. Bosman, E.P. Busscher, A.J. 
Bussemaker, E.R. Caspers, R.V. Coenen, 
S.H. Cohen, P. Corts, A. Cozijn, E. Cozijn,
D. Cozijn, F. Cozijn, R. Cozijn, H. v Dam,
S.v Delden , A.M.C. Dolk, G. v Dreven, H. 
van Eek, J.H. Eikhoudt, A .Eimers, A. 
Embden, E. Embden, F. Embden, S.E.

Embden, J.J.L. Geel, B.van Gelder,
G.F.Gerards, H.F.Gerards, M.Goldsmid, 
W. ter Haar, T. de Haas, J. v Harn, H.A. 
Have, P.C. Helderman, E.J. Hess, A.A. 
van Holland, J Houtlosser, H.A. Jacobs, J. 
Jochems, T. Joosten, P.W.J. Joosten, 
M.B. Keukens, E.G. Kleinrensink, D. v d 
Knaap, A.L. Knaape, J. Konink, 
C.v.d.Kraats, E. Krijthe, A.C. Leander,
H.W. Lettink, J.A. Looijen, B. Looijs, G.J. 
Lucas, W. Matser, L. Meijer, J. Mekking,
G. Meurs, M. Meurs, W.G. Meurs, E. 
Mozes, H.J. Nieuwenhuis, F.v Nieuwen- 
huijsen, J.B. Nijhoff, J. Nunes Vaz. W. 
Onderstal, P. Oosterlee, J.T. Oudemans, 
J.J. Palland, J. Pinkhof, N.G. Poelstra, G.G. 
v Poeteren, G. Post, Joh. Post, J. Post, D. 
Rookmaaker, M. Roozeboom, J. Ruijsch,
H. Sanders, L.C. Schalkwijk, J.W. Schou
ten, W. Seiles, W. v Silfhout, L.F.A.M. 
Sikken, G.L.H. Smit, M.G.H. Snackers, 
J.F.F. Snackers. D. Snoek, H. Sprecher, 
J.A. Steketee, A.W. Suringa, A.A. Syben- 
ga.
M.A. Tinkelenberg, S.v.Thijn, W.W. T.J. 
Veltman, J.J. Verstegen, T.J. Verstegen, 
K.R. Verschuur, J. Visser, T.W. d Vries,
G.J. Vroegop, G.v d Weerd, J. Westland, 
W. Westland, H. Wiggelman, B. Wolven, 
A v d .Woude, E.H. v d Woude-Kropveld, 
L.H. v d Woude, H.F. v d Woude.G. Ij- 
zelendoorn, W. Zittersteijn, J.J. Zomer.

We willen graag aanvullingen of verbeterin
gen ontvangen over diegenen die nog 
ontbreken of foutief vermeld staan.

Van alle bovengenoemde personen is in
formatie aanwezig bij de Werkgroep Ge
nealogie. van de Historische Vereniging 
Oud-Wageningen.

Bezoekadres; Casteelse Poort 
Bowlespark la 
Wageningen

dinsdagmorgen van 9.30-11.30u.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin iezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

BOUWEN EN BOMMEN 32-3 blz. 51 
Door de unieke ligging bovenop de Wage- 
ningse Berg was Belmonte met het schit
terende uitzicht over Rijn en Betuwe, één 
van de mooiste, zo niet het mooiste 
landgoed, van ons land. Een Bergrandje 
pikken was dan ook een geliefde bezigheid 
van de bergbewoners. Ongeacht het jaar
getijde, was het uitzicht schitterend. Het 
meest spectaculair was het bij hoog water. 
Van de voet van de Wageningse Berg tot 
aan de Bandijk aan de overkant was het 
één reusachtige watervlakte. Had men 
het geluk dat de vorst inviel en het hoge 
water nog even aanhield, dan kon men 
zich geen betere ijsbaan wensen dan de 
uiterwaarden. Indien de vorst ook nog 
streng werd, dan kwam het ogenblik dat in 
de Rijn ijsschotsen verschenen. Al rond
draaiende, waardoor er een opstaand 
randje om de schotsen verscheen, dre
ven zij af naar de Noordzee. Totdat de 
schotsen ergens vast kwamen te zitten en 
aan elkaar vroren. Hield de vorst lang 
genoeg aan, dan kwam eerst het ogenblik 
dat men over Rijn kon lopen en daarna kon 
men per auto de overkant bereiken.
Dan waren er de zomermaanden met het 
zinderende licht op de oppers met vers 
gemaaid gras in de uiterwaarden. Later op 
de avond kon dan een onweersbui met 
fraaie donderkoppen uit het zuiden komen 
opzetten. Van deze onweersbuien werd 
gezegd dat zij niet over de rivieren konden 
komen en dan lang in de Betuwe bleven 
hangen.
Zoals we bij Elders kunnen lezen woonde 
op dit fraaie landgoed de familie De Con
stant Rebecque. De laatste bewoner van 
het huis was Rijksgravin C.A. von Pückler, 
Gravin von Groditz, geboren Baronesse 
De Constant Rebecque. Graaf von Pückler

kwam uit Württemberg. De graaf was 
aanmerkelijk jonger dan de gravin. Over 
het huwelijk, dat in het begin van de 
twintigste eeuw heeft plaats gevonden, 
wist mijn moeder te vertellen dat de graaf 
het huwelijk luister bij zette door een 
eskadron Ulanen met Pickelhauben mee 
te brengen. Ik heb bij de stadsarchivaris 
van Wageningen nog eens navraag ge
daan. Hem was niets bekend en hij ver
wees me naar de Ned. Herv. Kerk. Door 
een toevallige samen-loop van omstandig
heden ben ik in het bezit gekomen van de 
lunchagenda van Gravin van Bylandt in 
Den Haag. Tot de geregelde gasten be
hoorden Graaf en Gravin Von Pückler. 
Indien tegenwoordig geld voor een goed 
doel bijeengebracht moet worden, ge
beurt dat meestal via girobetaalkaarten of 
met een grote bus langs de deur. Vöör de 
oorlog ging datanders. Men ging toen met 
lijsten langs de huizen en begon dan bij 
families waarvan men verwachtte dat zij 
een flinke bijdrage zouden leveren. De 
donateurs vermeldden hun gift op de lijst. 
Naarmate de lijst langer werd, werden de 
giften geringer. Aan de staart van de lijst 
vermeldde men geen namen meer maar 
tekende met"NN". Zo is mijn moeder eens 
op Belmonte geweest. Zij werd ontvangen 
dooreen butler in livrei en in een anticham
bre gelaten. Na een tijdje kwam de butler 
terug met een zilveren blaadje in de hand. 
De donatie viel een beetje tegen.
Aan de voet van de berg, iets oostelijk van 
de plaats waar de veerdam afbuigt, be
vond zich een klein, naar ik mij meen te 
herinneren zeshoekig, of rond gebouwtje. 
Het gebouwtje was afgesloten met luiken. 
Eén keer stonden de luiken open en toen 
zag ik waarvoor het gebouwtje diende. Er 
stond een schitterende kleine stoomma
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chine. Deze zal ervoor zijn gebruikt water 
op te pompen naar het huis boven op de 
berg. In Versailles was ook zoiets, maar 
dan complexer. Hofland heeft er nog eens 
over geschreven in het NRC/Handelsblad. 
Onderaan de Holleweg bevond zich rechts 
van de weg (westzijde) een ijskelder. Deze 
ijskelder was toen al een beetje vervallen 
en is bij de aanleg van de "nieuwe" 
Holleweg (1940) opgeruimd. 
Tegenwoordig gaat men zorgvuldiger om 
met oude ijskelders en deze zou nu zeker 
gerestaureerd zijn.
De buitenplaats is in de oorlog vanuit de 
Betuwe aan flarden geschoten. Uit het 
puin heb ik nog een fraaie haardplaat 
gered. In die tijd rookte ik er nog flink op 
los en in een vlaag van verstandsverbijste
ring heb ik de haardplaat verruild voor een 
pakje shagtabak.
Velp, 6 november 2004

A.P.Kote.

BINNENHAVEN 32-4 blz. 90
Als datering werden o.m. de volgende 
aanduidingen van maanden gebruikt: 24 
9ber 1728. De 9 duidt niet op de negende 
maand van het jaar, zijnde september, 
maar op het Latijnse woord novem = negen. 
Dus 9ber is november. En zo is 1 8ber: 1 
oktober, waarin de 8 voor octa staat.

Anton Zeven

DE VLAG UIT 29-2 blz. 42
Onder deze titel schreef A.C. Zeven in zijn 
serie 'Uit het Wagenings gemeentearchief 
11' in O.W. 29-2 (2001) pag. 42, over een 
tweetal rekeningen betreffende het hijsen 
en inhalen van de vlaggen op de toren, 
stadhuis en poorten op 15 augustus en 2 
september 1807. (Bron: Oud-Archief 829). 
Zijn vraag hierbij was: Voor welke Bonapar- 
tes ging op deze data de vlag uit?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
(de datum op de tweede rekening bleek

niet te kloppen) was het noodzakelijk om 
naast de geboortedata van Napoleon en 
zijn jongere broer Lodewijk Napoleon ook 
die van de echtgenotes na te gaan.

Kleintje geschiedenis
Napoleon I Bonaparte werd geboren te 
Ajaccio, Corsica op 15 augustus 1769 en 
overleed te Longwood, Sint-Helena op 5 
mei 1821. Hij was keizer der Fransen van 
1804-1814/'15. Hij trouwde voor de eer
ste maal op 9 maart 1796 met Joséphine 
de Beauharnais, geboren te Trois-Ilets, 
Martinique op 23 juni 1763 en overleden te 
Malmaison op 29 mei 1814. Na zijn schei
ding hertrouwde hij op 1 april 1810 met 
Marie Louise van Oostenrijk, geboren te 
Wenen op 12 december 1791 en overle
den te Rome op 17 december 1847. 
Lodewijk Napoleon Bonaparte werd gebo
ren te Ajaccio op 4 september 1778 en 
overleed te Livorno op 24 juli 1846. Hij was 
koning van Holland van 1806 tot 1810. 
Door de inlijving van Holland bij Frankrijk in 
1810 verloor hij zijn troon. Hij trouwde in 
1802 met Hortense de Beauharnais, ge
boren te Parijs op 10 april 1783 en over
leden op kasteel Arenenburg in Thurgau, 
Zwitserland op 5 oktober 1837. Zij was een 
dochter van keizerin Joséphine, de eerste 
echtgenote van Napoleon uit haar vroege
re huwelijk met generaal De Beauharnais 
en dus een stiefdochter van zijn broer. 
Bron: De grote Winkler Prins encyclopedie.

Antwoord:
Uit het voorgaande blijkt dat volgens de 
eerste rekening op 15 augustus 1807 de 
vlag uitging voor de 38e geboortedag van 
keizer Napoleon I Bonaparte.
Hoewel de tweede rekening 2 september 
1807 aangeeft, moet deze betrekking 
hebben op het vlaggen op 4 september, 
de 29e verjaardag van koning Lodewijk 
Napoleon Bonaparte, daar hun echtgeno
tes een andere geboortedatum hebben.
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Raadseltje
Een raadseltje uit die tijd was, dat men 
enige bonen op tafel legde, waarbij men 
vroeg goed op te letten.
Vraag 1: Watzijn dit? Antwoord: Bonen! 
Vraag 2: Ik leg nu een boon apart! Ra, ra, 
wie is dat? Het antwoord moest dan zijn: 
Bonaparte.

Sjaak Rauws

STADSWANDELING. 32-4 blz. 102 
Een van onze lezers wilde weten welke van 
de twee Jannen van de stadswandelingen 
zich in de limerick van 32-4 aangesproken 
zal voelen.
Beste lezer, wie weet....

Red.

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

FUNDAMENTEN KASTEELTERREIN
Bij reparatie aan een kapotte lantaarnpaal voor het museum op 24 november 2004 werd 
tevens een gaslek ontdekt. In het gegraven gat stuitte de NUON op fundamenten van 
de muur van het kasteelterrein uit ca 1500. Deze fundamenten liggen net ten oosten 
onder de rode lijn, die t.b.v. Open Monumentendag op het kasteelterrein getrokken 
werd om het gebied visueel weer te geven. De fundamenten beginnen ca 40 cm onder 
het straatniveau. Ten westen van dit stuk muur lagen nog de fundamenten van een 
nieuwere muur (te zien aan het soort cement), die vanaf de oude muur doorliep naar 
het westen. Er zijn foto's van gemaakt en de bevindingen zijn doorgegeven aan de 
Monumentencommissie. Het gaslek is ontstaan doordat de gasbuis op de oude 
fundamenten lag en hier niet wegzakte met de rest van de grond. Vermoedelijk liggen 
er nog meer fundamenten en ondieper dan gedacht werd.

Rita Meijerink

KOM KIJKEN IN DE CASTEELSE POORT
Nieuw - De moed om door te gaan — internering van burgers in Nederlands- 
Indië 1942 -  1946
Elk jaar herdenken we op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Officieel 
strekt die herdenking zich ook uit tot Nederlands-Indië, maar feitelijk krijgen de 
slachtoffers van de oorlog aldaar weinig aandacht. En als dat al het geval is dan gaat 
het vooral om de militaire lotgevallen. De ellendige omstandigheden waarin burgers door 
de oorlog met Japan terechtkwamen, komen slechts bij uitzondering aan bod, althans 
in tentoonstellingen. Eigenlijk is deze historie alleen goed bekend in de betrekkelijk kleine 
kring van direct betrokkenen. De tentoonstelling in de Casteelse Poort belicht de 
grootschalige vrijheidsberoving van burgers in Nederlands-Indië, hun ellendige omstan
digheden en hun geestelijk moreel. Geprobeerd wordt een inzicht te bieden in de 
verschrikkingen die men onderging, maar vooral ook te tonen hoe men zich te weer 
stelde om te overleven.
Opening op 29 april -  open tot eind oktober

Nieuw - Exportmouterij Wageningen exit
Voor veel Wageningers vormt de mouterij een vertrouwd onderdeel van het stadsbeeld. Zo 
is het bijna 100 jaar geweest. Afgelopen jaar is de productie stilgelegd en de toekomst van
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het gebouw is nog onzeker. In het najaar zijn rondleidingen georganiseerd voor buurtbe
woners. Hun grote interesse vormde de aanleiding om deze tentoonstelling op te zetten. 
Er wordt aandacht besteed aan het productieproces, de geschiedenis van het gebouw, mout 
en bier en aan de toekomst: gemeentelijke plannen met het gebouw en de wijk.
Opening 18 maart -  open tot 4 september

Totdat deze twee nieuwe tentoonstellingen de nodige ruimte opeisen kan nog een 
bezoek gebracht worden aan twee al langer lopende opstellingen.
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 van maalderij en bakkerij.
Tot 13 mrt. 2005
Landschap en bodemgebruik rondom Wageningen
Er bestaat een logische samenhang tussen geologie, landschap, hydrologie en 
bodemkunde enerzijds en de vestigingsgeschiedenis van steden, dorpen, verdedigings
werken, boerderijen, wegen, waterwegen en agrarisch gebruik anderzijds.
Tot 28 maart 2005

Kunstexposities in het Koetshuis
Marlou Kursten Kunstbemiddeling organiseert een expositie van Ewald Sorbi (schilde
rijen) uitZetten en Nienke Faber (keramiek) uit Valburg. De olieverfschilderijen van Ewald 
Sorbi zijn op het eerste gezicht naar de werkelijkheid geschilderd. Maar wie nauwkeurig 
kijkt, ziet dat het schilderijen zijn waarin gespeeld wordt met fantasie en realiteit; 
schilderijen met een knipoog. Het terugkerende thema in het werk van Nienke Faber 
is de tors. De tors van een vrouw in een sierlijke, tedere en sensuele houding. Met die 
houding drukt zij de essentie en het universele van de mens uit, daarmee ook liefde, 
trots of het zijn. In alle eenvoud en ontdaan van franje.
Opening 27 februari, 16 u -  tot 27 maart

Tien jaar Culturele Ronde
Ditjaar viert de Wageningse Culturele Ronde hettienjarig bestaan. De feestelijke inleiding 
van de Open Atelierroute 2005 vindt plaats in het museum, waar een overzichtsexpositie 
te zien is van telkens één werk van de deelnemende kunstenaars.
Opening 3 aprii, 15.30 u -  Open Atelierroute 16/17 april

Vaste presentaties
Museum De Casteelse Poort kent naast deze tijdelijke exposities een aantal vaste 
presentaties.
• Geschiedenis van Wageningen van prehistorie tot heden
■ Wageningen in de Tweede Wereldoorlog -  Vrede van Wageningen 1945
■ Wageningen, stad van wetenschap.
OP DE BIEB PietAben

Was pas hier een man uit Marmaris 
op zoek naar een boek. Hij vroeg: 'Waar is 

die drommelse bieb?'
Waarna iemand riep:

'Die is bij de b.bLth.crs.J'
J.E.
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NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL 

Aanwinsten: boeken
1. W 529 Arian van Diermen. De denneboom die de dokter vermoordde. Een fietstocht met 

verhalen uit het Wageningen van 1940-1945. Wageningen, eigen uitgave, 2003. 23 blz.
2. W 537 A.G. Steenbergen. Wageningse avonden. Een bundel verhalen over de 

geschiedenis van Wageningen.Wageningen, Verweij, 1970. 142 blz,
3. W 538 Constance D.H. Moes. L.A.Springer, tuinarchitect dendroloog. Uitgeverij de 

Hef, 2002. 325 blz. N.B.Springer ontwierp in Wageningen het Arboretum De Dreijen 
en de Algemene begraafplaats aan de Oude Diedenweg.

4. W 539 Almanak '74 WSV "Ceres".Wageningen, eigen uitgave, 1974.
5. W540 100 jaar apostolisch gedachtegoed in Wageningen. De wereld is in ons; door 

A.D.de Leur e.a. Wageningen,uitgave Apostolisch Genootschap,2004.81 blz.
6. Inventaris op het archief van de secretarie van de gemeente Wageningen over 

(1932) 1942-1986 en enkele gedeponeerde archieven. Schaarsbergen, Nijholt 
Archiefservice,2003. 3 delen.

7. Veldprediker in mobilisatietijd; dagboek van dominee J.G. Knottnerus.Grebbelinie 
1939-1940; met bijdragen van Martin Brink,Jan de Vries en Egbert Wolleswinkel. 
Barneveld,2004. 238 blz.

8. Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre. Historisch jaarboek voor 
Gelderland. Arnhem,vereniging Gelre,2004. Deel 91.1,3,4,5 en 6 zijn geschenken, 
waarvoor onze dank.

II. Tijdschriftenrek.
Ik wil u graag wijzen op een zeer bijzonder artikel in het tijdschrift 'Alledaagse dingen; 
nieuwsblad voor volkscultuur', 2003, nr. 4. Piet de Boer schreef over 'De relatie tussen 
persoonlijk verleden en algemene geschiedenis' (blz. 12-14). In Nijmegen kwamen 
historici bij elkaar om te praten over de spanning die er bestaat tussen de geschiedenis 
uit de geschiedenisboekjes en de persoonlijke geschiedenis van mensen .Hoe komt het 
toch dat persoonlijke geschiedenis zo weinig waardering krijgt binnen de universiteiten 
en zoveel enthousiasme ondervindt bij het lezerspubliek? Beslist lezen!

III. Foto- en prentenkabinet.
1. Ontvangen van de familie Schuijlenborgh, Wageningen (via mw P. Lips) een oud 

fotoboekje van Wageningen.
2. van de familie Van Bennekom, Wageningen. Eenprentbriefkaart"onderaande Grebbe".
3. Afgegeven in het museum (door wie?) een kleine foto met kinderen Ger en Anja, 

voortgeduwd door broer Henk.Wie, oh wie?!
4. Ontvangen van mevrouw Bakker, Bennekom: 23 kleine foto's (boxformaat) 

binnenstad van Wageningen na 10 mei 1940.
Ook deze schenkers onze 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.

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).

DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Ze zijn 
verkrijgbaar bij Jan Jansen, Vergersweg 11, 6707 HS in Wageningen, tel. 0317-412801. Veel 
uitgaven zijn ook verkrijgbaar tijdens de lezing-bijeenkomsten en ledenvergaderingen, de titels zijn 
nu en dan te lezen in de rubriek VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wageningen.

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(5)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.

WAGENINGENIN BEELD OPINTERNET
www.oudwaQeninaen.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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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.L. Olinga voorzitter

H.A. Schols

A.H. Claassen

Mevr. 0. Haze

EJ. Jansen

secretaris

lid

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen 
tel. 0317 410110 e-mail: g.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

W. Ruisch 

ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf archief

COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink

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

Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen. 
tel. 0317 416744
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VAN DE REDACTIE
Opnieuw is het de redactie gelukt, vooral dankzij uw medewerking, om een lezenswaardig 
blad samen te stellen. Veel wetenswaardigheden en zelfs een artikel met veel vragen. 
Er zullen ook Romeinen via de Rijn "bij Lobith ons land" binnengekomen zijn. Maar wat 
deden zij in Wageningen? Al weer een vraag zult u denken, maar deze keer met een andere 
inhoud. Er wordt zelfs een heuse werkgroep samengesteld die een aantal avonden gaat 
organiseren om de vragen over de Romeinen te ontwarren en wellicht te beantwoorden. 
(Deze keer dus Geen rare jongens, die Romeinen zoals Asterix vaak zegt).
Is uw belangstelling gewekt? Prima. Maar vergeet niet om ook de andere artikelen met 
diezelfde interesse te lezen.
Het is ons bekend dat u dat altijd doet en dat streelt dan toch ook een beetje ons ego. 
Maar u begrijpt tevens: zonder uw medewerking kunnen wij niets.
Informeer ook eens bij nog-niet-scribenten, die wel verhalen hebben, doch deze nog 
niet op schrift hebben gezet.Vers bloed is altijd welkom.

Namens de redactie, Wouter Bomer

Kopij voor het septembernummer 2005 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 
19 augustus. 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
Dinsdag 10 mei 2005 aanvang 19.30 uur 

in de grote zaal van kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen 
Jaarvergadering en aansluitend lezing door de heer Ad Rietveld:

DE EVACUATIE VAN WAGENINGEN IN 1940

INLEIDING LEZING
10 Mei 1940 is geen herdenkingsdag geworden. Toch is die dag in de geschiedenis van 
Wageningen een dag geworden, waarop een van de meest ingrijpende gebeurtenissen 
in haar bestaan plaatsvond.
Het begon voor Wageningen op 29 augustus 1939. Toen werd een algehele mobilisatie 
van Land- en Zeemacht in Nederland afgekondigd en werd Wageningen, in verband met 
haar ligging binnen de Grebbelinie, overspoeld met militairen.
Direct na die afkondiging ontving burgemeester IJzerman het dringende verzoek om 
"...een aanvang te maken met de voorbereiding van de ontruiming van Wageningen". 
Hierna volgde een geweldige logistieke prestatie onder leiding van het gemeentebestuur 
van Wageningen die zijn weerga niet kende.
Hoewel door toedoen van het gemeentebestuur de gemeente goed was voorbereid 
kwam de 'kritieke dag', 10 mei 1940, toch voor velen als een verrassing. Toen werden 
de Wageningers geconfronteerd met de evacuatie. Ze moesten afscheid nemen van 
alles wat ze in hun vredige bestaan hadden opgebouwd. De ontvangst in de plaatsen 
waar ze werden ondergebracht was echter gul, hartelijk en bereidwillig.
Bij hun terugkeer vonden de inwoners de sporen van de strijd om de Grebbeberg in 
hun stad terug. Een groot gedeelte van de stad was verwoest en bij de inwoners thuis 
was eveneens veel schade te betreuren.
Terugkijkend op die periode kan gesteld worden dat de bestuurders van Wageningen, 
in samenwerking met tal van burgers, een enorme prestatie hebben verricht. Het deed 
de bevolking inzien dat de evacuatie van slechts enkele dagen nuttig en voor velen 
levensreddend was geweest.
Was men thuis gebleven dan zou het aantal slachtoffers niet te overzien zijn geweest. 
Tijdens de diapresentaties zullen vele beelden van de mobilisatie getoond worden zoals 
het inschepen van mens en dier. Tevens worden opnamen uit de evacuatieplaatsen 
getoond waar men de Wageningers zo hartelijk ontving. Teruggekeken wordt ook op 
al het vernielde wat men tegenkwam bij terugkomst per boot: eerst de kapotgeschoten 
Grebbesluis en kort daarna de Wageningse binnenstad die zwaar beschadigd was tijdens 
de korte maar hevige strijd.

Ad Rietveld

Bij de foto op de voorpagina
Het gedeelte van de Hoogstraat tussen Walstraat en Rouwenhofstraat in mei 1940. 
De woningen rechts stonden op de Markt vóór de NH-kerk, dus waar nu de fontein is. 
Op de achtergrond de toren van de RK-kerk in de Bergstraat.

35



Lezing september 2005
Op maandag 26 september zal Ton Steenbergen een lezing houden over:
RELIGIE IN WAGENINGEN.

Lezing november 2005
Op maandag 21 november zal Ruud Schaafsma een lezing houden over: 
HISTORISCHE WANDELINGEN ROND WAGENINGEN.

AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 10 MEI 2005
(Grote zaal Vredehorst 19.30)

1. Opening.
2. De heer G.L. Olinga: Terugblik en vooruitzicht.
3. Notulen jaarvergadering 19-04-2004 (los bijgevoegd).
4. Jaarverslag secretariaat over het jaar 2004 (los bijgevoegd).
5. Jaarverslag penningmeester over het jaar 2004 (los bijgevoegd).
6. Verslag kascontrole commissie.
7. Decharge penningmeester over het jaar 2004.
8. Begroting 2005 / verhoging contributie per 2006.
9. Bestuursverkiezing / kascommissie (zie ook bestuursmededelingen).

10. Wat verder ter tafel komt; rondvraag.
11. Sluiting van het zakelijk gedeelte.

20.15 uur: Lezing van de heer Ad Rietveld :'De evacuatie van Wageningen in mei 1940'.

VERDERE BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de volgende jaarvergadering van onze vereniging zullen bestuursveranderingen 
een belangrijk punt van de agenda zijn. Onze penningmeester A.H. Claassen heeft na 
zijn twee perioden van drie jaar een extra jaar dienst gedraaid en zal het bestuur 
verlaten. Volgens de statuten zijn verder dit jaar aftredend, de bestuursleden O. Haze,
E.J. Jansen en H.A. Schols. Mevrouw Haze heeft er twee perioden opzitten en zal het 
bestuur verlaten; beide heren (Jansen en Schols) zijn herkiesbaar. Het vorige jaar door 
de jaarvergadering benoemde lid mevr. D. Roscher heeft helaas wegens gezondheids
problemen aangegeven dat zij niet in staat is om nog een actieve rol te spelen binnen 
het bestuur en heeft aangegeven per april 2005 als bestuurslid af te willen treden. De 
vertrekkende leden worden alvast vanaf deze plaats bedankt voor al hun inzet en 
bijdragen. Diet Roscher-Huizing wensen we van deze plaats veel sterkte toe met haar 
gezondheid.
Gelukkig is het bestuur er in geslaagd om een aantal kandidaten te vinden voor de 
vrijkomende bestuursfuncties. De heer P. van de Peppel is bereid om de functie van 
penningmeester op zich te nemen, terwijl de heren H.P. Lagerwerf en N. Borreman 
zitting willen nemen in het bestuur als gewoon lid. Bezwaren tegen deze voorgenomen 
benoemingen en eventuele voorstellen voor tegenkandidaten kunnen, conform het 
huishoudelijk reglement, tot 3 mei 2005 worden gemeld bij de secretaris van de 
vereniging.
In de jaarvergadering van 19 april 2004 werden de heren P. van de Peppel en

36



P. Woudenberg bereid gevonden om zitting te nemen in de kascommissie. Indien de 
heer van de Peppel inderdaad als penningmeester benoemd wordt zal het bestuur op 
zoek gaan naar een tweede lid van de kascommissie, aannemende dat de heer 
Woudenberg deze functie nog een jaar wil vervullen.

Op deze plaats wil ik reeds melding maken van de voorgenomen verhoging van de 
contributie voor leden van onze vereniging, zoals behandeld zal worden tijdens de 
jaan/ergadering. Toegenomen kosten en een reservering voor een jubileumuitgave in 
2007 noopt de penningmeester om de jaarvergadering te vragen akkoord te gaan met 
een verhoging van de contributie tot 15 euro per jaar, ingaande per 1 januari 2006. 
Tijdens het tweejaarlijks-beraad van het bestuur van onze vereniging met het bestuur 
van het museum De Casteelse Poort is een wijziging van statuten van het museum 
ter sprake gekomen. Het museumbestuur wil in de statuten laten opnemen dat bij 
onverhoopte sluiting van het museum (puur hypothetisch!) de eigendommen van het 
museum overgaan naar de gemeente Wageningen. Met deze wijziging wil het bestuur 
veilig stellen dat voor de (soms waardevolle) bezittingen een goede verzorging 
gegarandeerd wordt. Uiteraard geldt deze overdracht niet voor voorwerpen welke in 
bruikleen zijn van het museum. Toch willen beide besturen aan leden van de historische 
vereniging Oud-Wageningen die in het verleden voorwerpen als gift aan het museum 
afgestaan hebben de mogelijkheid bieden om aan te geven dat deze giften niet naar 
de gemeente Wageningen overgedaan mogen worden doch in onderhavig geval 
teruggegeven dienen te worden aan schenker. In dit geval gelieve u contact op te 
nemen met de secretaris van Oud-Wageningen (ondergetekende) of met de secretaris 
van het museum de Casteelse Poort (dhr V. Houba).
De onlangs opgestarte werkgroep Genealogie van onze vereniging is met veel 
enthousiasme bezig en is binnenkort naast de dinsdagmorgen ook op zaterdag in de 
het museum bezig en aanspreekbaar. Ook heeft er een intensieve samenwerking 
tussen de verschillende vrijwilligers van onze vereniging (website, genealogie, prenten
kabinet) er toe geleid dat op onze website erg veel informatie (tekst, foto's, lijsten met 
oorlogsslachtoffers) op een aantrekkelijke wijze weergegeven wordt (zie ook elders in 
dit blad).
Als laatste onderwerp wil ik graag nogmaals ingaan op al het werk dat alle vrijwilligers 
van onze vereniging elk jaar willen doen (van bezorging tot invoeren van gegevens in 
de computeren van ledenadministratie t o t e n z ,  enz, enz). Hoewel er gelukkig weinig 
verloop is bij deze vrijwilligers, is het toch een gegeven bij een (historische) vereniging 
als de onze dat de vele vrijwilligers vaak aan hun tweede jeugd bezig zijn. Vandaar mijn 
oproep aan diegenen die wat van hun vrije tijd willen besteden aan activiteiten binnen 
onze vereniging om zich te melden om de verschillende werkgroepen te versterken! Te 
denken valt aan activiteiten in de Jan J. de Goede-zaal (zie ook jaaroverzicht 
secretariaat), maar ook achtergrondresearch naar historische gebeurtenissen of het 
schrijven van artikeltjes in ons verenigingsblad zijn altijd gewenste activiteiten! Kortom 
er zijn vele mogelijkheden om actief te zijn! Meldt u als vrijwilliger!!

Henk Schols, secretaris
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ROMEINEN EN WAGENINGEN 'Een ontdekkingstocht'.

Het artikel van Huig Pieter Lagerwerf over de Romeinen in ons contactblad (uitgave 
februari 2005) stemt tot nadenken. Het maakt je nieuwsgierig. Het verhaal is namelijk 
nog niet af. Je wilt er meer over weten.
Waren de Romeinen nu inderdaad in Wageningen? Of bleven ze aan de zuidkant van 
de rivier, de toenmalige noordgrens van het grote Romeinse rijk? Hoe liep de Rijn in die 
tijd nu precies in onze omgeving? Lag de bedding soms meer naar het noorden? Waarom 
is de zuidelijke helling van de stuwwal (Wageningse Berg en de Westberg) zo steil? Is 
die helling soms zo gevormd doordat de Rijn er langs schuurde? Wat was er eerder, 
de voorde (doorwaadbare plek) in de Rijn, ongeveer ter hoogte van het Lexkesveer, 
of de verbinding over het land? (Diedenweg, Holleweg en de weg door de Betuwe naar 
Nijmegen) Het eerste lijkt voor de hand te liggen, maar waarom werd de weg aangelegd? 
Hoe oud is die weg? Wat betekende een voorde voor de Romeinen? Hadden ze alleen 
een strategisch belang om zo'n zwakke plek aan hun grens te beschermen of hadden 
ze ook een economisch belang?
Een voorde in een rivier betekende in veel gevallen dat de scheepslading moest worden 
overgeladen. Ontstond toen al in Wageningen het stapelrecht? Waar handel wordt 
gedreven vestigen zich doorgaans steeds meer mensen. Is dat hier ook zo gegaan? 
Is dat de aanzet geweest voor de uiteindelijke ontwikkeling van het dorpje 'Oud 
Wageningen' op de Westberg?
Is het pure toeval dat het huidige havenkanaal (vermoedelijk een oude bedding van 
de Rijn) ongeveer in het verlengde ligt van de Hoogstraat, waarvan men vermoedt dat 
het vroeger als kade diende? Heeft de Rijn, in vroegere tijden, ongeveer ter hoogte 
van het bejaardentehuis Rustenburg een kromming gemaakt in zuidwestelijke richting? 
Is het toeval dat op de plaats waar de stuwwal ophoudt (Bergstraat) even verderop 
de kade begon, de Hoogstraat, die ook t.o.v. de Bergstraat naar het zuidwesten 
afbuigt? Diende die kade als'winterdijk'of als'zomerdijk'? Kan in de kromming naar het 
zuidwesten een verklaring worden gevonden, waarom enkele tientallen jaren geleden 
langs het Rustenburg restanten werden aangetroffen, die afkomstig kunnen zijn van 
een houten beschoeiing? Waren dat toch restanten van een oude haven? Zou er in die 
omgeving een (Romeinse) haven kunnen hebben gelegen?
Vragen, vragen en nog eens vragen.
Interessante vragen, die prikkelen tot waarheidsvinding. Hetartikel van Lagerwerf heeft 
er toe geleid dat de besturen van Oud Wageningen en van het Museum 'De Casteelse 
Poort' het besluit hebben genomen om in het najaar van 2005 een serie van drie 
discussieavonden te beleggen. Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers 
van Oud Wageningen en het Museum, gaan deze avonden voorbereiden en begeleiden. 
Er zullen deskundigen worden uitgenodigd, die lezingen verzorgen.
Leden van onze vereniging, die belangstelling hebben voor deze ontdekkingstocht, 
kunnen zich hiervoor opgeven bij het museum 'de Casteelse Poort'. Dit kan men (ook 
telefonisch) doen tot 1 juni 2005. De openingstijden van het museum kunt u lezen op 
de één na laatste pagina van ons contactblad (rubriek: Goed om te weten). Daarnaast 
kunt u zich, eveneens tot 1 juni 2005, per e-mail aanmelden bij onze secretaris: 
henkschols@tiscali.nl.
Aan de hand van de belangstellingsinventarisatie wordt een locatie gezocht, waar de 
lezingen zullen plaatsvinden.
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Bent u, net als ik, nieuwsgierig geworden naar een stuk geschiedenis van Wageningen? 
Geeft u zich dan op voor deze boeiende ontdekkingsreis.

Gerard 01 inga, voorzitter van Oud-Wageningen.

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden per januari 2005\
Alberti, D.A. Piet Heinstraat 119
Dhr G.J. Bongers Dennenoordlaan 6
Mw E.H. Oostendorp-Mulder Hof van St.Pieter 249 
Dhr B. van der Swaluw Stadsbrink 383

Adreswijzigingen:
Mw C. de Boer-Mijnhart 
Dhr H. Jansen 
Dhr L.J. Keunen

Diedenweg 12 
Geertjesweg 51 
Van Uvenweg 144-11

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden: 
Mw A.S. Bakker-Sytstra Plantsoen 162
Mw G. Kroes Bennekomseweg 85
Dhr M. Wijnterp De Hoef 26

2518 CG Den Haag 
6721 HT Bennekom 
6721 TR Bennekom 
6707 AB Wageningen

6703 GF Wageningen
6704 PC Wageningen
6707 BJ Wageningen

6701 AT Wageningen 
6704 AH Wageningen
6708 DB Wageningen

HET RLJNZWEMBAD
Grootste drijvende bad in Wageningen. A.P. Kole

Vöör de oorlog had Wageningen het grootste drijvende zwembad van Nederland. De 
grootte was van belang voor het houden van zwemwedstrijden waarvoor een lengte 
van vijftigmetervereist was. In figuur63(blz. 90)in hetboekvan R.A.R. Elders, Bouwen 
en Bommen op de Wageningse Berg, is het zwembad duidelijk te zien. Deze foto dateert 
van 12 sept. 1944. Deze drijvende zwembaden trof men veel aan langs de grote 
rivieren. Zij waren gemaakt van plankiers die bevestigd waren op lege olievaten. Op de 
plankiers stonden de kleed hokjes, het winkeltje van de badjuffrouw en, niet te vergeten, 
de hengel waar kinderen aan leerden zwemmen.

Hoog water
In 1941 of 1942, dat weet ik niet meer, was 
het een keer bijzonder hoog water. Op een 
zondagmiddag ging ik met een huisge
noot, Willem Ernst Langguth Steuerwald, 
naar het Lexkesveer om de situatie ter 
plaatse te bekijken. (Deze huisgenoot 
werd op 5 april 1945, terwijl hij op weg was 
van het huis van zijn pleegouders in 
Gorssel om bij de boer melkte gaan halen, 
opgepakt door de SD en in het hoofdkwar
tier van de SD Oxerhof op beestachtige 
wijze vermoord. Eenzelfde lot trof Ir. W.

Voorbeytel Cannenburg.)
Bij het Lexkesveer aangekomen, troffen 
we een gigantische watervlakte aan, van 
de voet van de Wageningse Berg tot aan 
de Bandijk aan de overkant. Verankerd 
met kabels trotseerde het zwembad de 
kracht van het snelstromende water. Het 
zwembad werd van de kant afgehouden 
mettwee planken of balken. Eén op elk der 
aan de oever grenzende hoekpunten. Via 
de balk aan de kant van het Lexkesveer 
konden we gemakkelijk op het zwembad 
komen vanwaar we van het uitzicht geno
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ten. Op een gegeven ogenblik zag ik, of 
liever gezegd, meende ik te zien, dat de 
schoorsteen van een steenfabriek zich 
langzaam verplaatste. Het duurde even 
voordat ik me realiseerde dat niet de 
schoorsteen, maar ik mij verplaatste. Het 
zwembad draaide om het hoekpunt aan 
de kant van het Lexkesveer. Onze enige 
kans om van het zwembad af te komen, 
was via de plank of balk bij dit hoekpunt.

Wapeningen
Lexskesveer met zwembad

Het lukte maar net. We zagen het zwem
bad verder wegdraaien, los raken en de 
rivier afzakken.
In 1944 lag het zwembad er weer keurig 
bij. Het enige dat mij toen opviel was, dat 
er twee pierebaden te zien zijn, terwijl het 
zwembad vóór de oorlog slechts één 
pierebad had.

Velp, 28 oktober 2004

.11 j_L* I

Foto van het Rijnzwembad kort vóór de oorlog

DE PLOEG
Een herberg aan de Wildekamp A.C. Zeven

In een testament van 19 januari 1840 van Hendrica Willemina Jansen lezen we: "dat 
zij getrouwd was met Jan Geurtsen van wiens leven of dood sedert jaren geen berigt 
is ingekomen,[zij was] inwonende bij Evert van de Peppel, kastelein in de herberg De 
Ploeg, kadastraal genummerd C12."

Vroegere situatie
Hoewel wij ons het leed van Hendrica W. 
Jansen realiseren willen wij door middel 
van bijgaand kaartje aangeven waar de

herberg De Ploeg lag. Volgens de ka
dastrale kaart van 1832 lag perceel C12 
aan De [weg ove.r de] Wildekamp. De 
Wildekamp is een zijweg van de Grintweg,
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daar waar de buurtschap de Peppelt, ook 
Peppeld ligt en de Peppeler kolk recentelijk 
is opgeknapt. Helaas is de oude boerderij 
De Peppeld wellichtzonderarcheologisch 
en bouwhistorisch onderzoek vervangen 
door een modern huis. In 1832 wordt het 
beschreven als huis en erf en is Jacobus 
Jansen eigenaar. Genealogisch onder
zoek kan een verwantschap tussen Jaco
bus en Hendrica W. Jansen aantonen. Ik 
denk hierbij aan vader Jacobus en doch
ter Hendrica. Jacobus bezat ook de per
celen 13 (boomgaard), 14 (bouwland), 
15 (weiland), 16 (hakhout) en 17 
(schaapskooi en erf). In een kaartje (afb.
1) geven we de ligging van de herberg 
aan. Hierbij kan men zich afvragen of de 
ligging van de herberg wel gunstig was.

Maar door naamsbekendheid en lage prijs 
zullen reizigers tussen Wageningen en 
Ede/Bennekom de kleine omweg hebben 
geaccepteerd.

De huidige situatie
Wanneer we perceel C12 bezoeken (afb.
2), dan zien we dat na ca 170 jaar de 
situatie is gewijzigd. Op de plek waar de 
herberg De Ploeg stond is nu weiland, waar 
koeien vredig grazen. Wellicht dat in de 
grond nog fundamenten te vinden zijn.

Bronnen
Gemeente-archief, Notarieel Archief van 
Van Daalen acte 245, d.d. 19-1-1840. 
Kadastrale Atlas. Gelderland 1832. Wa
geningen.
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Afb, 2. De plaats waar de herberg De Ploeg aan de Wildekamp heeft gestaan. De 
koe denkt na over het verleden.
Foto door de auteur genomen vanaf de Wildekamp met op de achtergrond een 
auto op de Grindweg, april 2003.

GEDRUKT IN WAGENINGEN
Geschiedenis van de drukkerijen Ponsen & Looi jen en Veen man I.C. Rauws

In 1996 beschreef de heer K. Heijers, destijds werkzaam bij drukkerij 'Vada', in Oud- 
Wageningen onder de titel Gedrukt in Wageningen' de geschiedenis van de grote en 
middelgrote drukkerijen in Wageningen. V Daar er sindsdien veranderingen in hun 
bestaan hebben plaatsgevonden wil ik graag hierbij van een tweetal drukkerijen de 
geschiedenis tot op heden aanvullen.

DRUKKERIJ PONSEN & LOOIJEN
Vervolg op O.W. 24 jrg nr. 3 september 
1996, pag 63-67

Concurrentie Veluwepost
In hetverleden had De Veluwepostal eens 
last gehad van concurrentie van De Rijn- 
post in Veenendaal en De Edese Post in 
Ede.
In de jaren zeventig en tachtig kreeg zij 
opnieuw concurrentie van het door de 
Arnhemse Courant uitgegeven gratis

nieuws- en advertentieblad De Rijnstreek, 
dat eenmaal per week verscheen. Dit blad 
was een initiatief van de Stadsbrink-winke- 
liers. Als antwoord hierop werden in 1987 
de abonnementen op De Veluwepost op
geheven en werd het ook een gratis 
nieuws- en advertentieblad datdriemaal in 
de week verscheen. De Rijnstreek werd 
daarna opgeheven. In 1995 kreeg zij 
opnieuw concurrentie van het door druk
kerij Mulder uitgegeven gratis nieuws- en 
advertentieblad De Stad Wageningen dat
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goed in de markt lag. Eigenaar Wegener 
Huis-aan-huisbladen b.v. te Enschede, 
onderdeel van het Wegener concern, was 
hier niet blij mee en kwam in 2002 met, 
naast De Veluwepost, een tegenblad on
der de titel Wageningen-Stad. In 2003 
kwamen Wegener en Mulder tot overeen
stemming: De Stad Wageningen ging over 
naar Wegener en deze stopte de uitgave 
van Wageningen-Stad. Nadien verscheen 
De Stad Wageningen, waarin opgenomen 
De Veluwepost op woensdag. De Veluwe
post, waarin opgenomen De Wageningse 
Courant op vrijdag. De maandag-editie 
kwam te vervallen. Beide kranten behielden 
hun eigen redactie: De Veluwepost aan de 
Markt 4 en De Stad-Wageningen op het 
adres van drukkerij-uitgeverij Mulder, Nu- 
depark 128. Hoewel de pagina-opmaak in 
Wageningen plaats vond, werden de kran
ten echter bij één van de drukkerijen van 
Wegener buiten Wageningen gedrukt.

Verplaatsing drukkerij naar Nude- 
park
Per 1 januari 2001 verplaatste Ponsen & 
Looijen, na een grondige voorbereiding, 
haar bedrijf van de Vijzelstraat 6-8 naar 
een nieuw pand op het industrieterrein 
Nudepark 142, waarmee tevens betere 
bereikbaarheid werd verkregen. Reeds op
17 januari waren de drukpersen weer in 
bedrijf. Begin maart 2003 werd de oude 
drukkerij afgebroken.2)

DRUKKERIJ VEENMAN
Vervolg op O.W. 24 jrg. 1996, pag 83-86

Drukkerij Veenman verlaat Wage
ningen
Daar de drukkerijgebouwen aan de Cos- 
terweg 43 niet meer voldeden werd het 
bedrijf in 1998 overgebracht naar een 
nieuwe vestiging aan de Maxwelstraat in 
Ede, waarna de voormalige drukkerij werd 
gesloopt.

Bedrijf failliet verklaard
Door de slechte economische omstandig
heden van de laatste jaren braken er 
moeilijke tijden aan en ging het niet goed 
met de drukkerij. In het voorjaar van 2003 
werden bij de reorganisatie van de 63 
personeelsleden, waarvan er velen in 
Wageningen woonden, nog vijftien ontsla
gen.
Het mocht niet baten. In augustus 2003 
sprakderechtbankin Arnhem definitief het 
faillissement uit over de drukkerij Veen
man 3), met als gevolg dat voor de overige 
werknemers ontslag moest worden aan
gevraagd. Daar er nog grote opdrachtge
vers waren bleef het bedrijf voorlopig nog 
doordraaien, mede doordat curator S. 
Drijber nog mogelijkheden zag om het 
bedrijf te verkopen.

Drukkerij Veenman naar Rotterdam
Nog in hetzelfde jaar 2003 werd de druk
kerij overgenomen door Shatho Beheer, 
waarbij het bed rijf ging samenwerken met 
de firma Drukzaken te Rotterdam.4) Daar 
helaas, ondanks de vele inspanningen, 
een stevig financieel fundament bleef 
ontbreken, besloot de directie het bedrijf 
naar Rotterdam te verplaatsen en samen 
te voegen met de firma Drukzaken tot een 
nieuw bedrijf met 31 werknemers. Van de 
27 werknemers van Veenman op jaarcon
tract zouden er tien meegaan naar de 
nieuwe vestiging. Daarmee kwam er een 
einde aan 101 jaar drukkerijtraditie in de 
regio Ede-Wageningen. Uit respect voor 
de reputatie van dit gerenommeerde be
drijf werd ervoor gekozen per 1 septem
ber 2004 verder te gaan onder de naam 
Veenman Drukkers.

Voetnoten
1) Heijers, K. Gedrukt in Wageningen. Oud- 

Wageningen, 24ejrg. nr. 2, april 1996, 
pag. 24-32. Nr. 3, sept. 1996, pag. 62- 
69. Nr. 4, nov. 1996, pag 83-93.
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Aanvulling hierop: Heij, A.T. De Veluwse- 
en Betuwse post door de bezetter verbo
den. O.W. nr. 3 sept. 1996, pag. 62. 
Drukkerij Verweij, O-W nr. 3, sept. 
1996, pag. 62
Rauws, I.C. Drukkerij Vada 1969-1986. 
O.W. 26e jrg. nr. 3, sept. 1998, pag.

72-74
2) Boer, Jan. Herinneringen bij sloop druk

kerij Vijzelstraat. Veluwepost was hèt 
nieuwsblad dat iedereen kende. De 
Veluwepost, 7 februarti 2003, pag. 5.

3) Drukkerij Veenman failliet. De Stad 
Wageningen, 13 augustus 2003, pag. 1

WAGENINGEN EN 5 MEI
Bevrijdingsstad/vredestad ter discussie J. van den Burg

In de laatste weken worden er pogingen ondernomen om het jaarlijkse defilé op 5 mei 
ook in de komende jaren in stand te houden. Daarbij worden uitdrukkingen gebruikt 
waarop enige kritiek mogelijk is. Ik heb geprobeerd om enkele feiten en data over de 
bevrijding van Wageningen en wat daarmee samenhangt in een kort artikel samen te 
voegen.

Verschillende uitdrukkingen
Het valt op dat in het kader van de acties 
om Wageningen te promoten, uitdrukkin
gen als"Wageningen, Stad der Bevrijding" 
en "Vrede van Wageningen" worden ge
bruikt. Voor iemand die in een andere 
plaats is geboren en op 19 april 1945 is 
bevrijd, doen deze uitdrukkingen wat 
merkwaardig aan. Als we de gebeurtenis
sen en de data waarop deze zich voltrok
ken nader bezien dan blijkt de werkelijkheid 
er ongeveer als volgt te hebben uitgezien.

Bevrijding
De bevrijding van Nederland vond niet 
plaats op 5 mei 1945. Het verdrijven van 
de Duitse troepen uit Nederland was be
gonnen op 12 september 1944. Toen stak 
een Amerikaanse legereenheid als eerste 
van de Geallieerde troepen de Belgisch- 
Nederlandse grens over tussen Eijsden en 
Noorbeek. Maastricht was op 14 septem
ber 1944 een bevrijde stad. Daarna ging 
de bevrijding van Nederland verder. Wa
geningen werd bevrijd op 17 april 1945 
dooreen Britse legereenheid, die vanuit de 
richting Ede kwam. Weinig toen levende

Wageningers hebben die gebeurtenis 
meegemaakt want Wageningen was sinds 
het najaar van 1944 geëvacueerd. *) 
Wat daarna in Wageningen volgde was 
een onderdeel van de onderhandelingen 
die tussen de Geallieerden en de Duitse 
bezettingsmacht plaatsvonden over een 
eventuele overgave van de Duitse troe
pen in Nederland. Die besprekingen be
gonnen op 26 april 1945 in Achterveld en 
werden in Wageningen afgesloten met de 
capitulatievan de Duitse troepen in Neder
land op 5 mei 1945. Hoofdrolspelers waren 
de Canadese luitenant-generaal Foulkes 
en de Duitse generaal Blaskowitz, die zijn 
afgebeeld op wat "...(een) welhaast klas
sieke foto" wordt genoemd van een fase 
in de onderhandelingen op 5 mei 1945 in 
hotel De Wereld. 2)
Het grootste deel van Nederland was 
toen al bevrijd. Alleen in West-Nederland 
waren nog Duitse bezettingstroepen aan
wezig. De bevrijding van Nederland ging 
na 5 mei 1945 gewoon door. Op 7 mei 
hervatten de Geallieerden hun opmars 
naar West-Nederland. Afgaande op de 
beschrijving die L. de Jong ervan geeft,

44



vond het bevrijdingsproces zijn vervolg tot 
en met 9 mei.3)
Het was op 10 mei als afgesloten te 
beschouwen. Op dezelfde dag werd het 
laatste nummer verspreid van het vlug- 
schrift"De Vliegende Hollander", datsinds 
1943 door de Geallieerde luchtmacht re
gelmatig boven Nederland was afgewor
pen. 4)

Vrede
Werd op 5 mei 1945 in Wageningen vrede 
gesloten? Die opvatting behoeft enige 
nuancering. Op die datum vond de capitu- 
latieovereenkomst plaats. Toen noch later 
is een formele vrede gesloten tussen 
Nederland en Duitsland. Daartoe is het 
nooit gekomen wegens de onenigheid 
tussen het Westen en de Sovjet-Unie over 
de toekomst van Duitsland. Er was tot 
1990 geen Duitse regering die geacht kon 
worden geheel Duitsland te vertegenwoor
digen. In de praktijk zijn er allerlei regelin
gen en overeenkomsten getroffen, die 
ertoe hebben geleid dat de staat van 
oorlog tussen Nederland en het voorma
lige Duitse Rijk overging in de staat van 
vrede. Men denke hierbij aan de vorming 
van de Duitse Bondsrepubliek (BRD) in 
1949, aan de opname van de BRD in de 
NAVO in 1955 en in de Europese gemeen
schappen in 1957. Wat nog het dichtst 
komt bij een vredesverdrag is het verdrag 
dat in 1960 werd gesloten. Het staat 
bekend als "Generalbereinigung". In dit 
verdrag werden de nog hangende proble
men tussen Nederland en de BRD gere
geld.
Als we deze feiten bezien dan is het 
gebeurde op 5 mei 1945 in Wageningen 
een fase in de afsluiting van de Tweede 
Wereldoorlog. Zouden we de thans geves
tigde tradities opnieuw willen instellen dan 
zou de voorkeur kunnen uitgaan naar 17 
april als herdenkingsdatum voor de bevrij- 
ding van Wageningen en naar 10 mei als

herdenkingsdatum voor het bevrijd zijn
van geheel Nederland.

Bronnen
1) A.G. Steenbergen. Verslag van de 

oprichtingsbijeenkomst in de beneden- 
foyer van Junushoff gehouden op de 
avond van dinsdag 17 april 1973' in 
Spiegel van Wagenings Verleden. His
torische Reeks van de Vereniging 'Oud 
Wageningen'. Nr. 8 (Wageningen 1998) 
18-19:17 april is ook de datum waarop 
de vereniging is opgericht.

2) Evert van de Weerd, Peter A. Veld
heer, Gertjan Crebolder, Bevrijdingsat- 
las Veluwe. Schaffelaarreeks nr. 16 
(Barneveld 1985): 95, foto 109. Het 
twistpunt "5 mei of 6 mei" is niet van 
veel belang omdat generaal Blaskowitz 
in feite de capitulatievoorwaarden op 5 
mei had aanvaard.

3) Veenendaal is pas in de loop van 9 mei 
bevrijd.

4) Voor wie heel streng in de leer is zou 
zelfs 10 mei 1945 niet correct zijn. Het 
eiland Texel werd pas op 20 mei door 
Canadese troepen bevrijd.
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DE KAMPSOUVENIRS VAN NEELTJE KRIJTHE (1909 -1990)
Topstukken van de Casteelse Poort (5) P. Aben

Een eenvoudig plastic album met foto's, brieven en knipsels, een gestencild A5-boekje
-  de kampsouvenirs van Neeltje Krijthe bezitten weinig uitstraling. Je zou er zomaar 
aan voorbij lopen. Maar in dezelfde vitrine ligt ook een brief van koningin Wilhelmina en 
het Mobilisatie Oorlogskruis en vooral de Israëlische onderscheiding Yad Vashem. De 
bezoeker blijft staan, verwonderd, nieuwsgierig. Wie was dan wel Neeltje Krijthe? Haar 
oorlogserfenis is pas in 2003 aan het museum geschonken; zij vormt een eerbewijs aan 
het stille verzet van gewone burgers in oorlogstijd.

Bewijzen van ellende
In haar album bewaarde Neeltje Krijthe 
documenten uit de oorlog -  een verblijfs
vergunning, distributiebonnen, haar brie
ven uit kamp Vught, een lijst met namen 
van lotgenoten, een routekaart van haar 
tweeduizend kilometer lange omzwerving 
door Duitsland, een paar schetsen van 
kampsituaties, documenten uit de moeilij
ke periode direct na haar terugkeer. Het 
zijn even zovele sprekende bewijzen van 
de doffe ellende die ze in '44/'45 heeft 
doorstaan. Het duurde zo'n dertig jaar 
voordat zij zich in staat achtte ook zelf te 
spreken en op te schrijven wat haar was 
overkomen; haar en haar tweelingzus 
Eltien, van wie zij altijd onafscheidelijk was 
geweest. Totdat zij in kamp Ravensbrück 
van elkaar werden gescheiden, voorgoed.

Wie één leven redt
Neeltje Krijthe begint pas na vele jaren 
woorden te vinden voor wat haar is over
komen; het duurt tot na 1973. In dat jaar 
gaat zij op uitnodiging van Yad Vashem 
naar Jeruzalem om daar een boom te 
planten in de Laan van de Rechtvaardigen 
onder de Volken. En in datzelfde jaar 
ontvangt zij uit handen van de Israëlische 
ambassadeur de Yad Vashem-medaille 
met de inscriptie 'Wie één leven redt, redt 
de hele wereld'. Het is alsof zij die erkenning 
nodig heeft gehad om haar verhaal te 
durven doen. Tegen de Jerusalem Post

Neeltje Krijthe ontvangt de medaille Yad 
Vashem ('gedenkteken en naam') uit 
handen van de Israëlische ambassadeur 
in Nederland -  22 november 1973.

van 13 september van dat jaar durft ze 
dan zelfs te zeggen dat zij en haar zus 
verraden zijn. Daarna schrijft ze haar hele 
verhaal uit in een artikel '50 vrouwen, 50 
gevangenen in Vught, 50 namen'en in een 
klein gestencild boekje'hoe de Nazi's met 
ons sleepten over ongeveer 2000 km'. Of 
dat artikel ooit is gepubliceerd is onbekend 
en hoe breed ze haar boekje heeft ver
spreid, we weten het niet. Voor haar zelf 
zal doorslaggevend zijn geweest dat'Vught 
no.1080' haar herinneringen eindelijk"als 
nuchtere feiten weergegeven" op papier 
had gezet.

Neeltje en Eltien Krijthe, geboren in 1909 
in Den Haag, waren na hun afstuderen aan
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de Landbouwhogeschool in 1934 allebei in 
Wageningen aan de slag gegaan. Eltien 
deed onderzoek naar wortelvorming aan 
stekken en Neeltje aan kieming van poot- 
aardappelen. Ze woonden sinds 1930 op 
de Wolfswaard, Aan de Rijn 12; daar 
huurden ze de etage met een eigen 
voordeur. De dames Krijthe vormden een 
wat eenzelvig stel, ze gingen hun eigen 
gang, trokken er veel op uit de vrije natuur 
in. Hun ouders waren zich intussen in 
Bennekom komen vestigen.

Neeltje en haar zus waren geen types voor 
opvallende daden, ook niet in oorlogstijd. 
"We hebben in de eerste tijd maar klein 
illegaal werkgedaan", schrijftze. Dat werk 
bestond uit levensmiddelenkaarten rond
brengen naar onderduikadressen, geld 
inzamelen voor de vrouwen van zeelui die 
voor de geallieerden werkten en het rond
brengen van illegale blaadjes. Eind 1942 
nemen ze twee joodse onderduikers op, 
Marietje Stoppelman (25) en haar broer 
Theo (24), uit Amsterdam. Niet dat ze 
erom gevraagd hadden, maar zoals dat 
toen wel vaker ging: die mensen moesten 
geholpen worden, ze werden hun via via 
door kennissen als het ware aangereikt.

Dat gaat een hele tijd goed, maar dan 
begintzich beneden op de Wolfswaard een 
hoop ondergronds verzetswerk te concen
treren. Daar wonen de eigenaresse Zwaan
tje Bosman met haar zoon Jan van Roe- 
kel, die dan 23 is. Die Jan is een jongen van 
veel bravoure. Hij was in de nieuwjaarsda
gen van '43 betrokken bij de diefstal van 
het Wageningse bevolkingsregister; een 
staaltje van verzet dat elders in het land 
nog nietwas voorgekomen. De hele admi
nistratie werd bij de Wolfswaard begraven. 
Daar werden ook wapens opgesfagen, er 
werd een radiozender gebouwd, afge
schoten piloten vonden er onderdak en 
werden vandaar over de Rijn gezet.

In de val
Neeltje en haar zus vinden dat beneden 
te onvoorzichtig te keer wordt gegaan. 
Meer dan eens komt de Sicherheitsdienst 
poolshoogte nemen. Er ontstaat een 
gespannen sfeer in huis. De tweeling vindt 
dat het voor hun onderduikers te gevaar
lijk wordt en probeert ze ergens anders 
kwijt te raken, maar geen mens wil ze 
hebben. En dan slaat het noodlot toe. De 
SD verschijnt op 20 mei 1944 om 5 uur 's 
morgens. Zonder de mensen boven te 
waarschuwen -  wat ze bij eerdere huis
zoekingen wél had gedaan-stuurt Zwaan
tje Bosman hen van de voordeur onmid
dellijk door naar de ingang van de Krijthes. 
Dan blijkt boven dat de vluchtdeur naar 
het balkon -  die nooit werd afgesloten -  
dicht zit en een losgewrikte plank in het 
schot tussen zolder en schuur blijkt vast
gezet. De zussen en hun onderduikers 
zitten klem. Ze worden in kamp Vught 
geïnterneerd.

Het duurt even voordat de zusjes begin
nen te vermoeden wat hun is overkomen 
en wat hun nu aan ellende boven het hoofd 
hangt. Vught was nog een paradijs verge
leken met wat daarna kwam, zo noteert 
Neeltje. Ze hebben er ruim vier maanden 
voor Philips gewerkt. "Het was'samenwer- 
king' met de Duitsers met het kennelijke 
doel om de gevangenen zo lang mogelijk 
in Nederland te houden". Dat kon niet 
langer toen de Engelsen met de operatie 
Market Garden te dicht in de buurt kwa
men.

In vrouwenkamp Ravensbrück begint de 
ellende van het kampleven pas echt: het 
sadistische getreiter van de bewakers, het 
eeuwige op-appel-staan, en vooral het 
steeds nijpendergebrekaan eten, drinken 
en hygiene. Uit de Vughtenaren werd in 
Ravensbrück een 'Philips Kommando' ge
vormd, dat vervolgens direct werd door-
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gesluisd voortewerkstelling bij Siemens in 
het oostelijk gelegen Reichenbach. Daarbij 
moet Neeltje haar zus Eltien achterlaten. 
"Het werden 50 uitgezóchte vrouwen, ik 
was erbij, mijn zuster niet, die had angina. 
Protest van onze kant hielp niet, we 
werden gescheiden, ik zag haar nooit 
weer".

Vanuit het kamp bij Reichenbach trokken 
de vijftig vrouwen bijna vijf maanden lang 
elke dag naar de fabriek van Siemens, om 
nutteloos werk te doen: "De 3 cm lange 
stukjes glazen buis die ik moest sorteren 
werden bij inlevering weer mooi bij elkaar 
gegooid in een voorraadtrommel". Ze 
hadden altijd honger, schrijft Neeltje; het 
belangrijkste bezit was dan ook de etens- 
kom. Wie zijn kom kwijt was kreeg niets te 
eten. Maar de natuurliefhebster in haar 
noteert toch nog een dagelijkse verras
sing: "halverwege ons pad naar de fabriek 
een prachtige berk".

Als het kanongebulder van de Russen te 
horen is wordt het kamp ontruimd. Het 
Philips Kommando wordt via het nog 
nabrandende Dresden naar het Westen 
versleept om in Minden opnieuw voor 
Siemens te gaan werken. De fabriek lag 
ondergronds. Neeitje geniet ondanks 
alles van de lente, "lopend naar de 
fabriek, langs een prachtig pad, bloeien
de els, hazelaar en overal viooltjes". Het 
was er veilig en gewerkt hoefde niet te 
worden, wanter waren geen onderdelen 
voorhanden. Na vier weken staan de 
Amerikanen voor Minden. In plaats van 
bevrijding wacht de gevangenen een 
nieuwe deportatie, nu weer oostwaarts, 
naar de ondergrondse Volkswagenfa- 
briek in Fallersleben. Weer een week 
later moeten ze ook daar weer weg, naar 
Salzwedel. Daar heerst inmiddels een en 
al chaos. Er zijn zelfs nauwelijks bewa
kers meer.

Ziek, maar levend
Op 14 april wordt het kamp bevrijd. Neeltje 
is zo ziek dat ze tot 1 mei in een ziekenba
rak moet liggen. Dan kan ze met een 
militair transport tot Munster komen. Daar 
wordt ze in een nonnenkliniek een maand 
lang opgepept met ei en cognac en heel 
veel pillen. Op 6 juni, ruim eenjaar na haar 
arrestatie, kan ze eindelijk per ambulance 
naar haar ouders in Bennekom. "Ziek, 
maar levend", zoals ze zelf nuchter vast- 
steit. Haar zus is voorgoed vermist. Van 
het Philips Kommando zijn vijf vrouwen 
omgekomen. Ook haaronderduikerTheo 
Stoppelman is nooit teruggekeerd. Marie- 
tje Stoppelman heeft het overleefd. Met 
haar is ze altijd bevriend gebleven. Zij 
reisden ook samen naar Jeruzalem, om 
het beste moment van hun gezamenlijke 
lot met elkaar te delen.

Neeltje Krijthe is na de oorlog met haar 
onderzoek aan pootaardappelen uitge
groeid tot internationaal erkend expert. In 
'46 hervatte zij haar werk en dan verschijnt 
ook alweer een publicatie van haar hand 
(Mededeeling 71 van het Laboratorium 
voor Plantenphysiologisch Onderzoek). 
Maar op het persoonlijke vlak is zij haar 
oorlogservaringen nooit meer echt te bo
ven gekomen. Het besef dat zij op de 
Wolfswaard was verraden is altijd aan haar 
blijven knagen. Haar lichamelijke conditie 
werd almaar minder. Berustend noteertzij 
op een los velletje papier: "En wat mijzelf 
betreft: ik denk, de wereld is tegenwoordig 
vol met al die toestanden, er zijn duizen
den mensen die hetzelfde beleven als wat 
ik beleefde. Dictaturen zijn er overal -denk 
zelfs ook aan kerken en sekten! Ook overal 
zijn meelopers, bangerds én vele stille 
verzetsmensen".
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... hoe de Nazi's met 
ons sleepten over 
ongeveer 2000 km.

Objectnummer WA 1361
Verslag van kampervaringen 1944 - 1945
titel Hoe de Nazi's met ons sleepten over

ongeveer 2000 km
door 'Vught 1080'
Verslag van de concentratiekampervaringen van 'Vught 1080' (Neeltje Krijthe), mei 1944 - juni
1945, met inbegrip van de voorgeschiedenis.
uitgave in eigen beheer, ongedateerd (waarschijnlijk

1975-'80)
afmetingen lengte 21 cm, breedte 14,8 cm, 38
pagina's
standplaats Sijnja-zaal

(m.m.v. Willem Groenewegen)

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

Met deel 19 in deze reeks vestig ik opnieuw de aandacht op ons Gemeente-archief.

Een genealogische bron:
Gerrit zoon van Jan en kleinzoon van 
Otto
Op 29 mei 1703 schrijft de baljuw van de 
heerlijkheid Oosthuijsen (halverwege Edam- 
Hoorn) het volgende:
Mijn (papier afgebrokkeld)
Alsoo den 26 Maij 1703 hebbe aengehou-

pert, of Rinke, genaemt, na dat hij vee; 
uijtsprogigheden hadde gepleegt, in de 
heerlijkheijt van Oosthujsen, waer op de 
voors^egde] Jan Gerritsz, na naukeurige 
examen, mijn sijn maegschap, en vrin
den, beneven sijn huijsvrouw, heeft geo- 
penbaert, sijn huijsvrouw Geertje Notting, 
met 3 kinderen, 2 meijsiens genaemt

den den persoon Jan Gerrtisz, alias Plom- Claesie [de naam van de andere dochter
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wordt niet gemeld], 't jongentje Gerrit 
Jansz, met de selve gewoont hebbende, 
ruuren van Uijtregt, op de vurst, heefteen 
halve Broer gehadt, Otto Gerritsz, een 
suster, Gijsbertje Gerrits, haer man, de 
Kaegse Snijder, de vader Gerrit Jansz 
Ottes van Waeggenen [Wageningen], 
vorder heeft gesegt, dat de selve sijn 
vrouw, is ontlopen, de reden ons onbe- 
kent, Aen de regte waerheijt van sijn 
Komportnent, mijn eers bekent te mae- 
cken, waer op mijn sal verlaten. Waer 
mede presentere mijn Dienst aen EU: wel 
agtbaerheden en verblijven haer D: W: Dr,
C. Langereijs, Baljouw en Schout 
per order Vader

[Oosthuij]sen 29 Maij 170 
[—]ekeper naeste post 
[—] op de mijne om te bestellen 
Amsterdam inde Oosthuijsen kelder

Genealogie
I Otto -, tr. ? Hieruit:
II Jan Ottes (Ottes = zoon van Otto)

III Gerrit Jansz Ottes, uit Wageningen 
(Gerrit zoon van Jan Ottes), tr. 1. NN., tr.
2. NN.
Uiteerste huwelijk:
IV 1. Otto Gerritsz.
Uittweede huwelijk:
IV 2 Jan Gerritsz, alias Plompert of Rincke, 
wonende 3 uur lopen van Utrecht, in Vurst, 
dat is ongeveer 15 km. Mogelijk wordt 
(Lage) Vuursche hiermee bedoeld. Tr. 
Geertje Notting.
IV 3. Gijsbertje Gerrits, tr. Kaegse Snijder 
(kleermaker in de Kaag?)
Uit het huwelijk van Jan Gerritsz en Geertje 
Notting drie kinderen:
V 1. Claesie
V 2. een meisje
V 3. Gerrit Jansz.

Dankzij Jans 'veel uijtsporigheden', we 
zouden nu buitensporigheden zeggen, 
weten wij iets over zijn familierelaties. Een

achternaam had hij nog niet; misschien is 
die later Plompert of Rincke geworden. 
Wat er verder van hem en zijn moederloze 
kinderen geworden is dient uitgezocht te 
worden. Misschien dat vader Jan in het 
gevang kwam en dan zullen de kinderen in 
de Lage Vuursche zijn opgevangen.

Bron: Oud-archief inv. nr. 85. Ingekomen 
stukken 1703-1704. Doordatalle ingekomen 
stukken aan de linkerzijde samen doelbe
wust zijn geplakt om er een boek van te 
maken, kan niet altijd de tekst van het 
linkergedeelte van een stukgelezen worden.

Balarije
Op de voorzijde van dit stukje papier staat: 
Bericht betreffende Jan Willem Monsieur 
aan Erfgenaam Cornelia Monsieur (met 
adres) Ho ff op de Wal, aangifte.
En aan de achterzijde: in Meij 1774 is hier 
Tieding(tijding = bericht) gekomen van de 
dood: gestorven in het begin Julij 1773. 
En verder de mededeling 1773 de 25 
Octoberis de brief geschreven in Balarije. 
Jan Willem Monsieurwasdusin Balarije (hij 
was meen ik in het voormalige Nederlands 
Oost-Indië) begin juli 1773 gestorven. 
Hiervan werd aldaarop 25 octobervan dat 
jaareen bericht opgesteld, datin mei 1774 
Nederland en vervolgens Wageningen 
bereikte om daar zijn erfgenaam Cornelia 
Monsieur op de hoogte te stellen.

Bron: Oud-archief 957. Aangiften e.d. 
betreffende de collaterale successie, 1763- 
1776.

Wijngaard en Heijmenberg
Op 6 december schrijft vanuit Utrecht E. 
van Wachtendonk een brief aan Mr. 
C[ornelis] Cras, secretaris van de stad 
Wageningen. Het onderwerp van zijn brief 
is het afgraven van de Heymenberg [nu 
Grebbeberg geheten] in verband met het 
bezanden van de Grebbedijk. Het afgra
ven heeft 'den Heere van Amerongen in
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Erfpagt. Maar Van Wachtendonk begint 
zijn brief met het bedanken voor 'het 
magnificq present van de gezondene wijn- 
gaerdjes' en Cras wordt uitgenodigd om de 
wijnstokken volgend jaar te'sien groeijen 
op mijn eenvoudige Abdije'.

Interessant is 1. hoe kwam Mr. Cras aan die 
wijnstokken, 2. hij zal wellicht een deel van 
de wijnstokken behouden hebben om ze in 
zijn eigen tuin te poten, 3. welke (voorma
lige) abdij bezat Van Wachtendonk? Die te 
Doorn, waar een wijngaard is geweest?

Bron: Oud-archief 1208. Verdere stukken 
betreffende hettol- en weggeld, 1613-1791.

Kasteel als 'Vorstelijcke huijs'
Wageningen 1674. Inventaris van de 
goederen gevonden op het vorstelijcke 
huijs van Jr. Montfoordt.

N.B. Jonker Montfoort was vertegenwoor
diger van de Franse overheersers over de 
periode 1672-1674 (1672 Rampjaar en 
daarna). Hij had zijn intrek in het Kasteel 
genomen, dat in de acte Vorstelijck Huijs 
wordt genoemd. Na het terugtrekken van 
het Franse leger in 1674 was hem aange
zegd Wageningen te verlaten. Daarna 
werd een inventaris van de goederen in het 
kasteel opgemaakt. Wellicht om het een 
en ander aan rechthebbenden terug te 
geven. Was zijn voornaam Matthias?

Bron: Oud-rechtelijk archief inv. nr. 271. 
Boedels, 1651-1685.

Joods kerkhof?
Op 7 maart 1765 wordt de Joodse be
graafplaats genoemd als Joodsche kerk- 
hoff. Maar een kerk stond er uiteraard 
niet. En ook geen synagoge. Ook nu wordt 
een 'kerkloze' begraafplaats nog wel met 
kerkhof aangeduid.

Bron: Oud-recht. Archief inv. nr. 197. 
Minuten van transporten, 1753-1769.

Een teken- en schrijfoefening

*
i

ffb

Bovenstaande ster en alfabet (zonder de
I) vinden wij op een papier dat als omslag 
van de hieronder in de bron genoemde 
rekeningen werd gebruikt. Het papier kan 
oorspronkelijk een ander gebruik hebben 
gehad. Daarom kan alleen dooreen nauw
gezet onderzoek van de schrijfwijzen van 
de burgemeesters (waaronder de pen
ningmeesters), schepenen, stadssecre
tarissen en anderen, die hun schriftelijke 
sporen in het archief hebben nagelaten, 
mogelijk de kunstenaar aangewezen wor
den.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 1185. Rekenin
gen ten laste der stad wegens vervoer en 
inkwartiering van 's lands troepen en van 
Z.D.H., 1780-1794. (Z.D.H. = Zijne Door
luchtige Hoogheid).

Hoevestein
4-4-1764. Abraham van Bemmel notaris 
te Amersfoort en Alberdina Geertruijd 
Brandligtex. test., Emerentia Struijs wed. 
van Andreas van Mehen, Catharina Struijs 
huisvrouw van Hendrik Harmen Colonius 
en Margaretha Struijs wed. Jan Engel- 
berts, en Wilha Emerentia Struijs, Anna 
Sophia Struijs en Geertruijd Struijs erfge
namen van Emerentia Struijs f 1150 ver
kopen o.m. Hovesteijn.
We kennen twee spellingen Hoeve en 
Hove. Het is niet onmogelijk dat Hoeves
tein ook als Hovestein werd uitgesproken. 
Immers in vele oudere woorden maakt de
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e na de o in Hoeve van de o (als in pot) 
een o (als in poot). Hetzelfde geldt bijvoor
beeld in een achternaam Van Haersolte, 
die als haarsolte moet worden uitgespro
ken. Ook zien we het nog terug in de 
huidige naam de Bleyk, waar de y van de 
e (als in blek) een ee (als in bleek) maakt. 
De straatnaam Bleyk moet dus eigenlijk als 
de Bleek uitgesproken worden. Idem 
Oirschot > oorschot, en Huissen > husen.

Bron: Oud-recht. Archief inv. nr. 197. 
Minuten van transporten, 1753-1769.

De Rietpol, het Eiland en Stralens 
hof
25-1-1751. Adriaen Frederik Lutteken, 
Capitein en Heynrick Lutteken, Capitein en 
neeff Egbert Gysb. Lutteken en Josina 
Noorman en Maria Elisabet Lutteken, ook 
voorJohan Nicolaas Lutteken en Jeannet- 
te Lucretia Bongard EL verkopen aan 
Gysb. Care! Grave van Hogendorp, rege
rende schepen een hoff en boomgaard 
genaemt De Rietpol. O, W en N de 
Stadgraft, Z: den Dijk.
N.B. Ditterrein ligt tussen de Grebbedijken 
de stadsgracht tegenover het Theekoe- 
peltje. Er staat nu een woonhuis op. Ik 
vraag mij af of de huidige bewoners weten, 
dat hun huis vroeger De Rietpol heette? 
Op de vogelvluchtkaart van van Geelker- 
cken (zie een vorig nummer) wordt dit 
terrein de Stralenshoff genoemd. Het zal 
toen een moestuin van de familie van 
Stralen geweest zijn. Interessant is dat het 
omgracht is. Was het ooit een buiten de 
wallen liggende versterking van hetsluisje 
dat de waterstand in de gracht regelde?

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

14-11-1775 RAW198. Anthony van der 
Hart, oud borgemeester en Mr. Constan- 
tijn Cras, secretaris, voor Gysbert CareI 
Grave van Hoggendorp, borgermeester

en raad, en Cornelia Jenette van Hoeij, 
vrouwe van Marlot te 's Hage f 2700 
verkopen aan Francois Schilmans (naast 
een huis) 3 Hooven of Tuynen als een 
langs de Stadswal en gragt, en de Rietpol 
off 't Eyland gen[aam]t liggende in de 
stadsgragt tusschen den Dijk en den Eerst 
gen[oemde] tuyn, nog een tuyn liggend in 
syne schuttunge aan de voet van den Dijk 
meede langs de Stadsgragt, en eynde by 
de Menagerie liggende in t StadsBolwerk, 
rondtomme in een Elspasje beslooten. De 
Rietpol heeft Heer en Dijklastenf 3.16.12, 
tuyn met de Coupel jaarlijkse erfpagt f
1.18.-, en de Menagerie erfpagt f 3,-.

29-5-1787. Stad Wageningen certificeert 
Adolph Troost op 30-11-1786 op verzoek 
van Apothecar Johannes van Nas en 
vrouw op 1-11-1785 o.a. Thuijn genaamd 
de Rietpol gelegen aan de Stads Gragt ten 
Zuijden, [-] verkoop op 31-1-1787 met 
desselvsThuijnhuijs, Coepel enThuijncie- 
raden ( en ander tuin) aan de voet van de 
Dijkf 1150 > Mr. Cornelis Erpenbeek.

Bron: Oud-recht. Archief 199. Deductie van 
den magistraat aan den stadhouder over de 
bestelling-.Zie voorapothekerVan Nas deel 
14 (Oud-Wageningen 31 (2003): 37-41). 
De daarin vermelde Arnhemse apotheker A. 
Troost draagt als voornaam Adolph.

Looijerij
15-3-1768 RAW197. Thomas Jordens wdr 
en boedelhouder van Berendina van Lo
chern, mitsgaders sijne kinderen Jan Jor- 
den, Anna Jordens en Margrieta Jordens 
(beide laatsten geadsisteerd met hun 
broer Jan), en Jan Jordens namens zijn 
nigt Geesje Kuylman Enige meerderjarige 
dochter van Elisabeth Jordens bij Hendrik 
Kuylman, en Jan van den Born, ook voor 
zijn vrouwJoha Engelina Jordensverkopen 
voor f 25 aan Barteld van Wijk en Cornelia 
van Eek Echte Lieden een kalk en drie 
looijkuipen gelegen agter den comparan
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ten woningen, schuer en hof even buyten 
de Bergpoort aan de stadsgragt. De Erf- 
pagt bedraagt f 1.4.-.

1788-9-2 RAW199. Hendrik Krop en Jantje 
Lieshout EL verkopen voor f 34 aan 
Heyman Jacobs drie zo looij als kall<[k]uypen 
gelegen in de Loyerye buyten de Berg
poort. Eerder gekocht van Elsken Gillebet 
en erfg. Geert de Swier. De Ervpacht 
bedraagt f -.18.-, dus voor elke kuip 6 st.
De Kuypen kosten f 30.-.-
Erfpagt 4.10.-

[Rest] f 25.10.-
1/2 voor vrouw de Swier 12.15.-
hieivan 1A voor J.V.Roekelt 3.3.12

F. Suerlander 3.3.12
A Schans 3.3.12

Anth. Gerrit en Hend. Lieshout 3.3.12

12.15.-
dus moeten vEeden maken 2.2.8
en A. Lieshout 1.1.4

zijn de portie van J.Van
Roekelt c.s.dus 3.3.12

N.B. Alvorens de verkopers hun deel van 
de verkooppenningen zien moet eerst 
nog achterstallige erfpacht, zijnde f4.10.0 
aan de stad betaald worden. Over blijft 
f25.10.-. Hiervan krijgtvrouwdeSwierde 
helft (f 12.15.-). De andere helft gaan 
naar vier andere rechthebbenden (ieder 
een kwart: f3.3.12). De laatste post is mij 
niet duidelijk. Of de portie van J. van 
Roekelt of dat van Lieshout wordt nog in 
2/3 en 1/3 deel verdeeld.

Vervolgens verkopen op 2 september 1788 
Elske Gillebet end Geert de Swier, ook voor 
gemeensman Frans van Eeden, 
gevolm[agtigde] van Anthony Schans en 
Lammertje de Swier E[cht]L[ieden], Frederik 
Suerlander en Elizabeth de Swier EL, en 
Anthony Lyshout en Tryntje Lieshout EL, 
[die] ook voor Gerrit en Hendrik Lieshout

[optreden], en ge\/o/m[agtigde] Geurt de 
Siv/'erv oorf30 hun deel aan Hendrik Krop en 
Jantje Lieshout EL drie zo looyalskalkkuypen 
gelegen in de Loyerye buyten de Bergpoort. 
De Erfpagt bedraagt f -.18.- Dus de kuipen 
konden zowel voor als looikuip en als kalkkuip 
dienen. Waar deze kuipen precies lagen weet 
ik niet, maar het is niet onmogelijk, dat de 
latere leerlooierij aan de Stationsstraat op 
dezelfde plaats is opgetrokken. Zie hieronder.

Bron: Rechterlijk Archief Wageningen inv. 
nr. 199, Deductie van den magistraat aan 
den stadhouder —d.d. 2-9-1788.

31-5-1793 RAW199. Cornelia van Eck und 
Barteid van Wijk en Jacomina van Wijk, 
Jacobus G. Schuylenborg en en Anthonia 
Maria van Wijk EL verkopen voor f 299 [of 
259] aan Heymen Jacobs en Lena Gey- 
mans EL een loo[d]s benevens drie kalken 
vier looij kuypen naast voorschr. loo[d]s op 
dezen Stads Loyerye buyten de Berg
poort. Ervpagt f 2.2.-. 
idem verkocht aan Willem Wentholt en 
Adriana van den Born 4 looykuypen bene
vens een plaats tot een dito kuyp op de 
loyerije. Ervpagt f 1.10.-.

11-2-1797 RAW200 H f81. Bernardus Mid
delkoop en vrouw, en Jan van der Heij en 
ClarineStrumperELverkopen voorf48 aan 
Arnoldus Hansen een looijkuijp en een 
kalkkuyp op de Stads Lojerij. Ervpagt 12 st.

29-4-1797 RAW200 H f96v. Marten van 
Duiken, Peter van Duiken en Neuleken van 
Duiken verkopen voor f 750 aan Adriana 
van der Born wed. Willem Wentholt een 
kalk- en een looijkuijp gelegen op dezer 
stadt loijerij. Ervpacht 12 st.

6-4-1799 RAW200 If5 Arnoldus Hanssen 
en Antonia Schuijl EL verkopen voorf 3612 
aan Jacobus TerSteeg en Adriana Cornelia 
van den Born een looij kuip en een kalk kuip 
op de Stads Loierij. Ervpagt 12 st.

Andere acten bij notaris van Daalen
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

SLOOP NUDEPOORT 31-4, blz. 85 
In mijn artikel Rondeel tweede Nudepoort, 
in O-W 31-4 (2—3) pag. 85, schreef ik dat 
de hoofd- en voorpoort in 1828 werden 
afgebroken. Dit is niet juist. Deze werden 
reeds in 1731 wegens bouwvalligheid ge
sloopt, waarbij het rondeel gehandhaafd 
bleef. Ter vervanging van deze poorten 
verrees op de plaats van de voorpoort een 
nieuw poortgebouw. In 1828 werd deze 
poort met rondeel deels gesloopt om in 
1833 in de nieuwbouw van sociëteit De 
Harmonie te worden opgenomen. In 1967 
werd De Harmonie afgebroken, waarna in 
1969 de overblijfselen van de poort en 
rondeel werden gerestaureerd.

Tekeningen
Wernerd de Beedt (1774-1843) maakte 
van de Nudepoort een drietal fraaie teke
ningen, die in het Wageningse gemeente
archief berusten. Twee ervan, de poort 
van binnen en buiten de stad gezien, 
werden kort voor de sloop op 14 januari

1828 getekend. Op de tekening de Nude
poort van binnen gezien, ziet men de poort 
vanaf de knik in de Hoogstraat waar 
vroeger ooit de hoofdpoort stond. Na de 
afbraak werd de straat van dit punt af 
rechtgetrokken, (zie afb. 1) *)
Op de andere tekening zien wij een front- 
gezicht op stadspoort en rondeel metlinks 
herberg Den Engel 2) en rechts de toren 
van de N.H. kerk op de Markt. (Zie afb. 2) 
3)

Noten
1) G. Olinga. Wageningse dienders. His

torische reeks O-W- nr. 9 (2003), 
omslag.

2) I.C. Rauws. Sloop Wageningse stads
poorten. O-W 32-3 (2004) pag. 68.

3) K. Heijers. Fotoboek Wageningen, 
(1982) pag. 128

'Sjaak Rauws

afb. 1
De Nudepoort op 14 januari 1828.

afb. 2
De Nudepoort, vóór de sloping in 1828 
getekend door W. de Beedt.
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RAADSELTJE 33 1 blz. 28
In de Achterhoek had het raadseltje van 
Bonaparte een vervolg:
In een café hoorde een boerenknecht dat 
raadseltje en de volgende dag bij het 
koffiedrinken legde hij een paar bonen op 
tafel, legde er vervolgens één apart en 
vroeg de boer: "Wat is dat?" De boer wist 
het niet. De knecht lachte hem uit en riep: 
"Napoleon!"

Leo Eppink

KLOKTORENTJE 32-4, blz. 99
In dit artikeltje vroeg ik mij af of burge
meester Torck in 1731 bij de bouw van de 
nieuwe Nudepoort zonder uurwerk een 
bestaande toestand handhaafde of juist 
wijzigde. Uit het zeer interessante artikel 
betreffende de geantedateerde afbeel
dingen van gebouwen in Wageningen door 
A.C. Zeven in O.W. 33-1, blz. 15-20 blijkt 
uit de vergroting van de Nudepoort uit de 
stadsplattegrond van Nicolaes van Geel- 
kercken (ca 1650) op blz. 17 dat de 
hoofdpoort boven in de trapgevel een 
uurwerk heeft. Torck wijzigde dus een 
bestaande toestand. Ik neem aan dat de 
Bergpoort toen ook al een uurwerk zal 
hebben gehad, hoewel dit uit de tekenin
gen op blz. 16 niet valt op te maken. In 
grotere en rijkere steden hadden de stads
poorten vaak aan beide zijden van de poort 
een uurwerk, zoals bijvoorbeeld te zien is bij 
de Amsterdamsepoort in Haarlem.

Sjaak Rauws

FUNDAMENTEN KASTEELTERREIN
33-1-, blz. 28 

Dit stukje van Rita Meijerink betreffende 
de aangetroffen muurresten uit ca 1500 
bij het herstellen van een lantaarnpaal op 
het voormalige kasteelterrein deed mij 
herinneren aan een dergelijk geval in 1985 
of '86. Toen werd door gemeentewerken 
op de hoek Walstraat-Plantsoen (bolwerk 
Straelenstoren) met een drilboor ter ver

vanging een stuk asfalt uit het wegdek 
verwijderd. Er kwam toen in het verlengde 
van de nieuwe "stadsmuur" aan de Wal- 
straat een muur met kloostermoppen 
bloot op een diepte van ca 50 cm. Wellicht 
dat deze plek nog in het asfalt te zien is.

Sjaak Rauws

WANNEER WERD LODEWIJK NAPO
LEON GEBOREN? 33-1, blz. 27 
Vier jaar geleden ('Uit het Wagenings 
Gemeente-Archief 11', 01/1/29 (2001) 2: 
42) vroeg Anton C. Zeven zich af voor 
welke Bonapartes op 15 augustus resp. 2 
september 1807 in Wageningen was ge
vlagd. Het in OW33 (2005) 1: 27 gegeven 
antwoord op die vraag is gebaseerd op 
artikelen in de WP-encyclopedie. Volgens 
deze bron is 15 augustus 1769 de geboor
tedatum van de latere keizer Napoleon I. 
Aan die datum wordt niet getwijfeld. Maar 
de datum '2 september 1807' gaf een 
probleem, want het ligt voor de hand hierbij 
aan Napoleons broer Lodewijk Napoleon te 
denken, die in 1807 koning van Holland 
was. De commentator in 014/33 (2005) 1: 
27 houdt het op 4 september 1778 als de 
geboortedatum van Lodewijk Napoleon, 
op grond van een artikel in de WP. Het 
stadsbestuur of de archiefambtenaar zou 
zich hebben vergist in de geboortedatum 
van Lodewijk Napoleon.
Er is echter een andere oplossing mogelijk. 
Die is te vinden door andere bronnen te 
raadplegen. Een ervan is (met excuses 
voorde lengte van de titel): Schwennicke,
D. ed., Europäische Stammtafeln. Stamm
tafeln zur Geschichte der Europäischen 
Staaten. Neue Folge. Band II. Die ausser- 
deutschen Staaten, die regierenden Häu- 
serder übrigen Staaten Europas (Marburg 
1984). Tabel 45 in dit verzamelwerk ('Die 
Kaiser der Franzosen a.d.H. Bonaparte') 
geeft als geboortedatum voor Lodewijk 
Napoleon: 2 september 1778. Volmuller,
H.W.J. ed., Nijhoffs Geschiedenislexicon.
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Nederland en België ('s-Gravenhage en 
Antwerpen 1981) 340 geeft eveneens 2 
september 1778 als geboortedatum van 
Lodewijk Napoleon.
Andere bronnen die ikop internet raadpleeg
de C Bonaparte', http://genealogy.euweb.cz/ 
bonapart/bonaparte.html ; 'Louis Buona
parte', http://genweb.inria.fr/ 
roglo?lang=nl;m=N;v=bonaparte ; 'Louis 
Bonaparte, Roi de Hollande', http:// 
genroy.free.fr/bonaparte.html ; alle be
zocht op 4 februari 2005) geven als

geboortedatum van Lodewijk Napoleon: 2 
september 1778. Het is aannemelijk dat P. 
van Doeveren en zoon juist handelden 
toen ze op 2 september 1807, in opdracht 
van het stadsbestuur van Wageningen, 
"...De Vlagge op den Toorn (hadden) 
gesetten wederafgehaalt...", ter herden
king van de geboortedag van Lodewijk 
Napoleon, koning van Holland. De WP- 
redactie zou de in die encyclopedie vermel
de geboortedatum van Lodewijk Napoleon 
kunnen controleren.

Jan van den Burg

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

WIE KENT DIT MANNENKOOR?
Gevraagd wordt welk koor dit is en welke personen er op staan.
Volgens sommige gegevens die ik heb zou dit het Schimmelpenninck Mannenkoor 
kunnen zijn. Uit verhalen van mijn vader maak ik op dat het ook het Wagenings 
Mannenkoor zou kunnen zijn. Ze namen vaak aan concoursen deel. Wat is juist? 
Misschien is de tweede persoon van rechts (zittend) Willem Brouwer.
In de tweede rij (staande) is de vijfde van rechts Willem Ruisch.
Op de achterste rij, tweede van links, zou Anton Hunterslag kunnen zijn.

Ik hoop veel reacties te mogen ontvangen op deze foto.
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Uw antwoorden kunt u kwijt elke dinsdagmorgen in het museum "De Casteelse Poort" 
of per e-mail: oudwageningen@planet.nl
of per brief bij mij thuis: Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen. 
of per e-mail; w.ruisch@hccnet.nl

Zij die ons verder helpen met namen kunnen een afdruk op fotopapier krijgen.
Bij voorbaat bedankt namens ons team van Oud-Wageningen.

Willem Ruisch, beheerder foto- en prentenarchief. Tel: 0317-411508

RONDLEIDINGEN IN EN OM WAGENINGEN. JAARVERSLAG 2004 

Algemeen
Stichting Gilde Wageningen organiseert met medewerking van de Historische Vereniging 
Oud-Wageningen wandelingen en fietstochten in en rond Wageningen, die begeleid 
worden door een 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].
In 2004 hebben in totaal 2027 personen aan een wandeling of fietstocht deelgenomen, 
164 minder dan in 2003.

Activiteiten in het jaar 2004

Stadswandeling
De belangstelling voor de historische stadswandelingen, die zich beperkt tot de 
binnenstad binnen de gracht, blijft groot, ondanks een sterke afname. Het totaal 
aantal deelnemers aan deze wandeling in 2004 bedroeg 1539 personen [tegen 1839 
in 2003].

Uiterwaarden wandeling
De belangstelling voor de wandeling door de uiterwaarden blijft vrijwel onverminderd 
groot. Er waren in 2004 241 deelnemers personen, tegen 253 in 2003.

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. Eventueel kan de route worden 
ingekort tot twintig km. Dit jaar hebben slechts twaalf personen deelgenomen aan deze 
fietstocht, tegen 44 in 2003.
Met vijftig buitenlandse cursisten van het Internationaal Agrarisch Centrum werden deze 
routes per bus gedaan.

Beeldenfietstocht
Aan de fietstocht langs meer dan dertig beelden in de open lucht, met toelichting op 
het kunstwerk en de kunstenaar, hebben in 2004 slechts veertien personen deelgeno
men tegen vijf in 2003. Men zou kunnen zeggen: een toename van 180%, maar het 
blijft natuurlijkweinig.
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Wandeling Tuin en Architectuur
De architectonische en kunstobjecten, de botanische tuinen, het geweldige panorama 
vanaf de Wageningse Berg en vooral het bezoek aan de tropische kas worden door 
de deelnemers aan deze wandeling zeer gewaardeerd. Het aantal deelnemers groeide 
tot 171 in 2004 tegen vijftig personen in 2003.
Er zijn dit jaar - op verzoek - ook wandelingen gestart bij Hotel De Wageningse Berg, 
waarbij de gids globaal de volgende route volgt: Arboretum Belmonte, bergwand, 
familiegraf van de Constant Rebecque en De Dreijen
Er bestaan plannen om deze wandeling onder de naam "Wageningen in Monte" in 2005 
verder te ontwikkelen.

Cultuurpad Wageningen
Cultuurpad Wageningen omvat een ochtend- en een middagprogramma en is erop 
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.
Dit jaar zijn er geen deelnemers geweest voor Cultuurpad Wageningen. Er is regelmatig 
informatie ingewonnen, maar de kosten van de meeste workshops blijken meestal 
onoverkomelijk. Om die reden zal het Cultuurpad in het vervolg dan ook niet meer 
worden aangeboden.

Museum De Casteelse Poort
Met het museum De Casteelse Poort bestaat een prima samenwerking. Dit jaar hebben 
157 personen een gecombineerde stadswandeling/museumbezoek afgelegd, tegen 
119 in 2003.
238 Personen hebben in het kader van een stadswandeling een kort bezoek gebracht 
aan het museum.
Bij rondleidingen alleen in het museum, is door enkele van onze gidsen medewerking 
verleend.
In combinatie meteen stadswandeling hebben 77 [in 2003 51] personen uitleg gekregen 
over het herdenkingsraam van de Tweede Wereldoorlog.

Gidsen
In 2004 waren er voor de rondleidingen in totaal 23 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. 
Wim de Leeuw heeft afscheid genomen als stadsgids, maar blijft wel beschikbaar voor 
uitleg van het herdenkingsraam in de NH Kerk. Hij is één van de oprichters van de 
Stadswandelingen in Wageningen en is om die reden bevorderd tot Erelid van 
Rondleidingen in en om Wageningen.

Overige activiteiten
• Op 15 januari brachten acht gidsen een werkbezoek aan Torck's pied-a-terre 

Herenstraat 6.
• Op 11 september hebben vier gidsen meegewerkt aan de Open Monumentendag 

door op verschillende lokaties tekst en uitleg te geven over de vestingwerken van 
Wageningen.

• Op 30 november gaf een gids op uitnodiging van het personeel van het gebouw De 
Nieuwlanden een presentatie over de geschiedenis van Wageningen.
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• Tijdens de Gidsenbijeenkomst op 15 december werd aan alle gidsen een exemplaar 
uitgereikt van een driedelige Geschiedenis van Wageningen, een ingekorte en 
bewerkte samenvatting van een artikelenreeks van Th. J. van der Zalm.

• Er zijn drieduizend 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.

• In december is de folder "Guided walks & tours in and around Wageningen" in een 
oplage van duizend stuks uitgegeven.

• Een vijftal nieuwe gidsen zijn aan een opleiding begonnen.
Leo Eppink

NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL

1. Aanwinsten
* Onze 80-urige oorlog; mei 1940 Rhenen/Wageningen.Z.j. (oorspronkelijkgeschre

ven voor een tijdschrift).
* Wim C. Angenent. Onderzoek naar de stadsmuur en grachten van Wageningen. 

In: Westerheem 53(2004) 6, december, p. 236-242. Fotocopie.
* Luuk Keunen en Hans Renes. "...den Wiltgraeff ofte wech van Wageningen naer 

Ede". Resten van de wildwal aan de oostzijde van de Eng van Wageningen. 
Wageningen enz., 2005. 30 blz. Met kaarten.

2. Een opmerkelijk boek.
Uitgeverij De Valkenberg te Apeldoorn bracht een bijzonder boek op de markt: "Een 
toren zo hoog als de hemel. Jan van Dongen (1896-1973), bouwer van kerken, kloosters 
en kapellen.
De auteur is Wim H. Nijhof uit Apeldoorn. Waarom ik hiervoor aandacht vraag? Jan van 
Dongen, geboren Breda, woonde vanaf 1924 tot zijn overlijden in Apeldoorn.
Bij de herbouw in 1941/42 van de binnenstad van Wageningen was hij één van de niet- 
Wageningse architecten, die erbij betrokken was. Het blok Markt 4 tot en met 20 kwam 
tot stand naar een ontwerp van Van Dongen. Voor de r.k. parochie ontwierp hij de 
pastorie naast de kerk in de Bergstraat. In 1942 kwam deze klaar. De in 1949/50 
herbouwde zuidgevel en toren van de kerk is ook een ontwerp van hem. Over 
Wageningen vindt u op blz.169-177 een uitgebreid verhaal. De prijs van het boek is E 
18,75. Te koop in de boekhandel.

3. Een oproep.
Een goede kennis, wiens grootmoeder 146 jaar geleden in Wageningen geboren werd, 
zoekt voor de verhalen van zijn familiegeschiedenis de teksten van twee liedjes, die zijn 
moeder vroeger altijd zong.
1. Hiervan kent hij alleen de beginregel:"Jan Hoek, Jan Hoek, Jan Hoek uit Bennekom".
2. "Ede hier, Wageningen daar, zeven stuivers kost zo'n ritje maar."
Uiteraard heb ik eerst in eigen kring gezocht en op dinsdagochtend in de Jan J. de 
Goedezaal gevraagd. Wie oh wie helpt mij en hem verder? U kunt me bellen.

Ton Steenbergen, beheerder 
0317-416675
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DOSSIER "WERELDOORLOG IN WAGENINGEN" OP WEBSITE OUD-WAGE- 
NINGEN

U heeft het al in de locale kranten kunnen lezen: de historische vereniging Oud-Wageningen 
heeft een speciaal dossier op haar website gezet over Wageningen in de Tweede 
Wereldoorlog. Met de 60ste herdenking van de bevrijding voor de deur is de Werkgroep 
Genealogie begonnen aan een grote inventarisatie van Wageningse oorlogslachtoffers 
en u hebt in het vorige blad al de eerste berichten kunnen vinden. Ook in deze uitgave 
van ons verenigingsblad kunt u de bevindingen van de werkgroep lezen.

De slachtofferlijst is ook op de website van Oud-Wageningen te bekijken, waarbij een 
onderverdeling is aangebracht naar onderwerp: o.a. slachtoffers binnen het verzet, 
binnen de Joodse bevolking, tijdens bombardementen e.d. De webmasters Rita 
Meijerink en Martin Woestenburg hebben voor aanvullende informatie gezorgd in de 
vorm van een dertigtal verhalen. Tevens brengt Ton Steenbergen een verhaal over 
de isolatie en deportatie van Joden in 1940-1945. Ook wordt een overzicht gegeven 
van Wageningse oorlogsmonumenten, waarvan Wageningen er nu nog zo'n twintig blijkt 
te bezitten. Het graaf- en spitwerk van de vrijwilligers heeft zelfs geleid tot het 
terugvinden van de gedenksteen ter herinnering aan de heer Helderman, een 
Wageningse verzetstrijder die in 1944 in gevangenschap overleed. De gedenksteen is 
sinds de sloop van de Handelsdagschool (in 1970!!) 'in opslag'!

Waar mogelijk worden op de website de namen van slachtoffers genoemd die met de 
betreffende monumenten herdacht worden. Tezamen met illustraties als foto's en 
andere gegevens uit het documentatiecentrum van de Historische Vereniging Oud- 
Wageningen is de site nu al de moeite waard om te bezoeken. Daarbij komt nog bij 
dat steeds nieuwe verhalen en oude krantenartikelen toegevoegd worden. 
Momenteel zijn er al ca 60 pagina's over de oorlog aangemaakt, naast de ca 60 pagina's 
met verhalen, kaarten en foto's die op het 'reguliere' deel van de website staan.
Op de website www.oudwageningen.nl is genoemde informatie te vinden als'Speciaal 
dossier' onder de naam 'Wereldoorlog in Wageningen'. Er is ook gedacht aan 
belangstellenden voor bovengenoemde materie die niet zo gemakkelijk met computers 
en internet aan de slag kunnen/willen: in de Jan J. de Goedezaal ligt een map met de 
papieren versie van al deze informatie op u te wachten als u op dinsdagmorgen langs 
komt!

Henk Schols

AGENDA MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Twee nieuwe tentoonstellingen maken het ook voor de geregelde bezoeker opnieuw 
de moeite waard De Casteelse Poort opnieuw binnen te lopen. Twee geheel verschillende 
tentoonstellingen zijn het; de ene is gewijd aan een typisch Wagenings onderwerp -  
de mouterij -  de andere heeft een veel breder perspectief -  de ervaringen van de 
burgerslachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands Oost-Indië.

"Voorbij de mouterij" -  18 m aart to t 5  sep tem ber
Het vroeg-industriële bedrijf van de mouterij, aanvankelijk brouwerij, heeft 139 jaar 
midden in de stad gestaan. Uitbreiding en vernieuwing kregen stapje voor stapje vorm,
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vandaar dat de fabriek een kakofonie van bouwsels is geworden. De huidige eigenaar 
Bavaria is eind 2004 met de productie gestopt. De vraag is nu wat er met het gebouw 
en het terrein gaat gebeuren. De gemeente wil de kans benutten om het gebied opnieuw 
te ontwikkelen. Het behoud van het verleden zowel als de onzekerheid over de toekomst 
van het bedrijf houden veel mensen bezig. Het museum kiest beide invalshoeken voor 
de opzet van deze expositie.

"De moed om door te gaan" -  29 ap r il to t e ind  ok tobe r
Elk jaar herdenken we op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Officieel 
strekt die herdenking zich ook uit tot Nederlands-Indië, maar feitelijk krijgen de 
slachtoffers van de oorlog aldaar weinig aandacht. En als dat al het geval is dan gaat 
hetvooral om de militaire lotgevallen. De ellendige omstandigheden waarin burgers door 
de oorlog met Japan terechtkwamen, komen slechts bij uitzondering aan bod, althans 
in tentoonstellingen. Eigenlijk is deze historie alleen goed bekend in de betrekkelijk kleine 
kring van direct betrokkenen. De tentoonstelling in de Casteelse Poort belicht de 
grootschalige vrijheidsberoving van burgers in Nederlands-Indië, hun ellendige omstan
digheden en hun geestelijk moreel. Geprobeerd wordt een inzicht te bieden in de 
verschrikkingen die men onderging, maar vooral ook te tonen hoe men zich te weer 
stelde om te overleven.

Parallel aan de (eerste maand van) De moed om door te gaan hangt er een speciale 
kunsttentoonstelling:

"Schilderen met het licht op het oosten" -  29 a p r il to t 5  ju n i
Vier vrouwelijke kunstenaars exposeren hun werk in het Koetshuis. Wat deze 
kunstenaars gemeen hebben is hun Indische achtergrond. Florine van Eekhout 
en Edith Bons kwamen als peuter naar Nederland. Saskia Vermeesch en Zwaantje de 
Vries werden in Nederland geboren. Volgens de boekjes ingeburgerd, maar is dit wel 
zo? Ze belichten, ieder op hun eigen wijze wat het Indische, het opgroeien in twee 
culturen voor hen heeft betekend.

Vaste presentaties
Museum De Casteelse Poort kent naast deze tijdelijke exposities een aantal vaste 
presentaties.

Geschiedenis van Wageningen van prehistorie tot heden 
Wageningen in de Tweede Wereldoorlog 
Wageningen, stad van wetenschap

PietAben

OP DE ZAAIER

Een kraai zat, 't was lang na het landen, 
Vlak naast De Zaaier te watertanden. 

"Hoe fraai is die zwaai 
maar toch", zei de kraai,

"D'r komt maar steeds niets uitje handen!'
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DE 0-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. € 2,-

• Van de Have, Rietveld en Zeven.
Wageningen en de rivier de Rijn. Historische reeks, deel 6. 1994 € 3,-

• A. Steenbergen, A. Rietveld en anderen.
Spiegel van Wagenings verleden. Historische reeks, deel 8. 1998. € 3,-

• A Rietveld.
Wageningen in pen en inkt. Deel 2. 1998 € 3,-

• G. Olinga.
Wageningse dienders.
De historische beschrijving van de Wageningse politie 1843-1945.
Historische reeks, deel 9 2003. € 5,-

• R. Elders.
Bouwen en bommen op de Wageningse Berg. Historische reeks deel 10. € 7,50

Jan Jansen

EEN OUD VERSJE

Als men screef na der geburte ons Heeren 
Duysent twehondert drie ende tsestich jaren,
Op den anderden Idus oder twellefsten dach 
Des maents Junij myt ganscher macht,
Heefft Otto, die welgeboren grave ende heeren,
Die stadt Nijwagheningh begost te funderen.

Otto van Gelre, die darde van den neme,
Een grave van Zutphen van edler fame,
Welck als twee ende veertich jaren lanck 
Regeert gehad heefft in Gelrelandt,
Is verscheiden uut deser tijt.
Toe Grevendaell begraven leyt 
Zijn licham myt groter eeren,
Averst die zyell leefft ewich bij Godt den Heren.

Afgeschreven uit een oud handschrift, bevattende rechten en privilegiën der stad 
Wageningen.
Otto III, die behalve aan Wageningen aan verschillende andere steden stedelijke 
rechten heeft gegeven, stierf 10 januari 1271.
Bijdragen en mededelingen 1899, blz. 208.

62



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. 

TTJDSCHRIFTENREK
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).

DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Ze zijn 
verkrijgbaar bij Jan Jansen, Vergersweg 11, 6707 HS in Wageningen, tel. 0317-412801. Veel 
uitgaven zijn ook verkrijgbaar tijdens de lezing-bijeenkomsten en ledenvergaderingen, de titels zijn 
nu en dan te lezen in de rubriek VARIATNFO van het contactblad Oud-Wageningen.

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: RondleidingenWageningen@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.

WAGENINGENIN BEELDOPINTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.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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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.L. Olinga

H.A. Schols 

A.H. Claassen 

Mevr. 0. Haze 

E.J. Jansen

voorzitter

W.J.M. Groenewegen lid

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen 
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@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, 
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen 
tel. 0317 412801
Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen 
tel. 0317 416991 e-mail: wgroen@xs4all.nl

secretaris

lid
,nl

lid

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.
LEDENSECRETARIAATEN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
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

W. Ruisch

ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf archief

COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink

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

Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
tel. 0317 416744
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.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
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen 
e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen 
tel. 0317 413063

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 HETMUSEUM DECASTEELSE POORT'
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VAN DE REDACTIE
Alle redacties van alle tijdschriften worstelen met het gegeven dat het lezersersbestand 
pluriform is. Hoe komt elke lezer tot zijn recht?
Met andere woorden: hoe moet een blad zoals Oud-Wageningen zijn om aantrekkelijk 
en makkelijk leesbaar te zijn voor elk van de abonnees?
Gebleken is dat het merendeel van de lezers ontspannen wil lezen en moeite heeft met 
teksten die wat ingewikkeld in elkaar zitten. Of met een taal die niet van onze tijd is. 
Om de Nederlands taal van enkele eeuwen geleden goed in je te kunnen opnemen is 
het gewenst datje je wat verdiept hebt in de schrijfwijze, de stijl en de woordkeus van 
die tijd. Dat is voorbehouden aan enkele 'adepten' en de meeste lezers zijn dat niet. 
Het is daarom dat ze geciteerde teksten uit het Oud-Nederland dan liever overslaan 
en verder gaan met het volgende artikel.
Auteurs geven we in overweging om citaten zoveel mogelijk om te zetten in modern 
Nederlands en alleen dan te citeren wanneer het een functie heeft, wanneer het echt 
om de een of andere reden nodig is.
Mede namens veel lezers: Jan Everdij

Kopij voor het novembernummer ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 21 
oktober 2005. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook welkom. 
Adressen van de redactieleden vindt u op het laatste blad van dit nummer.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen.

BIJEENKOMST
Maandag 26 september 2005, aanvang 20.00 uur 

in het kerkelijk centrum Vredehorst Tarthorst 1 Wageningen 
Lezing door de heer A.G. Steenbergen 

OP ZOEK NAAR WAGENINGS RELIGIEUS ERFGOED

INLEIDING OP DE LEZING
Monumentendag zaterdag 10 september is al voorbij. Thema voor dit jaar was: religie. 
Dit kon ruim ingevuld worden. In mijn lezing probeer ik dit eveneens te doen. Vandaar 
de titel: 'Op zoek naar Wagenings religieus erfgoed'.
Ik kom wel eens langs een winkel waar antiek en aanverwante zaken verkocht worden. 
Er staan daar vaak niet al te gave beelden, meestal van gips, soms van hout: Maria 
in verschillende uitvoeringen, een kruisbeeld, de Franse kloosterzuster Theresia van 
Lisieux. Ook aangeklede Maria's onder stolpen.
Waarom staan ze daar en niet in een woonkamer? Daar zit een verhaal achter. Zo ook 
achter het grote erfgoed in Wageningen.
Over enkele kerken in onze gemeente heeft archivaris Kees Gast een 'kerkboekje' 
opengedaan. Misschien hebt u het al.
Voorwerpen die erin staan of stonden en niet meer werden gebruikt werden verwijderd en 
kwamen ergens anders terecht, buiten Wageningen. Of verdwenen voorgoed. Religieus 
erfgoed op straat: waarom een St. Annastraat, een Conventplein met Kloosterstegen, een 
Papenpad? En wie waren Gerdes en Van Schelven, die meteen straatnaam vereerd werden? 
Welke Johannes de Doperkerk moet u hebben? Op de Markt of in de Bergstraat?
Wat betekenen de twee handen op de grafstenen op de Joodse begraafplaats?
Ik wil proberen niette praten als Brugman, maar wel bij elke afbeelding goede informatie 
te geven. Soms is er een mooi verhaal bij. Tenminste, dat hoop ik.

Ton Steenbergen.
BOEKEN TE KOOP
De meest recente uitgave van de Historische Reeks van onze vereniging : deel 11 '10 
mei 1940 -Wageningen in Oorlogsbrand' geschreven door Ad Rietveld is verkrijgbaar 
na afloop van de lezing door Ton Steenbergen. Voor leden van onze vereniging is het 
ook mogelijk om het boekje thuis te ontvangen: in Wageningen wordt het gratis 
thuisbezorgd tegen contante betaling van de prijs van het boek, terwijl voor verzending 
buiten Wageningen de portokosten extra berekend worden. Contact hierover kunt u 
opnemen met de heren Jansen en van de Peppel (zie achterzijde blad).

Henk Schols
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Vrouwenkop aan de Wageningse doopvont die zich nu in de Stevenskerk te Nijmegen 
bevindt.

LEZING NOVEMBER 2005
Op maandag 21 november zal Ruud Schaafsma een lezing houden over: 
HISTORISCHE WANDELINGEN ROND WAGENINGEN
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nu voor de meeste van ons de vakantie alweer (bijna) achter de rug is keren we terug 
naar het gewone leven en leest u al weer de vroege herfstaflevering van ons 
contactblad.
Het bestuur is na de ledenvergadering van mei j.l. weer op volle sterkte en we zijn blij 
dat de heren Borreman, van de Peppel en Lagerwerf hun tijd en energie in onze 
vereniging willen steken. Inmiddels is ook de nieuwste aanwinst van onze Historische 
Reeks, het boek van Ad Rietveld, gepresenteerd middels zijn lezing en het aanbieden 
van het eerste exemplaar aan de wethouder mevr. Strik. Het bestuur wil nog even 
stilstaan bij het feit dat deze mooie uitgave voor deze lage prijs niet mogelijk geweest 
zou zijn zonder de financiële steun van een tweetal sponsors: de gemeente Wageningen 
en het Prins Bernard Cultuur Fonds. Het feit dat beide sponsors niet met name in het 
boek genoemd worden ligt in het feit dat het boek al bij de drukker lag op het moment 
dat de subsidies toegezegd werden. Dank hierbij aan beide instanties! Meer informatie 
over de doelstellingen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds kunt u eventueel lezen in 
de folder die beschikbaar is in de Jan J. de Goede-zaal van het museum.

Zoals al eerder genoemd is een werkgroep, bestaande uit bestuursleden van Oud- 
Wageningen en het museum, aan de slag gegaan met de voorbereidingen om een 
aantal lezingen te kunnen organiseren met het doel meer kennis te vergaren over de 
invloed van de Romeinen op Wageningen en haar directe omgeving. Over een aantal 
onderwerpen wordt getracht expertise aan te boren en daarvoor deskundigen uit te 
gaan nodigen. De onderwerpen hebben betrekking op de scheepvaart, de betekenis 
van een doorwaadbare plaats (=voorde: Lexkesveer), de betekenis van de natuurlijke 
hoogte nabij die voorde (Westberg), de oude verbindingsweg noord/zuid (Diedenweg) 
en de oorspronkelijke loop van de Rijn. Naar verwachting zullen de lezingen in de 
wintermaanden van 2005/2006 worden georganiseerd. Hierover zullen de leden, die 
aangegeven hebben belangstelling te hebben voor deze avonden, tijdig en nader 
worden geïnformeerd (u kunt zich bij de secretaris van de vereniging en bij het museum 
nog steeds aanmelden). Indien mogelijk worden de data uiteraard ook genoemd in het 
volgende contactblad, terwijl ook in de plaatselijke kranten een aankondiging zal 
verschijnen.

Als laatste wil ik u erop wijzen dat de lijst met namen zoals genoemd op de achterzijde 
van dit blad onder het kopje 'leden van verdienste' aangevuld is. Uiteraard is de naam 
van ons kersverse lid van verdienste Jan Jansen toegevoegd. Het bestuur kwam er 
echter ook achter dat in de loop der jaren enige verwarring ontstaan is tussen termen 
als ereleden, leden van verdienste en namen genoemd op de wisselplaquette en dat 
er verschillende lijsten met namen circuleerden. Onze vereniging kent slechts één manier 
om haar waardering uit te spreken voor personen die veel voor de vereniging gedaan 
en betekend hebben en dat is de benoeming tot lid van verdienste en een gelijktijdig 
uitreiken van de wisselplaquette. De lijst met namen in ons blad en op de website is nu 
gelukkig weer compleet.

namens het bestuur: Henk Schols (secretaris)
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VOOR WIE HET AANGAAT
De eerste helft van dit jaar 2005 is alweer om! Wat gaat dat hard, vindt u ook niet? 
Maar hoe snel die tijd ook gaat, u hebt bijna zes (6) maanden de tijd gehad om uw 
contributie over te maken. Het is weliswaar slechts een klein bedrag, maar wanneer de 
penningmeester nog van tientallen dit bedrag moet ontvangen, dan begrijpt u wel dat 
dit zorgen baart.
Dus nu meteen doen: Contributie € 13,00 overmaken op girorekening 29 46 125 t.n.v. 
de Historische Vereniging Oud - Wageningen te Wageningen .
Mocht u niet zeker weten of u het bedrag overgemaakt hebt, de acceptgiro voor 2005 
is voor het eerst februari 2005 aan u gestuurd.
De penningmeester zal u dankbaar zijn!!!! P.H. van de Peppel

LEDEN MUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr E. Beenes
Dhr A.M. Canters
Mw A.A.W. Huijsman-Dixon
Dhr A. Janssen van Doorn
Dhr H. van der Lugt
Dhr G. Meurs
Dhr H. Roskam
Dhr J.P. Slotboom
Dhr J. Vonk
Dhr D.A. de Wit
Dhr T.J.B. Navest

Oude Diedenweg 75 
Plantsoen 190 
Veerstraat 40 K 406 
Leeuweriksweide 223 
J. van Ruisdaelstraat 65
H.W. Mesdagstraat 1 
Veluviaweg 14 
Ooststeeg 62 
Redemptoristenstraat 213 
Roghorst 263 
Hyacinthstraat 15

Adreswijzigingen:
Mw G. Giezen-Schans 
Mw L. de Jong-Etty 
Fam G.A.W. van der Schouw 
Historische Vereniging Oud-Renswoude 
t.a.v. dhr J.C. van Donkelaar Elzenhof 14

Schaepmanstraat 4D 
Utrechtseweg 33G 
Rooseveltweg 308

Tot onze spijt delen wij u mee dat is overleden: 
Mw M.A. Zander-Kollies Plantsoen 110

6704 AB Wageningen 
6701 AT Wageningen
6701 DW Wageningen 
6708 U Wageningen 
3583 CB Utrecht 
3314 XK Dordrecht
6706 AK Wageningen 
6708 AW Wageningen 
5042 DN Tilburg 
6708 KL Wageningen 
8013 XW Zwolle

6702 AW Wageningen 
6862 AB Oosterbeek
6707 GV Wageningen

3927 GK Renswoude 

6701 AT Wageningen

DE KLOKBEKER UIT HET VERMEENDE KOEPELGRAF
Topstukken van De Casteelse Poort (6) P. Aben

'n Kleinetachtig jaargeleden, in 1927om precies te zijn, werd er wel héél druk gegraven 
aan de voet van de Wageningse Berg. In de Eng was de directeur van het Rijksmuseum 
voor Oudheden, dr. Jan Hendrik Holwerda, doende een hele ris graven bloot te leggen 
uitdena-Romeinse tijd. Een onderneming van grootbelang, zo zou later blijken. En aan 
de andere kant van de Berg, op het terrein van Oranje-Nassau-Oord, was de 
conservator van hetzelfde museum, dr. August Edward Remouchamps, bezig een stel
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prehistorische grafheuvels te verkennen; ook hier werd belangrijk resultaat verwacht. 
Dat de heren zo dicht bij elkaar aan het werk waren zou door een tragische oorzaak 
van groot belang blijken.
In dit artikel -  het zesde in onze serie over de tien topstukken in het museum -  willen 
we het hebben over de Veluwse klokbeker, die door Remouchamps gevonden werd in 
een van de vijf doorhem onderzochte grafheuvels. Daarin vond hij bovendien nog een 
grootfragmentvan een tweede klokbeker en twee barnstenen knoopjes. De vier andere 
grafheuvels leverden hoegenaamd niets bijzonders op.

Remouchamps
Kort nadat hij zijn graafwerk in Wagenin- 
gen had voltooid liep Remouchamps in 
Vechten bij een volgende opgraving een 
infectieziekte op, waaraan hij -  35 jaar oud
- overleed. Aan de uitwerking van zijn 
bevindingen op Oranje-Nassau-Oord was 
hij toen nog niet toe gekomen. Gelukkig 
heeft zijn directeur daar een jaar later wel 
werk van gemaakt met een publicatie in 
Oudheidkundige Mededeelingen (nieuwe 
reeks), nr. 9 van het Rijksmuseum voor 
Oudheden. Remouchamps had 'kladteek- 
eningen'van zijn werkaan de Wageningse 
grafheuvels gemaakt, maar daar kon 
Holwerda wel wijs uit worden; ongetwijfeld 
was hij regelmatig de berg overgestoken 
om even over de schouders van Re
mouchamps naar diens vorderingen mee 
te kijken.

Koepelgraf
Holwerda en zijn leerling Remouchamps 
hadden al heel wat grafheuvels verkend. 
De eerste decennia van de vorige eeuw 
gaven een geweldige inhaalslag van de 
Nederlandse archeologie te zien; in het 
buitenland was men vaak al veel eerder 
met geestdrift aan het graven geslagen. 
Holwerda was ervan overtuigd dat hij 
een voor ons land nieuw fenomeen had 
ontdekt, namelijk het koepelgraf, in de 
verte vergelijkbaar met de fameuze 
koepelgraven uit de Griekse prehistorie. 
Zijn leerling Remouchamps had volgens 
Holwerda al in 1922 aan de hand van 
opgravingen in Ermelo laten zien dat de
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Nederlandse koepelgraven samenhang 
vertoonden met soortgelijke graven in 
Europa. Ook in Wageningen zag Holwer
da al direct in de grafheuvel waarin de 
klokbeker werd gevonden 'het sterk spre
kende, met veel houtskool gemengde 
standspoor van een koepelgraf. Helaas 
voor de twee Leidenaren wist de Gro
ningse archeoloog dr. Albert Egges van 
Giffen enkele jaren later definitief aan te 
tonen dat ze daarmee fout zaten. Hij 
vond Holwerda c.s. -  zelf was hij ooit 
hun collega geweest, maar met ruzie 
was hij naar Groningen vertrokken -  te 
romantisch bezig. Wie nuchter naar de 
houtsporen in de grafheuvels keek zag 
niet meer dan een omheining van palen, 
opgetrokken rondom het graf. En niet, 
zoals Holwerda over het Wageningse 
graf optekende 'een uit liggende balken 
geconstrueerde koepelbouw'.

Holwerda zag verwantschap tussen de 
oudste bewoners van ons land en het 
'Middellandsche' volk, waaruit de klassieke 
cultuur rond de Middellandse Zee was 
voortgekomen. Daarentegen zocht Van 
Giffen aansluiting bij de internationaal toon
aangevende opvatting en maakte aanne
melijk dat de herkomst van de oudste 
Nederlanders gelegen is in het Noord- 
West-Europese cultuurgebied.

De grafheuvelcultuur in onze contreien 
mag dan geen aansluiting hebben gehad 
met de Myceense en andere klassieke 
koepelgraven, de mensen die 'onze'
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grafheuvels over hun doden hebben 
opgeworpen hadden wel degelijk relaties 
met een groot aantal volkeren; hun 
contacten strekten zich uit tot wat nu zo 
ongeveer de Europese Unie is. Dat valt 
af te leiden uit de bekers die ze hun 
doden meegaven; die laten modische 
ontwikkelingen zien welke zich op het hele 
continent voordoen. Andere grafgiften 
zijn vaak van verre ingevoerd, zoals de 
twee barnstenen knoopjes die bij onze 
klokbeker werden aangetroffen. Hoogst
waarschijnlijk zijn die uit de Baltische 
regio afkomstig.

De grafheuvelcultuur introduceert het 
enkelgraf. Vóór die tijd werden mensen 
collectief begraven, zoals in onze stre
ken bijvoorbeeld in de hunebedden ge
beurde. De eerste grafheuvels dateren 
uit de slotfase van de nieuwe steentijd, 
zeg 2900 v.Chr. Van de mensen die ze 
aanlegden weten we dat zij de eerste 
veehouders en landbouwers van ons 
werelddeel zijn geweest. Onderzoek aan 
stuifmeel uit de graven leert dat ze bos 
kapten voor weidegrond. Zij hielden run
deren, varkens, schapen en paarden. 
Ook het oudst bekende wiel komt uit een 
grafheuvel uit de bekertijd. De Veluwe 
metzijn vele tientallen grafheuvels moet 
in die tijd een culturele hotspot zijn 
geweest.

Leeftocht
Onze kennis van de grafheuveltijd stamt 
vooral van de bekers en andere giften die 
in de grafheuvels gevonden zijn. Ongetwij
feld waren de bekers gevuld met voedsel 
en drank als leeftocht voor de lange reis 
van de dode naar het hiernamaals. Andere 
giften die de doden meekregen waren bv. 
polsbeschermers (gebruikt door boogschut
ters), vuurstenen pijlspitsen, koperen tong- 
dolken, priemen en barnstenen knoopjes 
en kralen. In Lunteren werd een fraai

gouden sieraad aangetroffen alsmede'de 
gereedschappen van een kopersmid': 
hamer- en aambeeldstenen en een kope
ren priem. Ook in Bennekom werd een 
gouden sieraad gevonden en in Exloo een 
koperen dolk. Het is duidelijk dat we daar
mee bezig zijn de steentijd te verlaten en 
in het begin van de bronstijd zijn beland, 
rond 2000 v. Chr.

In de loop van de tijd worden de bekers 
steeds fraaier versierd, totdat er sprake 
is van een all overornamented-stijl, zoals 
die met name ook op de Veluwe gevon
den wordt. De bekers zijn met veel zorg 
gemodelleerd in een S-vormig profiel, 
dunwandig, oxiderend gebakken en daar
door rood of oranje gekleurd. De eenvou
diger versieringen werden aangebracht 
door vingernagels of touw in de natte 
kleivorm te drukken, de meer ingewikkel
de ornamenten werden met stiften en 
spatels ingekerfd.. De laatste ontwikke
ling laat een versiering zien in de vorm van 
blokken en zones, meteen bepaald motief 
zoals de visgraat. Ook de Wageningse 
beker vertoont een dergelijke zonering 
met rijke versieringen, kenmerkend voor 
de bloeiperiode van de klokbekers (zo 
genoemd omdat ze -  ondersteboven - 
op een kerkklok zouden lijken). De date
ring van Holwerda luidt ergens tussen 
2300 en 2200 voor onze jaartelling; te
genwoordig komen anderen ook op jon
gere data uit. Remouchamps trof onze 
beker in stukken uiteengevallen aan. Na 
een voortreffelijke restauratie werd hij 
aan Wageningen in bruikleen gegeven. 
Het bruikleencontract werd in 2001 ver
nieuwd. Bij die gelegenheid werd de beker 
getaxeerd op een waarde van 2000 
gulden.

Spannend
Na het verdwijnen van de bekerculturen 
zijn de grafheuvels door andere volkeren
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hergebruikt. Erbovenop en in de flanken 
werden opnieuw graven aangelegd. In 
een van de verstoorde Wageningse graf
heuvels werden grote, ruwe scherven van 
de La Tène-cultuur aangetroffen, zo ge
noemd naar de voornaamste vindplaats in 
Zwitserland. Deze cultuur wordt tegen
woordig nadrukkelijk aan de Kelten toege
schreven, terwijl Holwerda het in dit ver
band nog over Germanen heeft.
Rond de grafheuvels zijn latervaakenveel 
intrigerende sagen geweven over witte 
wieven en ander gespuis. Niet ongebruike
lijk was het ook om op de heuvels galgen 
op te richten. De verhalen werden er des 
te spannender van....

Veluwse klokbeker
Objectnummer WA 989
Beschrijving rijkversierde klokbeker, 2300-2200 v.Chr., 

gevonden 1927 in grafheuvel op terrein 
Oranje-Nassau-Oord, Wageningen

Materiaal aardewerk
Afmetingen hoogte 15,5 cm 

diameter bovenkant 15,7 cm 
diameter voet 9,4 cm

Eigendom RMO Leiden (reg.nr. e 1928/4.4) 
nieuw bruikleencontract 23-04-2001

Standplaats Historiezaal

(Gegevens en foto: Willem Groenewegen)

HET'BEROEPSZEGEL'VANJACOBUS WILLEM VAN KRIEKEN
Een apotheker te Wageningen A. C. Zeven

Op 29 oktober 1840 neemt Jacobus Willem van Krieken de apotheek van de erfgenamen 
van Hendrik Johann Moltzerover. Deze apotheek stond aan de Hoogstraat. Nu is dat 
Hoogstraat 76. Ook de erachter gelegen tuin en koetshuis aan de Molenstraat 
behoorden bij de verkoop. Het geheel kostte f  3565.

Krieken-Jonckers examen te Arnhem op 26 oktober 1836.
Jacobus W. van Krieken is in 1807 in Tiel Waar hij zijn kennis heeft opgedaan weet 
geboren, hij passeert zijn apothekers- ik niet. Hij trouwt met Janna Catharina
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Jonckers, die ca 1810 in Heteren is gebo
ren. Van zijn testament is alleen de 
omslag over, waarop drie rode lakzegels. 
Hiervan beeld ik één af. Op 15 januari
1860 overlijdt Jacobus en wordt zijn apo
theek voortgezet door zijn weduwe en 
haartantezeggende neef Adriaan Graadt 
Jonckers. Het een en ander wordt voor 
notaris D. Beek drie dagen na Jacobus' 
overlijden op 18 januari 1860 vastgelegd. 
Adriaan Graadt Joncker neemt op 26 juni
1861 de gehele apotheek over.

Bronnen:
Gemeente-archief, Notarieel archief 4867 
(notaris D. Beek akte 79).
A.C. Zeven. Wie woonden waar in de 
binnenstad van Wageningen. Deel 5 per
celen 415 en 416.

Afb. 1. Het zegel van Jacobus Willem van 
Krieken, in leven apotheker te Wagenin
gen, op 18 januari 1860 gebruikt door zijn 
weduwe Janna Catharina Jonckers (coll. 
Anton C. Zeven 42.17).

Afb. 2. De Hoogstraat met rechts de apotheek van Van Krieken.
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HET FLENTROP-ORGEL
De orgels van de Grote Kerk in Wageningen J. Blom

Op 14 juli jl. was het vijftig jaar geleden dat het orgel in de Grote Kerk op de Markt in 
gebruik werd genomen. Onze stadgenoot Q.J. Munters schreef het boek 'Kleine 
geschiedenis van het Flentrop-orgel in de Grote Kerk van Wageningen (1955-2005)'

Het Friederichs-orgel van 1804: 
vier organisten in anderhalve eeuw

Het orgel Is een beeld van 't leven hier beneden. 
Veel pijpen staan d'r in verdeeld in haar geleden, 
Een ieder heeft zijn plaats, een ieder zijn geschrei: 
Zo is de staat en praat der mensen velerlei.

Zo begint een gedicht van Jacob Revius 
(1586-1658), waarin hij zijn medemensen 
op treffende wijze vergelijkt met onderde
len van een orgel. Het gedicht benadrukt 
dat de lichtste pijp de hoogste noot voort
brengt. Terwijl het pedaal, dat de onmis
bare steunklank voor de muziek levert, 
met voeten getreden wordt. Maar, aldus 
Revius: 'Als 't orgel accordeert dan is 't 
zuiver werk'.
De dichter werd geïnspireerd door het orgel 
van de kerk in Deventer. Het is maar goed 
dat hij niet in Wageningen ter kerke ging, 
wantin de Grote Kerk op de Markt werd tot 
lang na de tijd van Revius gezongen 
zonder orgelbegeleiding. Naarde redenen 
daarvoor is het lastig gissen. Wellicht 
waren er godsdienstige bezwaren tegen 
het gebruik van orgels in een protestantse 
eredienst. Er zullen ook wel financiële 
bezwaren gespeeld hebben.
Die bezwaren leken halverwege de 18de 
eeuw opgelost. Munters beschrijft dat in 
1755 de Wageningse ingezetenen graaf 
Gijsbert Karei van Hogendorp en zijn 
vrouw Cornelia Janette van Hoey een 
testament opstelden waarin vijfduizend 
gulden werd gelegateerd 'tot het zetten 
van een orgel' in de kerk, tienduizend 
gulden voor een fonds waaruit de orga

nist betaald zou kunnen worden en dui
zend gulden voor het onderhoud van de 
orgelkast. Het testament is waarschijn
lijk later herroepen, want lang na het 
overlijden van de graaf (in 1779) en zijn 
vrouw (in 1782) klonken er nog steeds 
geen orgelklanken in de Wageningse 
kerk.
Uiteindelijk kwam er vanaf 1802 een 
grote inzamelingsactie, die voldoende 
geld opleverde voor het plaatsen van 
een orgel. Niet alleen de hervormde 
Wageningers maar ook de in de stad 
wonende Lutheranen droegen bij (een
maal per maand hielden ook zij hun 
dienst in de Grote Kerk). De opdracht 
werd gegund aan orgelbouwer Friederichs 
te Gouda. De kosten bedroegen driedui
zend gulden. Het orgel werd in gebruik 
genomen op de 19de van de sprokkel
maand 1804. De Wageningse predikant 
Samuel van Emdre, een van de bekend
ste theologisch publicisten van die tijd, 
hield ter gelegenheid van de ingebruik
name een speciale preek die werd ge
drukt en uitgegeven ten bate van het 
orgelfonds. Het orgel heeft dienst ge
daan tot 1940. Tot organist ('orgelist') 
werd benoemd Johannes Luijmens uit 
Eist. Munters laat de geschiedenis van 
dit orgel verder voor wat het is; hij 
verwijst daarvoor naar Muziek en Kerk in 
Wageningen van A.G. Steenbergen.
De opvolgers van Luijmens waren G.H. 
Kalshoven (tot 1865), Johan FrederikTie- 
rie (tot 1909) en Leendert Vonk. Deze 
Vonk was de laatste bespeler van het 
Friederichs-orgel. Op 10 mei 1940 werd
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Wageningen geëvacueerd en vervolgens, 
om de Duitse opmars te stuiten, door 
Nederlandse artillerie vanaf de Grebbe- 
berg bestookt. Daarbij werd onder meer 
de Grote Kerk in puin geschoten, en het 
orgel onherstelbaar beschadigd.

Het Flentrop-orgel van 1944: 31 
sprekende stemmen
Nog geen week later liet de Dienst Monu
mentenzorg aan de kerkvoogdij weten dat 
de kerk weer kon worden opgebouwd. Er 
volgde een periode van veel overleg, en 
uiteindelijk ging de kerkvoogdij in decem
ber 1940 akkoord met een voorstel van 
een architectenbureau uit Amsterdam. In 
dit voorstel zou het orgel worden geplaatst 
aan het eind van de kerk aan de torenkant. 
Maar welk orgel? De kerkvoogdij kreeg van 
de Zaanse orgelbouwer Flentrop een of
ferte. Voor 14.700 gulden zou een instru
ment geleverd kunnen worden met 31 
sprekende stemmen, verdeeld over drie 
klavieren en vrije pedaal. Voor het pijpwerk 
zou 550 kilo tin, 550 kilo lood, en 400 kilo 
koper nodig zijn. Op een kerkvoogdijver- 
gadering in augustus 1942 werd besloten 
op het aanbod in te gaan. Bij onderteke
ning van het contract werd een derde van 
de aanneemsom betaald. Nog eens een 
derde diende te worden voldaan op 1 
november 1942 en het restant bij geheel 
speelklare oplevering. Het maken van de 
orgelkast en de betimmering van het 
orgelfront werden voor 2.800 gulden uit
besteed aan de Wageningse meubelfabri
kant Willem van Hattum uit de Molen
straat.
Munters beschrijft uitgebreid de vele pro
blemen die overwonnen dienden te wor
den bij de bouw van het orgel. Reeds in 
september 1942 komt er een brief van 
Flentrop dat hij niet volgens schema zal 
kunnen leveren 'wegens vordering van 
personeel'. Drie van zijn medewerkers 
waren opgepakt en naar Duitsland ge

stuurd. Ook het metaalbedrijf Stinkens in 
Zeist, dat volgens contract in november 
1942 de orgelpijpen zou leveren, bleek in 
februari 1943 nog niet eens met het 
maken daarvan begonnen te zijn, omdat 
ook daar het meeste personeel onderge
doken of op transport gesteld was. Op 20 
februari 1943 schrijft Flentrop dat hij van 
de Rüstungs Inspektion bericht heeft ont
vangen dat 'fabricage van niet voor den 
oorlog belangrijke artikelen niet meer toe
gestaan is'. Toen op 22 december 1943 de 
Grote Kerk opnieuw in gebruik werd geno
men geschiedde dat dan ook zonder het 
beoogde orgel.
Het mag na alle tegenslagen een wonder 
heten dat het instrument uiteindelijk toch 
nog geleverd werd. Het werd in gebruik 
genomen op 24 mei 1944 door organist 
Anthon van der Horst. In augustus van 
dat jaar gaf Willem Zorgman een serie 
zomer-orgelconcerten. Hij was de laatste 
die het instrument bespeelde. In septem
ber luidde de operatie Market Garden de 
Slag om Arnhem in. Per 1 oktober 1944 
werd Wageningen geëvacueerd en ver
bleef uitsluitend nog het Duitse garnizoen 
in de stad. Voordat de Duitse soldaten 
zich op 7 april 1945 uit de voeten maakten 
bliezen ze de toren van de Grote Kerk op. 
Daarbij werd het orgel onherstelbaar be
schadigd.

Het Flentrop-orgel van 1955: 'Een 
lust voor het oog en het oor'
Vanwege de slechte verbindingen kon de 
kerkvoogdij Flentrop pas op 22 mei 1945 
op de hoogte stellen van het gebeurde. 
Flentrop wilde zo snel mogelijk komen zien 
of er nog iets te herstellen viel, maar kreeg 
pas op 11 juni 1945 van het Militair Gezag 
toestemming om van Zaandam naar 
Wageningen te reizen. Hij kwam per fiets. 
Tussen de puinhopen vond hij alleen nog 
enkele delen van het rugpositief en de 
klaviatuur.
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Het Flentroporgel in 1955

Toch was de fietstocht in zakelijk opzicht 
niet geheel vruchteloos. Flentrop stelde 
voor dat hij voor vijfduizend gulden een 
noodorgel zou bouwen, waarvan een be
langrijk deel later zou kunnen worden 
gebruikt bij de constructie van het nieuwe 
orgel. De kerkvoogdij ging met algemene 
stemmen akkoord.
De restauratie van de kerk duurde tot de 
zomer van 1954, maar het schip en het 
koor waren al in 1946 gereed voor de 
eredienst. Een groot gordijn scheidde dit 
gedeelte van het gebouw af van de ver
woeste toren en orgelgalerij. In het koor- 
gedeelte kwam een podium waarop in juni 
1946 het noodorgel werd geplaatst.
Pas in april 1953 kreeg Flentrop de defini
tieve opdracht. Eerder kon niet, omdat de 
restauratie van de kerk nog niet voltooid

was, en bovendien zou bij hettekenen van 
het contract direct een derde van de 
totaalprijs van 43.900 gulden voldaan 
moeten worden. Daar zou nog ongeveer 
tienduizend gulden bijkomen voor betim
mering en andere afwerking door Willem 
van Hattum. Het orgelfonds bevatte niet 
meer dan 38.000 gulden. In de notulen 
van de kerkvoogdij wordt gesteld over het 
tekort van zestienduizend gulden: 'Het is 
een heel bedrag, maar het orgel moet er 
komen.'
Wat er ook moest komen was een orga
nist. Leendert Vonk, sinds 1909 vaste 
organist van de Grote Kerk, was in 1951 
overleden. Zijn opvolging leverde proble
men op. De kerkvoogdij wilde geen adver
tentie plaatsen, want daar konden wel 
eens gegadigden uit de eigen gemeente 
op afkomen die men niet voor het hoofd 
wilde stoten. De kerkvoogdij wilde een 
vakorganist aanstellen, die naast zijn in
komsten voor het orgelspelen in de kerk 
aanvullend emplooi zou kunnen vinden. 
Uiteindelijk werd Bé Hollander uit Meppel 
bereid gevonden de vacature te vervullen. 
Hem werd een salaris aangeboden van 
achthonderd gulden per jaar, aangevuld 
met vijf gulden per trouwdienst bij onge
veer dertig trouwdiensten per jaar, plus 
een niet nader genoemd salaris als orga
nist van de aula van de Landbouwhoge
school. Hollander kreeg ook de gelegen
heid een lespraktijk op te bouwen en hij zou 
zijn leerlingen les mogen geven op het 
nieuwe orgel. Hij werd benoemd per 1 
september 1953. Het dienstverband met 
hulporganist Jan van Aggelen, die vele 
jaren trouw dienst had gedaan, vaak 
driemaal per zondag, werd beëindigd. Hij 
kreeg als blijk van dankbaarheid een aantal 
muziekboeken.
Toen de Grote Kerk op 4 juni 1954 
feestelijk werd heropend en twee dagen 
later weer officieel in gebruik werd geno
men, waren de betimmering van de
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orgelkast en het orgelfront gereed. In de 
volgende maanden werden de verschil
lende onderdelen ingebouwd en geïnto
neerd. Op donderdag 14 juli 1955 werd 
het orgel tijdens een plechtige dienst door 
dominee Troelstra namens de gemeente 
aanvaard. Muziekrecensent Wout van 
den Born schreef in Hervormd Wagenin- 
gen (juli 1955): 'Wij durven met een 
gerust geweten te schrijven dat het orgel

een lust voor het oog en het oor is 
geworden.'

Het boek van Munters is te verkrijgen bij 
het Kerkelijk Bureau van de Hervormde 
Gemeente, Markt 1, 6701 CX; en bij mw 
Greetvan Erp, Kamperfoelielaan 10,6706 
CW. De kosten van het boek, samen met 
een CD van Simon Marbus op het orgel, 
bedragen € 5,-.

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

Met deel 20 in deze reeks vestig ik opnieuw de aandacht op ons Cemeente-archief.

Wijngaard: een correctie
In deel 19 schrijf ik over een wijngaard van 
Wachtendonk. Hierop een correctie en 
een aanvulling. De naam is Wachendorff, 
een man die een bestuurlijke rol in Utrecht 
veivulde. En zijn 'abdije' stond in de 
Utrechtse wijk Oudwijk en was oorspron
kelijk een vrouwenklooster (meded. drs. 
Mariëlle P. Beukers, Utrecht, april 2005).

Kwakzalver Sul
Op 20 maart 1769 schrijft Torck vanuit 
SHage aan Monsieur Cras Secretaire a 
Wageningen. De brief zelf is in het Neder
lands. Hij maak zich zorgen want 'Ick 
verneem met leedweesen dat den kwak
zalver Sul soo veel protectie vindt.’
Sul zal Torcks bijnaam voor de kwakzalver 
zijn. Uit dit stuk leren we niet zijn werkelijk 
naam kennen. De brief gaat verder over 
het Lexkesveer. SHage is 's-Gravenhage. 
Bron: Oud-archief 1212. Stukken betref
fende het beheer van het Lexkesveer 
door Nijmegen en Wageningen, 1744- 
1802.

Onvrede
De Bataafs-Franse tijd was voor de bevol

king een enorm onrustige tijd. Niet alleen 
dat de mensen bijvoorbeeld rechts moes
ten leren houden en het decimale stelsel 
moesten leren, zij werden ook regelmatig 
geconfronteerd met inkwartiering van le
geronderdelen. En soms ging dat mis want 
dan kwamen, onafhankelijk van elkaar, 
driehonderd militairen van de ene kant en 
tweehonderd van de andere kant naar 
Wageningen. En alle vijfhonderd moesten 
wel ondergebracht worden. Zo had men 
ook 'Wagten' aangesteld en Jan van 
Ommeren was De Directeur der Wagten. 
Op 26 september 1801 brengen de wach
ten de zoon van Wouter van den Born op, 
omdat die voor een in zijn bezit zijnde bos 
wortelen geen verklaring kan geven. Maar 
het gemeentebestuur laat hem vrij en 
daarover zijn de 'Wagten' en hun baas 
ontstemd. Jan van Ommeren schrijft dan 
aan het gemeentebestuur -  moeielijke en 
lastige Post heb ik nu ruijm twee maanden 
waargenomen, waarna ik begeer ontsla
gen te zijn. Egter zal ik dese nog twee 
dagen waarnemen.
De stadsgeneesheer Huijbert van den 
Bosch is ook ontevreden. Hij wordt voor 
talloze klussen, die niet direct met zijn
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functie verband houden, ingeschakeld. En 
vanwege de leegte van de gemeentekas 
wordt ook hij onderbetaald. Hij schrijft aan 
het gemeentebestuur De Daag'lijks toe
nemende bezigheden van mijn practyck 
[vereist] een groote opoffering^an mij [en 
hij heeft voor zijn] tedere jeugd o f gelief
koosde bezigheden geen tijd meer.
Het zou nog vele jaren duren, voordat de 
Fransen weer vertrokken zijn en de rust in 
de gemeente kan terugkeren. Maar we 
weten niet welke belangstellingen hij had 
en dat is jammer.
Bronnen: Oud-archief 113. Ingekomen 
stukken 1801 sept. 11 -  1802 nov. 8, en 
Oud-archief 105. Ingekomen stukken 1795 
jan. 1 -  1796 juni 4.

Posterijen
Uijtrecht 8 desemb 1733 hoog gestrenge 
heer, in antwoort op uwed. brief van den 
5 Decemb so sal ick dan op het versoek 
van de magistraat tot Wageningen met 
primo ijanuari een begin maken om de 
Wageningse sak met brieven aan sclijn- 
huijse mede te geven.
Deze mededeling werd ondertekend en 
gezegeld door Maria van IJsseldijk. Helaas 
is haar zegel te sterk beschadigd om het 
hier af te beelden. Het toont vagelijk een 
dier.
Al eerder had Jan van Clijnhuijsen geschre
ven aan uwen otmodigen dienaer heb sin 
ud [u-edele] brief van den 5 d[e]cember 
wel ontfangen van wegen den in hoout 
[inhoud] mijn heer het sal geschie voor 
twintijgh gulden in hetijaar. nu ij [Nu] wat 
sal ijck meer schrieve ijck kan het met als 
sleght mijnheer uwen otmodigen onderda- 
nigen dienaer. Utreghtjan van Clijnhuijsen 
de 8 d[e]cember 1733.
Maria van IJsseldijkverzamelde eventuele 
brieven die naar Wageningen verstuurd 
moesten worden, deed deze in een 
(post)zak en gaf die zak mee aan Jan van 
Clijnhuijsen, die dan de 'sack' naar Wage

ningen bracht. Ook het zegel van Van 
Clijnhuijsen is niet reproduceerbaar.
In deze bron wordt meer over de poste
rijen naar en van Wageningen geschre
ven. Men vond niet iedereen even aardig, 
want - ' d e  Hr van Dieden in geen confe
rentie hoeff te komen, die vos is mijn te 
leep.' Hij was M.L. Singendonk, Heere van 
Dieden &c &c, Burgemeester der Stad 
Nijmegen, Ordinair Gedeputeerde.
Ik schreef al eens eerder over de poste
rijen in Wageningen (zie Oud-Wageningen 
14 (1986): 38-39). Aangezien het verzor
gen van de post toen een winstgevende 
aangelegenheid kon zijn, werd er naarstig 
naar gestreefd om de opdrachtte krijgen. 
Daarom werd er ook in het geheim onder
handeld. Zo schrijft Dirck van Ruijven, 
burgemeester der stad Wageningen en 
secretaris van de stad Arnhem: Aand' 
Heer Secretaris Wicherts Tot Wageningen
-  ick soude wel overkomen, maar dat 
geeft wat veel oogh in 't veld, en de ziel van 
dese saake in de secretesse.'
Hetzou mooi zijn als iemand de Wagening
se postgeschiedenis zou uitzoeken.
Bron: Oud-Archief 1217. Stukken betref
fende de posterij binnen Wageningen, 
1728-1798.

Twee steden dienend
Wanneer Maria van IJsseldijk. (zie hierbo
ven) haar verzoek indient richtzij haarbrief 
aan De hooggestrenge heer, de heer Van 
Ruijven, burgermeester van Wageningen 
en secretaris der stad Arnhem Tot Arn
hem. Een dergelijke stapeling van functies 
vinden we ook voor Willem Muijs, die in 
1657 Borgermeester Der Stadt Wagenin
gen en Rentmeester, Servysmeester en 
Borger hopman der Stadt Arnhem was 
(Wapenboek St. Joosten Schuttersgilde). 
Men kon dus twee steden/heren dienen. 
Bron: Oud-archief 1217. Stukken betref
fende de posterij binnen Wageningen, 
1728-1798.
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Klaversaet'
Op 23 maart 1770 wordt door H. v. Wever 
te Moers (Duitsland) vermeld dat schipper 
Thomas van Staveren 'eene partie klaver
saet' verscheept heeft en dat het door zijn 
broer doorgezonden is naar Rotterdam. 
Helaas wordt niet vermeld of het rode of 
witte klaver betrof. Vanuit Rotterdam zal 
het zaad naar elders zijn uitgevoerd. Zaad 
van witte klaver, in Nederland geteeld, 
werd toen op grote schaal naar vele landen 
over de wereld uitgevoerd. Helaas is de v. 
in de achternaam verkort, zodat ik niet 
weet of v. van of von betekent, en dus of 
v. Wever een Nederlander of Duitser is. 
Bron: Oud-archief 139. Inkomende brie
ven wegens de tweede loterie, geconsen- 
teerdt den 11 November 1723.

Hemels Onweder
Op 21 juni 1774 is door shemels onweeder 
brand ontstaan zijnde aan tHuys van Derk 
van Ommeren EvertZoon. Het huis staat

in de Buurt en wordt door Geurt van 
Rheen/Rheede bewoond.
Bron: Oud-archief 13: Register van reso- 
lutiën, publicatiën e.d. over de periode 8 juli 
1769 tot 30 december 1778.

M. Rosenik
Op 7 maart 1821 verkoopt M. Rosenik, 
landeigenaar, wonende op Pijnenburg te 
Baarn, o.m. een paar kousen.
Bron: Notarieel archief Van Daalen acte 
90.

Compagnieschap
Op 7 maart 1821 wordt een Acte van 
Compagnieschap voor notaris van Daalen 
gepasseerd. Het compagnieschap bestaat 
uit Rut Jansen en Hendrik Breunes van 
Gendtde Leeuw, landeigenaar. Zij richten 
een steenbakkerij in een uiterweerd te 
Opheusden op.
Bron: Notarieel archief Van Daalen acte 
93.

MR. KLAASESZ EN ZIJN SCHILDERIJ
Oud-burgemeester gaf geschenk weer terug aan Wageningen I.C. Rauws

Bij zijn afscheid bood het gemeentebestuur de vertrekkende burgemeester, mr. J. 
Klaasesz, een schilderij, 'Gezicht op Wageningen', aan. Kort voor zijn overlijden schonk 
hij het terug aan de gemeente.

Burgemeester Klaasesz
Mr. J. Klaasesz begon in 1933, na een 
studie rechten in Groningen en internatio
naal recht in Parijs, zijn loopbaan als 
gemeente-secretaris van Groningen. Na 
een jaar waarnemend burgemeester van 
Haren (Gr.) te zijn geweest, was hij vanaf
1 mei 1947 tot 1949 burgemeester van 
Wageningen. Hij volgde Ir. J.M. Yzerman 
op, die op 1 februari 1947 was afgetreden 
omdat hij naar de mening van het verzet 
tijdens de Duitse bezetting niet standvas

tig genoeg zou zijn geweest. x) Klaasesz 
werd op 15 maart 1950 opgevolgd door 
mr. M. de Niet Gzn. Hij bleef slechts twee 
jaar burgemeester omdat hij in 1949 werd 
benoemd tot gouverneur van Suriname. 
In 1956 werd hij Commissaris der Koningin 
in Zuid-Holland en was toen te Wassenaar 
woonachtig. In 1972 ging Klaasesz met 
pensioen, waarbij hij nog twee jaar actief 
bleef als voorzitter van de Oosterschelde- 
commissie. Deze boog zich toen over de 
vraag hoe deze Zeeuwse zeearm tegen
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een stormvloed beschermd diende te 
worden. Klaasesz was voorstander van 
een natuurvriendelijke dam metschuiven, 
waarbij eb en vloed hun gang konden 
gaan.
Hij overleed in zijn woonplaats Voorscho
ten op 29 november 1997 op de leeftijd 
van 90 jaar. 2)

Schilderij
Bij zijn afscheid bood het gemeentebe
stuur de vertrekkende burgemeester een 
olieverfschilderij aan voorstellende een 
gezicht op Wageningen vanaf de berg
rand. Het was van de hand van de 
bekende Wageningse schilder Ben van 
Londen (overleden in 1987). Zie afbeel
ding. 3)
Van Londen lag met zijn atelierschip 'Ta-

malone' vele jaren bij het Lexkesveer 
afgemeerd.
Kort voor zijn overlijden heeft Klaasesz het 
schilderij teruggeschonken aan de ge
meente Wageningen. Burgemeester J. 
Sala ging het persoonlijk bij de familie 
Klaasesz ophalen. Op 15 december 1997 
werd de terugschenking door de gemeen
teraad in dank aanvaard. Na 48 jaar was 
het schilderij weer terug in Wageningen.

Bronnen
1) F. van der Have. Kleine kroniek van 

het verzet in Wageningen over de 
periode 1940-1945. 1983, pag. 222.

2) In memoriam, burgemeester Klaasesz. 
Veluwepost van 17 december 1997.

3) K. Heijers. Fotoboek Wageningen.
1982, pag. 127.

Gezicht op Wageningen vanaf de Bergrand, in de buurt van het Zandgat. 
Olieverfschilderij van Ben van Londen.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op gepubliceerde artikelen in Oud-Wageningen

WIE WAS OTTO III VAN GELRE?
33-2, blz. 62
Het blijft tobben met de nummering van 
de landsheren van het oude Gelre, zelfs in 
een oud versje. Voor een deel is daar ook 
wel reden toe. We weten dat er tussen ca. 
1033 en 1137 een aantal graven genaamd 
Gerard heeft geregeerd over Gelre en 
over Wassenberg, de voorganger van 
Gelre. Maar om hoeveel Gerards het gaat 
en hoe ze met elkaar verwant waren blijft 
onzeker, evenals het antwoord op de 
vraag hoe we Hendrik (van Kriekenbeek?) 
en Dirk van de Veluwe moeten inpassen in 
de genealogie van de Gelderse graven. 
Maar wel is goed bekend welke graven er 
over Gelre heersten sinds 1138 en hoe hun 
filiatie (afstammingsverwantschap) was. Zo 
weten we dat er niet meer dan twee graven 
met de naam Otto over Gelre hebben 
geregeerd: Otto I (1182-1207) en zijn 
kleinzoon Otto II (1229-1271). De laatste 
verleende stadsrechten aan Nij-Wagenin- 
gen in 1263. Hij is ook de persoon op wie de 
straatnaam'Otto van Gelreweg'in Wagenin- 
gen betrekking heeft. Een Otto III van Gelre 
heeft niet bestaan. Het aantal van drie 
landsheren met de naam Otto laten we over 
aan het middeleeuwse vorst-bisdom Utrecht. 
Met het in het gedicht genoemde Greven- 
daell is bedoeld het in 1808 afgebroken 
klooster in de Duitse plaats Grafenthal, 
gelegen tussen Goch en Gennep. Het is 
gesticht door Otto II. De graven en herto
gen van Gelre van Otto II tot en met Reinald 
III werden er begraven. De tafeltombe van 
het graf van Otto II is nog aanwezig.

Jan van de Burg
Literatuur
Jahn, Ralf en Johanna Maria van Winter, 'De 
genealogie van de graven en hertogen van 
Gelre' in: I.D. Jacobs ed., Het hertogdom

Gelre. Geschiedenis; kunsten cultuur tussen 
Maas; Rijn en IJssel (Utrecht 2003) 33-47. 
Tummers, Harry, 'De begraafplaatsen en 
grafmonumenten van de graven en hertogen 
van Gelre', in: I.D. Jacobs ed., Hethertogdom 
Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen 
Maas, Rijn en IJssel (Utrecht 2003) 54-64. 
Jappe Alberts, W., Overzicht van de Ge
schiedenis van de Nederrijnse Territoria 
tussen Maas en Rijn. ± 800-1288. Maas- 
landse Monografieën 28 (Assen 1979).

Jan van de Burg

GEBOORTEDATUM LODEWIJK NA
POLEON. 33-1 blz. 27, 33-2, blz. 55 
De grote Winkler Prins Encyclopedie,
9e druk, 1992, deel 14, (KRA-LOT) ver
meldt op pag. 548: Lodewijk Napoleon 
Bonaparte (Ajaccio, 4 september 1778. - 
Livorno, 24 juli 1846). De geboortedatum 
zou mogelijk 2 september 1778 moeten 
zijn, gezien de andere bronnen.

In haar brief van 26 mei 2005 deelt Martine 
Both, coördinerend redacteur Winkler Prins 
Encyclopedie, uitgeverij het Spectrum te 
Utrecht, mede dat na onderzoek gebleken 
is, dat de geboortedatum van Lodewijk 
Napoleon inderdaad 2 september moet 
zijn en dat de fout inmiddels is hersteld.

Sjaak Rauws

EEN KAART VAN BLEAU VP 1-10- 04 
In de Volkskrant van 11 juni las ik een 
artikeltje over het beleg van Den Bosch: 
Frederik Hendrik, de stedendwinger, liet in 
1629 binnen drie weken veertig (!) kilome
ter dijk aanleggen en drie rivieren afdam
men rond de stad die midden in moeras
gebied lag en daarom onneembaar heet
te. Het lukte een Spaans ontzettingsleger 
niet om het beleg te breken.
Van de belegeringwerken bestaat een bij
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zondere kaart in de fameuze Atlas van 
Bleau. Die kaart is nu voor een tentoonstel
ling in het Noordbrabants Museum in Den 
Bosch digitaal over de huidige topografische 
kaart gelegd en met behulp van kaarten en 
foto's uit het verleden zo bewerkt, dat hij op 
het huidige landschap past. Zo waren, aldus 
De Volkskrant, de makers in staat te recon
strueren waar de werken zich bevonden. 
De kaart is, inclusief de stad 'sHertogen- 
bosch, driedimensionaal gemaakt.

Jan Everdij

KASTEEL ALS VORSTELIJCKE HUIJS
33-2 blz. 51
Het is altijd weer interessant kennis te 
nemen van de archiefvondsten van A.C. 
Zeven. Ook van die vermeld worden in het 
aprilnummer.
Op pagina 51 wijst hij onder het 'kopje' 
Kasteel als Vorstelijcke Huijs op de inven
taris van goederen van Jr. Montfoordt. 
Aan het eind van zijn notitie vraagt Zeven: 
'Was zijn voornaam Matthias?'
Neen, deze was Willem Louis van M. Hij 
werd in het Rampjaar 1672 door de Franse 
interdant Robert benoemd tot drost en 
richter van Wageningen met als domicilie 
het Kasteel. Hij ondertekende zijn brieven 
altijd met Louis Montfort van Reijgersfort.

Willem en Matthias waren zoons van Ri- 
chard van Montfoort tot Vredestein en 
Sophie van Meerhout, wiens vader raads
heer was van de Graafvan Culemburg. De 
familie was katholiek.
Willem Louis was gehuwd met Anna van der 
Goes. Een tweede broervan hem, Florentius 
(*1638)wasJezuietgewordenenin 1670 tot 
priester gewijd. Hij was werkzaam in Nijme
gen, Enkhuizen en Alkmaar. Hij overleed er 
in 1706 en vond zijn laatste rustplaats in de 
Grote Kerk aldaar.
Van Montfoort deed in juni 1673 een 
beroep op de invloedrijke Apostolisch- 
Vicaris Van Neercassel 1) om aan de prins 
van Condé hulp te vragen voor de verarm
de stad Wageningen. Behalve oorlogs
lasten was er gedurende 22 weken inkwar
tiering geweest van het regiment van 
Orléans. Deze bemiddeling had geholpen. 
Het stadsbestuur bedankte Van Neercas
sel. In 1674 verliet Willem Louis van 
Montfoort de stad. De eerste Franse tijd 
was ook voor Wageningen voorbij.
Ik kon niet nalaten watuitvoerig op de vraag: 
'Was zijn voornaam Matthias?' in te gaan.
1) Plaatsvervanger van een bisschop in 

een missiegebied.

Ton Steenbergen

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

NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL

I Aanwinsten boeken.
1 W 504. Reünie 60 jaar Koningin Wilhelminaschool voor Chr. MAVO, 1922 -  1982. 
Wageningen, eigen uitgave 1982. 23 Blz. Met foto's.
2 W 544. Honderd jaar voetbal in Wageningen. Speciale jubileumuitgave ter 
herinnering aan de oprichting van Go Ahead.
Wageningen, eigen uitgave, 1986. 37 Blz.. Met foto's en advertenties.
3 W 545. Theo van der Zalm, Wageningse ondernemers 25 jaar samen sterk, 1966-1991. 
Wageningen, WAVO 1991. 34 Blz. Met foto's.
4 W ... Wageningen herdenkt zestig jaar vrijheid/ years of freedom Dodewaard, Van 
Eek e.a. 2005. 176 Blz. Fotoboek.
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Documentatie
Militaire bescheiden. Geschenk van H. Slotboom, Wageningen.

II Foto- en prentenkabinet.
1 Zeven mappen met foto's, prentbriefkaarten en krantenknipsels betreffende 
Wageningen, verzameld door T. Ariese en in het bezit van Toon Heij. Via ons 
bestuurslid Jan Jansen geschonken aan de vereniging.
2 Groot aantal foto's betreffende het studentenleven en het Instituut voor 
Tuinbouwplantenteelt van Prof. Dr. Ir. A.M. Sprenger, geschonken door mevrouw 
Lauer, Heteren.
3 Foto vakantiekinderspelen op het Hondenveldje, 1988.
Geschenk van H. Gijsbertsen, Oud-Bennekom.
4 Prentbriefkaarten en foto's Wageningen. Geschenk van H. Straatmen Wageningen. 

Iedereen van harte bedankt.
Ton Steenbergen, beheerder 

Wim Ruisch, beheerder

NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT

De komende maanden lopen in De Casteelse Poort, zoals gebruikelijk, weer enkele 
tijdelijke exposities, gewijd aan historische onderwerpen en kunst. Daarnaast kunnen 
de diverse vaste opstellingen over de historie van Wageningen bekeken worden.

'Voorbij de mouterij' verlengd tot medio februari 2006
Het vroeg-industriële bedrijf van de mouterij, aanvankelijk brouwerij, heeft 139 jaar 
midden in de stad gestaan. Uitbreiding en vernieuwing kregen stapje voor stapje vorm, 
vandaar dat de fabriek een kakofonie van bouwsels is geworden. De huidige eigenaar 
Bavaria is eind 2004 met de productie gestopt, wegens verplaatsing van de activiteiten 
naar Groningen. De vraag is nu wat er met het gebouw en het terrein gaat gebeuren. 
De gemeente wil de kans benutten om het hele gebied opnieuw te ontwikkelen, in de 
eerste plaats voor woningbouw. B&W heeft gekozen voor 'verleden en toekomst': 
enkele gebouwen van de mouterij zullen opgenomen worden in het nieuwe ontwerp van 
de woonwijk. De tentoonstelling vertelt het verhaal over de historie van dit Wageningse 
bedrijf, over de moutproductie en het laat de eerste schetsen zien van de nieuwe 
plannen met het terrein.

'De moed om door te gaan' tot/  met 27 november 2005 
Elk jaar herdenken we op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Officieel 
strekt die herdenking zich ook uit tot Nederlands-Indië, maar feitelijk krijgen de 
slachtoffers van de oorlog aldaar weinig aandacht. En als dat al het geval is dan gaat 
hetvooral om de militaire lotgevallen. De ellendige omstandigheden waarin burgers door 
de oorlog met Japan terechtkwamen, komen slechts bij uitzondering aan bod, althans 
in tentoonstellingen. Eigenlijk is deze historie alleen goed bekend in de betrekkelijk kleine 
kring van direct betrokkenen. De tentoonstelling in de Casteelse Poort belicht de 
grootschalige vrijheidsberoving van burgers in Nederlands-Indië, hun ellendige omstan
digheden en hun geestelijk moreel. Geprobeerd wordt een inzicht te bieden in de 
verschrikkingen die men onderging, maar vooral ook te tonen hoe men zich te weer 
stelde om te overleven.
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'Schatgravers van Wageningen' begin december 2005 -  voorjaar 2006 
Een club van amateur-archeologen ('bliepers') in de leeftijd tussen 20 en 30, graast met 
hun metaaldetectoren Wageningen en omgeving af op zoek naar liefst kostbare 
bijzondere vondsten. Wat zij in de loop van een paar jaar hebben gevonden blijkt 
interessant genoeg om er een expositie van te maken: oude munten, sieraden, gespen, 
gewichtjes, pillendoosjes, kannetjes en ga maar door. Er zitten voorwerpen tussen uit 
de Romeinse tijd, uit de Middeleeuwen, maar ook uit de laatste eeuwen.

Koetshuis 24 ju li t/m 25 sept
Gerry Blok (keramiek) en Ageeth Leemkuil (materieschildering)

Openingstijden gedurende zomertijd di-za 11-17 u, zo 13-17 u; ged. Wintertijd di-za 
12-16 u, zo 13-16 u. Entreeprijs 2 euro, gebruikelijke kortingen; wo na 14 u gratis. 
Rondleidingen mogelijk op verzoek.

PietAben

WAGENINGEN HERDENKT ZESTIG JAAR VRIJHEID

In Wageningen wordt dit jaar voor de zestigste keer de Tweede Wereldoorlog herdacht. 
Maar ook de bezetting van Japan in Nederlands-Indiëen de verschillende vredesmissies 
van Nederland na de Tweede Wereldoorlog nemen een belangrijke plaats in tijdens de 
herdenkingen in Wageningen.

Voor uitgeverij Van Eek & Oosterink uitgevers was dit aanleiding om samen met de 
gemeente Wageningen hetboek'Wageningen herdenkt, 60 jaar vrijheid' uitte brengen. 
In dit speciale herdenkingsboek vertelt oud burgemeester Pechtold van Wageningen 
op welke wijze Wageningen herdenkt en waarom het belangrijk is dat te blijven doen: 
"Het is van belang om te blijven symboliseren dat de basiswaarden die horen bij een 
democratie niet vanzelfsprekend zijn. Wageningen heeft daarin een verplichting, in het 
verleden is hier namelijk de vrede getekend."

Oorlog
U kunt lezen over de Slag om de Grebbeberg waar in mei 1940 hevige gevechten 
plaatsvonden. Drie dagen lang vochten 2500 Nederlandse militairen voor wat ze waard 
waren. Toen viel het doek. De slag kostte het leven aan ruim vierhonderd Nederlandse 
militairen.
Ook de geschiedenis van Wageningen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog wordt 
belicht. Twee keer moesten de Wageningers hun stad verlaten. In mei 1940 was dit 
goed georganiseerd. 32 Rijnaken vervoerden rond de dertienduizend mensen, maar 
in oktober 1944 ging het er heel wat chaotischer aan toe. Op last van de Duitsers moest 
binnen een aantal uren iedereen Wageningen verlaten. De mensen moesten maar zien 
hoe zij de stad uitkwamen. Iedereen vluchtte op eigen houtje en nam mee wat-ie mee 
kon nemen. De mensen stopten kleding en andere spullen in kussenslopen die op fietsen 
werden gebonden, of men sleepte met koffers en kruiwagens.
Aan de andere kant van de wereld woedde de Tweede Wereldoorlog ook. Indië, een 
kolonie van Nederland, werd op 8 maart 1942 na een drie maanden durende strijd bezet 
door Japan. Hetzou tot 15 augustus 1945 duren voor Japan capituleerde. In dit verhaal 
kunt u lezen hoe de oorlog voor de mensen daar is verlopen, wat zij hebben moeten 
doorstaan gedurende de Japanse bezetting.
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Capitulatie
Hotel De Wereld wordt wereldberoemd in mei 1945 als luitenant-generaal Charles 
Foulkes, bevelhebber van het eerste Canadese legerkorps, hoort van hotel 'The World' 
en deze locatie kiest als vergaderruimte voor de Duitse capitulatie. Na de onderhan- 
delingen, die zeker niet vlekkeloos verliepen, kwam er voor de Nederlanders op 5 mei 
1945 een einde aan de Duitse tirannie.
Daarnaast ontbreken persoonlijke verhalen niet in dit boek. Zo vertelt Wageninger Wim 
van Leerdam hoe hij de bominslag in de Beekstraat in 1943, waarbij hij zijn moeder 
verloor, als tienjarig jongetje beleefde. Ary Korporaal vertelt over zijn overtocht vanuit 
bezet naar bevrijd gebied, zijn werkzaamheden bij de Staf Bevelhebber Nederlandse 
Strijdkrachten, afdeling Binnenlandse Strijdkrachten en zijn band met prins Bernhard.

Prins Bernhard
Natuurlijk hoort een verhaal over prins Bernhard thuis in dit boek. Bernhard was het 
symbool van het verzet, hij werd door de veteranen op handen gedragen. Met zijn 
overlijden verloren zij een koninklijke strijdmakker, dat kan niet onbelicht blijven. Naast 
al deze verhalen bevat het boek vele foto's die u langs de herdenkingen door de jaren 
heen leiden. Misschien markeert dit boek wel de afsluiting van een periode voor 
Wageningen, én door het overlijden van Bernhard én door de geplande invoering van 
een nationale veteranendag.

Het boek Wageningen herdenkt 60jaar vrijheid is in de boekwinkel te koop. Prijs € 24,-.

René van Eek

DE GREBBELINIE
Uitgeverij Matrijs te Utrecht heeft een schitterend boek 
over "De Grebbelinie" een cultuurhistorische gids uitge
bracht. De auteur is Bert Rietberg

Het boekje bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Het 
eerste gedeelte geeft Bert Rietberg uitleg over het 
ontstaan van de Grebbelinie. Hierna worden afzonderlijk 
de 25 liniegedeelten behandeld.
Het verhaal over "De Grebbelinie" zal een ieder uit onze 
omgeving zeker aanspreken.
Het boekwerk wordt verluchtigd metvele mooie kleuren
foto's en (landschaps)kaarten.
Na het lezen over het verdedigingswerk "De Grebbelinie" 
zal vast de nieuwsgierigheid gewekt worden om eens met 
eigen ogen te gaan kijken hoe thans gedeeltelijk het 
vestingswerk"De Grebbelinie" is gerestaureerd en hoe fascinerend mooi de natuur in 
onze omgeving toch nog maar steeds is.

Het boek heeft 192 bladzijden, is 15 bij 19 cm groot en is verkrijgbaar in de boekhandel 
tegen betaling van € 14,95.

Peter van de Peppel
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EEN TOREN ZO HOOG ALS DE HEMEL: JAN VAN DONGEN
bouwer van kerken, kloosters en kapellen

Van de auteur en uitgever Nijhof van Uitgeverij De Valkenberg kregen wij een 
leesexemplaar van dit boekwerk dat al summier beschreven werd door Ton Steenber
gen in het vorige contactblad. Jan van Dongen was vooral kerkarchitect die zeker ook 
in de na-oorlogse herstelperiode vele andere gebouwen ontworpen heeft. Het boek 
geeft een uitgebreid overzicht van zijn leven, van de katholieke kerkbouw in Nederland 
in het algemeen om vervolgens de belangrijkste kerken en werken van Van Dongen 
te beschrijven. De bespreking van zijn activiteiten in Wageningen vindt u terug in 
hoofdstuk 169 (10 blz!) en omvat een korte beschrijving van de Katholieke Kerk in 
Wageningen en het ontstaan van het kerkgebouw in de Bergstraat. Uitgebreid wordt 
ingegaan op de bouw van de pastorie naast de kerk en de restauratie van de 
beschadigde zuidgevel en toren van de kerk. Van Dongen was, bij de herbouw in 1941/ 
42, ook ontwerper van een blok woningen aan de Markt in Wageningen dat werd 
uitgevoerd in de bouwstijl van de Delftse School.
Voor de liefhebber zij nog vermeld dat de kerkelijke gebouwen in Apeldoorn, Beekbergen, 
Breda, Steenwijksmoer, Assen, Tilburg, Assel, Emmen, Veenendaal, Stadskanaal, 
Bentlo, Arnhem, Renkum, Oosterbeek, Nunspeet en Odijk uitvoerig beschreven 
worden.

Al met al een boek om eens goed te bekijken! U kunt dit boek uiteraard aanschaffen 
bij de boekhandel, maar u kunt het boek ook op dinsdagmorgen inzien in de Jan J. de 
Goede-zaal van onze vereniging in het museum de Casteelse Poort.

Henk Schols

Wim H. Nijhof Een toren zo hoog als de hemel: Jan van Dongen, bouwer van kerken, 
kloosters en kapellen.
243 blz en vele zwart/wit illustraties 
ISBN 90 - 807054 - 6 - 2 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht 
prijs: 14,95 euro

OP DE HISTORICUS

Hij las over 'Wag', (zocht veel van die dingen).
Vond meer na het woord: zeg'eningen'.

Hij droomde die nacht 
Tevreden en dacht:

'Dat moet zijn mijn stad Wageningen'.
SR
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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).

DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Ze zijn 
verkrijgbaar bij Jan Jansen, Vergersweg 11, 6707 HS in Wageningen, tel. 0317-412801. Veel 
uitgaven zijn ook verkrijgbaar tijdens de lezing-bijeenkomsten en ledenvergaderingen, de titels zijn 
nu en dan te lezen in de rubriek VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wageningen.

RONDLEIDINGEN IN 2005
• 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: RondleidingenWageningen@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.

WAGENINGENIN BEELDOPINTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.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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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.L. Olinga

H.A. Schols

P.H. van de Peppel 

E.J. Jansen

W.J.M. Groenewegen 

H.P. Lagerwerf 

N. Borreman

voorzitter Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@hetnet.nl 

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

penningmeester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl 

lid Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
tel. 0317 412801 

lid Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen
tel. 0317 416991 e-mail: wgroen@xs4all.nl 

lid Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel. 0317 413063 

lid Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
tel. 0317 411465

LEDEN VAN VERDIENSTE
F. van der Have, A.L.N. Rietveld, A.G. Steenbergen, P. Holleman, A.A. Hofman, P. Woudenberg, 
F. Bruinsel, K. de Koning, E. van Dorland, A.C. Zeven, W. Ruisch, E.J. Jansen.

LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
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

W. Ruisch

ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf archief

COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink

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

Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen. 
tel. 0317 416744 
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl 
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen 
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk) 
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.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
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen 
e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen 
tel. 0317 413063

Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen 
tel. 0317 416145 

STICHTING WAGENINGSMUSEUM'DECASTEELSE POORT'
Bowlespark IA 6701 DN Wageningen 
tel. 0317421436 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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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2005. We zijn blij dat u ons ook dit jaar weer 
voorzien hebtvan voldoende kopij, totaal 112 pagina's. Immers, het is een contactblad, 
een blad door u en voor u.
We danken iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd en hopen natuurlijk dat we het 
volgend jaar weer op u mogen rekenen. We zouden hetechterfijn vinden alsook nieuwe 
auteurs zich zouden willen aanbieden. Denk nooit "Ik kan het niet". Met de hulp van 
de redactie lukt het altijd.
We zijn ook blij met de complimenten die we regelmatig ontvangen en dat geeft ons 
de moed om enthousiast door te gaan op de ingeslagen weg. Maar opbouwende kritiek 
blijft welkom.
De volgende keer kunnen we Oud-Wageningen weer in een ander kleurtje presenteren 
en ontvangt u tevens een index van acht bladzijden.
We wensen u deze winter goede feestdagen en een voorspoedige jaarswisseling.

Jan Everdij

Kopij voor het februarinummer 2006 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 21 
januari. Gaarne op diskette, per e-mail, maar geschreven kopij is ook welkom. 
Adressen van redactieleden vindt u op het laatste blad van dit nummer.



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

BIJEENKOMST
Maandag 21 november 2005, aanvang 20.00 uur 

in het kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen 
Dialezing door Ruud Schaafsma over het boek 
'WANDELINGEN ROND WAGENINGEN 
IN HET VOETSPOOR VAN HEMMO BOS'

INLEIDING OP DE LEZING
In juni 2004 is een boek van mijn hand verschenen over de Natuurhistorische 
Wandelkaart van Wageningen en Omstreken uit 1891 van Hemmo Bos. Hemmo was 
een vooraanstaande leraar aan de Rijkslandbouwschool van 1877 tot 1929.
Hij heeft een fascinerende kaart gemaakt, waarop onder andere iedere boom, ieder 
mierennest, orchideeën in Het Binnenveld, Wageningen grotendeels nog binnen de 
stadsgrachten, het Renkums beekdal van vóór de papierindustrie zijn ingetekend. 
Deze dialezing gaat over de vergelijking van de situatie rond 1890 met die van heden 
en die van de toekomst. Ik zal de lezing wat toespitsen op de wandeling door Het 
Binnenveld, maar ook rond en door Wageningen komen ter sprake.
Verder komen de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de illustere gebroeders Bos 
en de geschiedenis van het Landbouwonderwijs met haar gebouwen aan de orde.

Persoonsbeschrijving.
Al jaren verzorg ik dialezingen over een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen komen 
voort uit mijn dagelijkse bezigheden. Door mijn betrokkenheid bij mijn directe omgeving heb 
ikveel kennis opgebouwd, wat resulteert in hetschrijven van boeken, onderzoeksverslagen, 
artikelen en nieuwsbrieven vooral over de sprengenbeken op de Zuidelijke Veluwezoom. 
Ik ben actief IVN-lid: coördinator van de werkgroep "Beken en sprengen"en natuurgids 
in het Renkums beekdal, op de stuwwallen en in de botanische tuinen in Wageningen. 
Daarnaast ben ik bestuurslid en contactpersoon voor de Zuid-Veluwe van de Stichting 
tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.
Gedurende de zomermaanden werk ik als reisleider op IJsland en Groenland en reis ik 
zelf veel rond op IJsland.

Ruud Schaafsma

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Hemmo Bosch, leraar plant-, dier-, en wiskunde. Bos werkte gedurende meer dan een 
halve eeuw aan de Wageningse Landbouwhogeschool en was de auteur van vele 
leerboeken en artikelen.

LEZING FEBRUARI 2006
Op maandag 20 februari 2006 zal mevrouw M. Mijnssen een lezing houden over: 
WATERSNOOD IN DE GELDERSE VALLEI/DOORBRAAK GREBBEDIJK IN 1855

LEZING APRIL 2006
Op maandag 17 april 2006 zal Ad Rietveld een lezing houden over: 
SIGARENFABRIEKEN IN WAGENINGEN.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Het bestuur heeft dit keer nietzo heel veel mededelingen voor u. Alle activiteiten lopen 
redelijk voorspoedig en voortvarend. Over de werkgroep 'Romeinen in Wageningen?' 
leest u elders in dit blad. Het aantal boeken in onze bibliotheek groeit gestaag (zie elders; 
vaak middels geschonken exemplaren!) en de leeszaal in het museum wordt steeds 
meer de moeite van het bezoeken waard! Ook het prentenkabinet draagt daar zeker 
aan bij en de betrokken vrijwilligers zijn momenteel bezig om een selectie van alle 
ansichtkaarten en andere afbeelden op een handige wijze toegankelijk te maken voor 
een breed publiek.
U hebt in de plaatselijke krant ook kunnen lezen dat onze vereniging samen met de 
gemeente bezig is een betere plek te vinden voor de vondsten van onze archeologische 
werkgroep. Momenteel worden deze spullen nog bewaard in deTheekoepel, maar deze 
(erg vochtige) plek dient binnenkort leeg opgeleverd te worden.
Vanaf deze plaats wil ik u ook attenderen op het besluit, zoals genomen tijdens de laatste 
jaarlijkse ledenvergadering, om het lidmaatschapbedrag te verhogen tot (minimaal) 15 
euro per jaar.

namens het bestuur: Henk Schols (secretaris)

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden:
Dhr A.W. van den Ban 
Dhr J.W. Bosman 
Mw B. de Fluiter 
Mw J.A. van Harn-Hijnekamp 
Dhr J.S.T.H. Janssen 
Fam. K. de Jong 
Dhr J. van Kreel 
Dhr R. Mooi
Fam. J.W.P.M. Neefjes 
Dhr D.M. Soes 
Fam. A. Timmer 
Dhr G. Veltman 
Fam. M.A. de Waard 
Dhr R. van de Weerd 
Fam. van Zuydam

Adreswijzigingen:
Mw T. van Vugt-Koerts 
Ver. van Vr. "de Casteelse P(

Tot onze spijt delen wij u mee dat is overleden:
Mw M.J. van der Heijden-van Hulten Broekemalaan 2/2 6703 GL Wageningen

Gen. Foulkesweg 82-A 
Lombardi 138 
Ritzema Bosweg 39 
Hazekamp 8 
Javastraat 18 
Belmontelaan 4 
Roghorst 165 
Mondriaanlaan 39 
Jagerskamp 13 
Julianastraat 131 
Harnjesweg 41 
Geertjesweg 80 
Diedenweg 141-B 
Diedenweg 93-11 
Riemsdijkstraat 14

Veerstraat 40, K.807 
" Bijenlaan 41

6703 BX Wageningen 
6708 LV Wageningen
6706 BC Wageningen
6707 HG Wageningen
6707 EC Wageningen 
6703 ED Wageningen
6708 KH Wageningen 
6708 NE Wageningen
6706 EG Wageningen
6707 DD Wageningen 
6706 AR Wageningen 
6706 ED Wageningen 
6706 CN Wageningen 
6706 CK Wageningen 
6702 BC Wageningen

6701 DW Wageningen 
3956 GW Leersum
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DE OOSTELIJKE EN ZUIDELIJKE GRACHTENGORDEL
Stadsgrachten en muren in Wageningen die buiten de renovatie bleven I.C. Rauws

In het begin van dejaren zestig van de vorige eeuw werden ten westen en ten noorden 
van de stad de grachten en bolwerken met nieuwe keermuren in ere hersteld. Een deel 
van de grachtengordel in het oosten en zuiden vanaf de Bergpoortbrug (Hoogstraat) 
tot aan het Rijnbolwerk in het westen bleef zoals het was. De reden hiervoor was het 
stadsvernieuwingsplan voor het Heerenstraat- en Bowlesparkgebied, waarvan de 
meeste gronden, ondermeer langs de grachten, nog geen eigendom van de gemeente 
Wageningen waren. In samenhang met deze plannen speelde ook het Uiterwaarden- 
plan uit 1956 mee, dat voorzag in een nieuwe woonwijk in de uiterwaarden, gelegen 
ten oosten van de haven tot aan de Veerdam (Lexkesveer) en een industrieterrein ten
zuiden van de haven en het havenkanaal.

Deel oostelijke stadsgracht gedempt
In aanloop naar dit uiterwaardenplan, dat 
de goedkeuring van het Rijk nog moest 
verkrijgen, werd in 1967 alvast een deel 
van de stadsgracht tussen de School- en 
de Stationsstraat tot aan de Hoogstraat 
(Bergpoortbrug) in verband met het door
trekken van de Rooseveltweg via de Sta- 
tions- en de Bergstraat naar de uiterwaar
den gedempt.
Hierdoorging een aardig hoekje met plant
soen, gracht en brug verloren, hoewel 
deze op dit punt meer modder dan water 
bevatte, daar er sinds de herbouw van dit 
stadsgedeelte in 1942 niet meer was 
gebaggerd.
Op de plaats van de voormalige gracht 
staat sinds 1968 de SNS-bank (de vroege
re Nutsspaarbank), Stationsstraat 3.
De Bergpoortbrug werd niet afgebroken 
maar verdween onder de bestrating. Een 
overtollig geworden brugleuning met het 
rad van Wageningen er in, werd later met 
een nieuw exemplaar na de aanleg van de 
Plantsoenweg, die hier de demping af
sloot, aan de grachtzijde herplaatst, (zie 
foto 1)
Er zijn vage plannen om deze gracht in 
de toekomst weer open te leggen, 
zodat Wageningen weer een ononder
broken grachtengordel bezit. Het mooi-

foto 1. Oostelijke stadsgracht met rechts 
bolwerk Gevangentoren, gezien naar de 
Plantsoenweg (Bergpoort).

ste zou natuurlijk zijn dat er langs de 
gracht, op de plaats van het bankge
bouw een plantsoen met bankjes zou 
komen.

Zuidelijke Stadsgracht
Langs de zuidelijke gracht van het Bow- 
lespark naar het Rijnbolwerk (zie foto 2) 
was de zuidelijke stadsweg gepland, die 
vanaf de Veerweg deels over de Grebbe- 
dijk naar de Nude zou lopen. Uiteindelijk 
werd het Uiterwaardenplan midden jaren 
zeventig van tafel gehaald, zodat de 
kronkelende Grebbedijk met zijn uiter
waarden behouden bleef.
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foto 2. Zuidelijke stadsgracht met oude 
plataan, gezien vanaf het Rijn bolwerk naar 
het oosten.

Restauratieplannen stadsmuren en 
bolwerk Beckaf
Hoewel de grachten met hun binnenterrei
nen met de daarop staande overblijfselen 
van de stadsmuren, -wallen en het bolwerk 
Beckaf (zie foto 3) bleven zoals zij waren, 
zag het gemeentebestuur het historisch 
belang ervan in. In Wagedingen, het 
voorlichtingsblad van de gemeente Wage- 
ningen uit 1972 1), lezen wij ten aanzien 
van de restauratieplannen langs de ooste
lijke gracht onder het hoofd "Geschiede
nis" het volgende:

mogelijk moet het in de oude luister hersteld 
worden. Op verschillende plaatsen is al het 
een en ander gebeurd, zodat stukjes van 
de oude vestingmuren en bolwerken weer 
te zien zijn, o.a. bij de Nudepoort. Op zeker 
twee plaatsen moet men nog aan de gang:
1) bij het Bowlespark (bij de brug over de 
gracht en waar de gracht achter de tuin 
van de Landbouwhogeschool langs loopt.)
2) bij het Beckaf (aan het Spijk, achter de 
Molenstraat.) Hier zou niet alleen een 
poort of bolwerk, maar ook een stuk 
vestingmuur kunnen worden gerestau
reerd.
"Maar welke poort heeft men hier voor 
ogen? Ik ken slechts een kleine smalle 
doorgang c.q. 'poortje' in de oude stads
muur met achterliggende wal (zie foto 4) 
in het parkje achter het Bassecour, het 
toenmalige hoofdgebouw van de Land
bouw Universiteit aan het Salverdaplein.

den om dit stukje geschiedenis van onze 
stad te behouden.En dat niet alleen! Zo

foto 3. Oostelijke stadsgracht bij het Spijk, 
met links het bolwerck Beckaf.

De stadsgracht met zijn groen aan weers
zijden kronkelt zich rondom wat hierboven 
beschreven is. (De oude binnenstad 
[I.C.R.]). Alles moet eraan gedaan wor

foto 4. Poortje stadsmuur achter voorma
lig hoofdgebouw Landbouw Universiteit 
aan het Salverdaplein (in poortje: J. Rauws)

Maakt u eens een wandeling over het 
Wallenpad, dan kunt u zelf zien wat er sinds 
1972 is gerestaureerd. De laatste restau
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ratie aan de restanten van het kasteel 
achter het museum De Casteelse Poort 
dateren van 2004-'05.
Van opgraving en herstel van het bolwerk 
Beckaf en de aanleg van nieuwe keermu- 
ren ter completering langs de oosteljke en

zuidelijke stadsgracht is het tot op heden 
niet gekomen.

1) Wagedingen, voorlichtingsblad gemeente 
Wageningen: Wageningen tot 2000 (struc
tuurplan). 1972, Nr 18, pag. 13.

KLOKKENROOF IN 1942
De volksmond zegt: "Klokken uit de toren, oorlog verloren". A.G. Steenbergen

De verordening van Rijkscommissaris Seyss-Inquart van 21 ju li 1942, nr.79 -de 
Metaalverordening - bevatte de verplichting om metalen voorwerpen aan te geven en 
de bevoegdheid deze "ten gunste van het Rijk der Nederlanden" (sic!) te confisqueren. 
Onder de metalen voorwerpen vielen ook de kerkklokken. Voor Wageningen betekende 
het dat de klokken uit de torens van de Hervormde kerk (de gemeentetoren) en de 
r.k. kerk (het befaamde 'potlood', zie foto) verwijderd moesten worden. Er hing ook 
een klein klokje -een zgn. Angelusklokje- in de dakruiter van de kapel naast het 
Cunerahuis aan de Markt.

A. De klokken van de gemeentetoren
Tijdens het uitbranden van de toren in de 
meidagen 1940 waren de drie klokken naar 
beneden gevallen en daardoor zwaar be
schadigd en zelfs deels versmolten.
Het waren:
1 De brandklok met het opschrift "Jesus 

Maria, Johannes. Anno Domini MCCC- 
CLXI" (1461).

2 De grote klok, gegoten in het jaar 1627 
door Peter van Tryer en Willem Evers 
en

3 De luidklok met het opschrift "Me fecit 
Cyprianus Cransz Jansz Amstelodami 
anno 1743".

De zwaar gehavende klokken werden in 
1942 gezonden naar de koper- en metaal- 
gieterij en machinefabriek Concordia te 
Midwolda van de firma Gebr. Van Bergen 
om overgegoten te worden.
De klokken zijn nooit hergoten, want ze 
werden door genoemde firma in 1943 op 
last van het Non-Ferro Bureau afgeleverd 
in Hoogeveen, waar ze naar de smeltkroes 
gingen voor het maken van oorlogstuig!

De 65 meter hoge toren van de r.k. kerk 
in de Bergstraat.
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B. De klokken van de r.k. kerk
Toelichting.
Kerkklokken waren/zijn voor de rooms- 
katholiek gewijde voorwerpen, bestemd 
voor de eredienst. De toenmalige aartsbis
schop van Utrecht, mgr J. de Jong liet, 
mede namens de overige vier bisschop
pen, op 18 augustus 1942 de Rijkscom
missaris weten op grond van gewetensbe
zwaren niet te kunnen medewerken aan 
de uitvoering van de metaalverordening 
voor wat de kerkklokken betrof. De bis
schoppen hadden hun geestelijken verbo
den de klokken aan te geven en in te 
leveren. In een latere circulaire zegt hij: 
"Mocht echter onverhoopt met dwang 
worden opgetreden, dan zal men voor 
overmacht moeten zwichten en de klok
ken laten wegnemen zonder verder weer
stand te bieden".
Seyss-Inquart beschouwde het weghalen 
van de klokken als vanzelfsprekend. Aldus 
zijn rede op 11 oktober 1942. In tijden van 
voorspoed worden schatten en sieraden in 
de kerken geplaatst; in tijden van oorlog 
worden zij er weer uitgehaald terwille van 
het vaderland. "Wanneer thans van eeni- 
gerlei zijde, zij het ook van een geestelijke, 
tot mij de vraag gericht wordt, hoe ik dat 
kan doen (aldus S.T.), dan zou ik hier willen 
antwoorden: "Mijnheer, ik verwonder mij 
zeer, dat gij niet vrijwillig gekomen zijt om 
den Duitschen soldaat dit koper aan te 
bieden, opdat hij het bolsjewisme van Uw 
grenzen zal afhouden".
Tegenstand had dus geen succes. De 
kerkbesturen kregen van het bisdom op
dracht een nauwkeurig protocol op te 
maken van de klokkenroof met de juiste 
datum van het wegnemen en door welke 
instantie.

Een luid protest
In de toren van de r.k. kerk in de Berg
straat hingen drie klokken. Een luidklok, 
aangeschaft door het kerkbestuur in 1925

en wegende 700 kg. Twee klokken, ge
schonken door een vermogend echtpaar 
uit de parochie. Deze luidklokken wogen 
resp. 500 en 350 kg.
Daar het voorgeschreven protocol over 
de roof niet (meer?) aanwezig is in het 
parochiearchief, is niet precies te vertel
len op welke datum een en ander plaats
vond. De vroegere koster van de kerk, 
Joh. Albers, hield het op twee dagen voor 
Kerstmis. Daags voor het weghalen uit 
de toren luidde de koster als een luid 
protest de klokken een half uur lang. Het 
was 's avonds. Schrijver dezes herinnert 
zich dit gelui nog goed. De volgende dag 
werden de klokken onder toezicht van 
enkele Duitse soldaten naar beneden ge
takeld en op het kerkplein in een hoek 
neergezet. Zie foto. Door welke instantie?

Twee van de drie in 1942 geroofde klokken 
wachten op transport naar de smeltoven.

Nieuwe feiten
In april 1997 kreeg ondergetekende van 
emeritus-pastoor Rudolf Driever, wonende 
in Rekken, een bijzonder verslag over de 
Wageningse klokkenroof. Hij, als geboren 
Wageninger, was erbij en keek ernaar. 1) 
Tegen Kerstmis kwam Rudolf, die voor 
priester studeerde op het seminarie in 
Driebergen-Rijsenburg, voor verlof naar 
Wageningen om Kerst met de familie te 
vieren. Op de pastorie trof hij pastoor De 
Boer in mineurstemming aan. Hij had
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bericht ontvangen, mogelijk via de ge
meente, dat de volgende dag, 24 decem
ber, de klokken uit de toren gehaald 
zouden worden. "Ik heb toen gevraagd of 
wij -ikzelf en enkele bekenden die ik zou 
opscharrelen- de klokken mochten luiden, 
nu het nog kon." "Ga gerust je gang", zei 
de pastoor, "al doe je het de hele dag". 
Zolang hebben de mannen het niet volge
houden, wel vele uren achter elkaar.
Al snel viel er sneeuw en het bleef sneeu
wen. Begin van het nieuwe jaar lagen de 
klokken ondergesneeuwd te wachten, ja, 
waarop? Niet lang erna wilde men de 
klokken ophalen, zoals de verordening 
immers luidde. De kleine klok bleek ver
dwenen te zijn. Er lagen twee i.p.v. drie 
klokken! Er werden bulletins in de stad 
opgehangen en er werd gedreigd met 
zware straffen als de kleine klok niet boven 
water kwam. Zoals in die bezettingsjaren 
gebruikelijk was, was de lichtste straf: 
"Wird erschossen". Alles in rep en roer. Er 
werd geïnformeerd bij deondergrondsen:

"Wij weten van niets!" Laat nu enige tijd 
later de kleine klok te voorschijn komen 
van onder de zwaarste!!! Wageningen kon 
opgelucht ademhalen. In de sneeuw was 
het enige anomieme stadsgenoten gelukt 
de kleine klok onder de grote te schuiven. 
Of waren het dezelfde personen die, onder 
leiding van Van Hattum de meubelmaker, 
pogingen hebben gedaan de klokken in de 
stadsgracht te gooien en ze dan na de 
oorlog weer boven water te halen? 
Pastoor De Boer bleef optimistisch. Op de 
vergadering van het kerkbestuur op 15 
februari 1943 stelde hij voor een fonds 
voor nieuwe klokken op te richten, waar
van de heer G.H. Meier de penningen zou 
gaan beheren.

1) Rudolpus Franciscus, geboren Wage
ningen 23 juli 1918, zoon van Theodorus 
Gerardus Driever en Joanna E. van der 
Eem. Hij werd op 23 juli (!) 1944 tot priester 
gewijd. Hij overleed als emeritus-pastoor 
van Losser op 1 fabruari 2002 te Rekken.

MUZIEK OVER DE DAKEN
Twee maal drie luid klokken in Wageningen J. Everdij

Er zit meer muziek in luidklokken dan je  bij het eerste gehoor zou denken. Dat ontdekte 
ik toen we laatst, tijdens een stadswandeling in de mooie Belgische stad Mechelen, ook 
een bezoek brachten aan de beiaardschool daar, gesticht in 1923 en lange tijd de enige 
ter wereld.
Enige kennis die ik opdeed over tonen en klanken van een klok bracht me er toe mij 
af te vragen hoe dat zit met de drie luidklokken in de gemeentetoren op de Grote Markt 
en de drie in de toren van de St. Jan aan de Bergstraat.

Partialen
Dat een klok een ander soort toon voort
brengt dan een viool of een piano hoef ik 
u niet te vertellen. Elk instrument klinkt 
verschillend. Dat komt doordat een toon 
meestal opgebouwd is uitde grondtoon en 
meerdere andere bijtonen. De laatste 
geven dan het karakter van een instru-

mentweer. Een trompet klinkt scherp, een 
klarinet komt warm over.
Het geluid van een klokbestaatnietuitéén 
toon maar er klinken wel tien bijtonen 
(partialen) mee. Behalve de duidelijk her
kenbare slagtoon kun je ook de grondtoon 
die een octaaf lager ligt, horen. Verder de 
terts (meestal de kleine) en de kwint op de
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slagtoon. Anders gezegd, je hoort niet 
alleen de slagtoon DO maar ook MI SOL. 
En een octaaf lager nog eens de DO. 
DO-MI-SOL noemen we een harmonische 
drieklank. Deze vormt meestal de basis 
van elk lied en muziekstuk.
Een klein kind heeft dat al door, want ais 
het mama roept gebruikt het de tonen 
SOL-MI. En als mama niet snel genoeg 
luistert dan komt, wat ongeduldiger, de 
aanroep er nog eens achteraan, mama! 
MI-DO
Maar bij de klok zijn we er nog niet. Weer 
een octaaf hoger en verder schijnen ook 
nog doorte klinken de partialen DO-MI-FA- 
SOL-LA-SI-DO.
De laatsten bijtonen klinken heel zwak en 
die hoor je nagenoeg niet. Dat is voorbe
houden aan mensen met getrainde oren 
of geluidsapparatuur. Kenners horen meer 
tonen doorklinken dan wij leken.
Al deze bijtonen samen geven het karakter 
van een klok weer en het spreekt vanzelf 
dat deze zo goed mogelijk op elkaar 
moeten zijn afgestemd. Het bijzondere 
van een klok is nu dat deze bijtonen wat 
gestemd kunnen worden. De klok wordt in 
een grote draaibank geplaatst en op de 
juiste plaats in de binnen kant schraapt een 
beitel metaal weg waardoor tonen aange
past worden.

Toren op de Markt
Na de oorlog kreeg Wageningen een klok 
cadeau van de Buurkerk in Utrecht. Het 
was een z.g. Tolhuusklok, in 1542 gegoten 
door JohannesTolhuys. Zou men daarwel 
geweten hebben wat men weggaf? Want 
deze klok was door slijtage niet mooi zuiver 
meer, vooral niet als er gecombineerd 
moest worden met andere klokken. Door 
corrosie van het klokkenbrons zet het 
koper zich om tot verbindingen die de klok 
een groenig patina geven. Door het trillen 
van de klok springt dat laagje eraf waar
door steeds opnieuw corrosie ontstaat.

Kenners beweren dat het totale gewicht 
van de klokken van de Domtoren in Utrecht 
met 1 kilogram per jaar afneemt. Nu 
wegen de zeven luidklokken samen 26 ton, 
dus voorlopig kan men er nog mee vooruit. 
Maar dat de zuiverheid op den duur ach
teruit gaat is zeker. De Tolhuusklok was 
aanvankelijk gegoten als een dis-klok. 
Bijtonen slijten niet navenant mee, maar 
veranderen. De grondtoon was zelfs ge
zakt van dis naar d. (Op de piano: van een 
zwarte toets naar de witte daaronder). 
De klokkengieter nam de klok mee voor
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onderzoek en kwam met het idee om er 
dan maareen d-klokvan te maken. Enkele 
bijtonen moesten daarvoor door slijpen 
bijgestemd worden wantje kunt nu een
maal geen materiaal toevoegen. Zo is het 
mogelijk om door het wegnemen van 
materiaal de toon van de klok naar boven 
of zelfs naar beneden te veranderen. Dat 
klinkt onwaarschijnlijk, wantje zou zeggen, 
als de klok lichter in gewicht wordt dan moet 
de toon hoger worden.

Begin carillon?
Maar de Tolhuusklok, toegewijd aan St. 
Michiel, kwam niet alleen te hangen. Het 
was (voorlopig) de bedoeling dat er nog 
twee luidklokken bijkwamen, (op den duur) 
zelfs een carillon van 36 klokken en klokjes 
en misschien nog wel meer.
Deze eerste drie zouden het begin van de 
totale tonenreeks van drie octaven van 
het carillon moeten worden. Men begon 
dus met DO-RE-MI. In de muziektermino- 
logie duidt men de combinatie in dit geval 
aan met een d1-klok, een e-klok en een 
fis k̂lok.
Ondertussen was er een klokje a3 ge
schonken door de studentenvereniging 
Ceres en daarna kwamen er zes klokken 
bij als resultaatvan een actie. Dit waren de 
g2, a2, b2, cis3, d3 en e3. Enkele jaren 
volgde de Studentensociëteit met een b3 
klokje.
Wat die cijfertjes achter de letters betreft: 
een octaaf zonder cijfer achter de (kleine) 
letters c t/m b ligt ongeveer in het midden 
op de piano. Het volgende octaaf rechts 
daarvan wordt geschreven met een 1 
achter de letters, die weer rechts daarvan 
met een 2 achter de letters, enz. In ons 
geval is het tweede octaaf dus d2-e2-fis2- 
g2-a2-b2-cis3, Zo is het derde octaaf d3-e3- 
f3-g3-a3-b3-cis4, enz. Links van het cen
trum werkt men terug, maar daar gebruikt 
men hoofdletters.
Wie klokken schonken, wat de gewichten

en opschriften zijn wordt uitvoerig elders 
beschreven. Zie bij voorbeeld Ad Rietveld: 
Achteraf bekeken, pagina 215 e.v. Ik 
verwijs u daarnaar.
Keren we terug naar ons hoofd-drietal. 
Het hangen van een e-klok en een fis-klok 
bij een aanwezige d-klokgaat niet zo maar. 
Eerder zagen we dat elke klok een aantal 
partialen, bijtonen heeft. Ook een e-klok 
en een fis-klok hebben die dus. Het gevaar 
is nu dat bijtonen van de ene klok die van 
de andere gaan beïnvloeden en dat doet 
afbreuk aan de zuiverheid van het drietal. 
Het vereist dus veel vakmanschap om drie 
klokken (en uiteindelijk een heel carillon) 
goed te laten samenklinken. Men paste 
hiervoor in Wageningen bij het stemmen 
van de klokken een belangrijke verbetering 
toe. "Een unicum" zei de klokkengieter. 
Wat dat precies inhield is me niet helemaal 
duidelijk geworden, maar het heeft te 
maken met het combineren van majeur 
en mineurdrieklanken.
In verband hiermee moesten ook de acht 
reeds geschonken klokken weer naar de 
klokkengieter terug om gestemd te wor
den.
Het begin van de klokkenserie was er in 
1970: d1, e1, fis1 g1, gis1, a1 en zo verder 
chromatisch drie toonladders, (populair 
gezegd: de witte en de zwarte toetsen op 
de piano). Alleen de dis1 en de f1 ontbraken 
nog!. Voor kleine klokjes is het niet moeilijk 
een schenker te vinden, maar voor deze 
dis- en f-klok (kosten dertienduizend gul
den per stuk) stonden gegadigden niet in 
de rij. DeTolhuusklokkon daarom eigenlijk 
niet beschouwd worden als het begin van 
het totale carillon. Maar ook voor een 
toonladder op f miste men de belangrijkste 
klok: de f zelf. Een f-klok was zeer ge
wenst, want de beiaardier moest veel 
werken omzetten, eenvoudigweg omdat 
er toen in de d-toonladder twee noten 
ontbraken.
Daarom werd voor de f-klok nog eens een
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algemene actie op touw gezet en eigenlijk 
is die f dus het begin van het carillon 
geworden.

Beiaardklavier
Bij carillons is het wel gebruikelijk dat de 
"speeltafel" niet overeenkomt met de 
klokkenreeks.
In hetalgemeen begint een carillonklavier 
met c. Het Wageningse carillon echter 
begint met de f! Wat nu?
Wel daar maakt men geen probleem van: 
de c-toets wordt met de f-klok verbonden, 
de cis-toets met de fis-klok, de d-toets met 
de g-klok en zo de hele serie.
Het schijnt dat een beiaardier met een 
absoluut gehoor hier tureluurs van wordt, 
want hij hoort steeds een andere klok dan 
hij bij het aanslaan verwacht.
Inmiddels is het aantal klokken in het 
carillon uitgebreid tot 50.

Toren Bergstraat
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De Sint-Jan in de Bergstraat.
Terwijl de drie hoofdklokken op de Markt 
DO-RE-MI vormen is de samenstelling van 
de drie klokken in de toren van de Berg
straat anders.
Voor de oorlog had de St. Jan de Doper- 
kerk ook een DO-RE-MI-combinatie, be
staande uiteen g1, een a1 en een b^klok. 
Deze waren 'grassante bello' (terwijl de 
oorlog woedde', zoals in een van de 
tegenwoordige klokken staat geschreven) 
door de bezetter geroofd.
In 1950 werd een f-klok geleverd door de 
fa. Hogen uit Duivendrecht, maar gegoten 
bij de fa Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel. 
Aardig te vermelden is misschien dat Fritsen 
niet wist wat 'grassante' betekende en 
beweerde dat het woord niet juist was. 
Hogen won informatie in en verzekerde in 
een brief dat het woord echt wel goed was. 
Bij het gieten van een klok gaat er gauw iets 
mis. Een jaar na de ingebruikneming moest 
Fritsen constateren dat de f-klok aan de 
rand gebarsten was. Hij werd vervangen. 
Ondertussen begon het kerkbestuur te 
denken aan twee nieuwe klokken. Als een 
klokkengieterenig vermoeden daarvan krijgt 
wordt de pastorie bestookt met telefoon
tjes. Het antwoord van de pastoor of de 
huishoudster was dan steevast: "We heb
ben nog niet genoeg geld bij elkaar".
In 1957 stuurde Petit en Fritsen alvast een 
uitvoerige offerte waarin enkele mogelijkhe
den vooreen drietal klokken, met als zwaar
ste de reeds aanwezige f1, werd gegeven. 
Mensen willen graag een herkenning van 
de drieklank van drie klokkenen en duiden 
die dan aan met de begintonen van een 
bekend lied. Zo deed de eerste suggestie 
uit de offerte van Fritsen denken aan de 
begintonen van het Te Deum Laudamus 
(of Lauda Sion), de tweede aan het Gloria- 
motief en de derde aan de eerste tonen 
van het Alleluja. Ook de klokken op de 
Markt zijn gebaseerd op de begintonen 
van het Alleluia van de Paaszaterdag.



(Ook wel op die van het Regina Coeli of het 
Veni Creator).
Het kerkbestuur van de Johannes de 
Doperkerk koos uiteindelijk voor de eerste 
combinatie: het Te Deum-motief: MI- 
SOL-LA (ook wel: f1-gis1-ais1).
Ook nu ging er weer iets mis bij het gieten 
van de zwaarste klok van de twee. Hij 
moest opnieuw gegoten worden.
Het was niet makkelijk om de nieuwe 
klokken op de bestemde plaats te krijgen. 
De luidapparatuur van de aanwezige klok 
stond precies daar waar een hijsgat zou 
kunnen komen. Daarom moesten de klok
ken buiten de toren naar boven gehesen 
worden. Om ze binnen te krijgen moest de 
kolom tussen twee galmgaten weggebro
ken worden en later uiteraard weer opge
metseld.

Harmonisch en melodisch
DeWageningse klokken metde tonen DO- 
RE-MI (Markt) en MI-SOL-LA (Bergstraat)

worden beschouwd als melodische drie
klanken, een combinatie die door klokken- 
kenners als prettig ervaren wordt om naar 
te luisteren. Minder is dit het geval meteen 
harmonische rangschikking van een drietal 
klokken: bij voorbeeld DO-MI-SOL. (Zie 
eerder in dit verhaal). De afstand van de 
tonen wordt nu groter en dat heeft nade
lige gevolgen: hetverschil ingewichtwordt 
ook groter en navenant de kracht van de 
tonen. Op grote afstand hoor je in dat 
geval de zwaardere klokken het beste. 
Verder slaan kleine klokken sneller dan 
grote. Bij groot gewichtsverschil wordt het 
rithme dus onrustig. Ook minder goed in dit 
geval is, dat de partialen van één klok op 
zichzelf al harmonisch zijn zoals we hierbo
ven gezien hebben. Een harmonisch drie
tal zou dus weinig meer toevoegen aan de 
klankrijkdom en komt wat saaier over.

Wageningen mag dus blij zijn met de twee 
melodische klokkencombinaties.

ED ESCHE KNOLLENVACCINA TIE EN KRAKELINGEN
Een brief voor Peel Beek A. C. Zeven

In het archief Peel Beek, een persoon die o.m. als richter, stadssecretaris, schepen 
advocaat in Wageningen een rol speelde, bevindt zich een brief, die door zijn neef E. 
van Diermen te Vianen op 14 mei 1777 geschreven werd. Die geeft ons een inkijk in
belangrijke en onbelangrijke zaken in 

De Brief
Weledele Heer en Vrouwe veel geliefde 
Neef en Nicht.
Hij bedankt o.m. voor het zeer aange
naam present van een Zak Edesche knol
len, die van een zeer goede smaak zijn. 
Wat aanbeleght de inentingh van de kin- 
derpokjes ik wil wel gheloven, dat zulks tot 
Arnhem een gewenscht succes is ge
weest. Zooals ik hoor dat die op verschei
dene plaatsen meeris geweest, dogh met 
al datsoude ik zulks aan niemand in goede

gemoede durven aanraden, want indien 
het geval wilde, dat een kind door de 
voorsienigheijd daaraan kwaame te ster
ven soude het mij een altoos durende 
knaginge geven, buijten en behalve het 
gealligeerde geval van onsen Neef.
Het is ons plaisier, dat de Wageninghsche 
Burgers zoo wel hebben geslaaghd met 
haare Tabakplantagie, maar het doet ons 
aan de andere kant leet, dat de Nijkerkers 
te schierlijk zijn geweest, hetgeen ik niet 
denk, dat van mij in opsighte van schrijven
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met reght kan geseght worden.
Wat aan belanghtde ossenmarkt, dezelve 
zijn ook hier tot Utrecht, Gorinchem, Cu- 
lemborgh en elders een opulent [grote 
rijkdom] geweest, en hebben de wijder 
voor de neste ossen ook niet meer dan 
een Stoter kunnen maken en voor de 
masteluijn [mengsel tarwe en rogge] niet 
meer dan Twaalf duijten, en is het ons 
aangenaam dat U wel Edelens zeer wel 
hebben geslaght en hoopen, dat U wel 
Edelens desen en nogh veele nadien met 
de veel geëerde familie in gesondheijd zult 
consumeren.
De overeenkomst van de Heeren Spiegel, 
Croesen en Roelofs heb ik geen gedaghten 
op gehad, want dat zijn indien op sigh 
krakelingen, schoon zij allen haar Compli
menten doen maken.
Wij waren verheughd te zien, dat de twee 
zakken met Peren waren overgekomen, 
[tot slot wat gemeenplaatsen].
Vianen, 25 November 1776 w.g. E. van 
Diermen.

Edese Knollen
Van Diermen reageert op de door Peel 
Beek toegezonden 'Edesche knollen'. 
Mogelijk zijn ditaardappelen. Of misschien

toch meiknolletjes. Of zou het topinam- 
boer geweest zijn? Zowel de aardappel als 
de topinamboer zijn cultuurgewassen, die 
uit de Amerika's afkomstig zijn. Hij, Van 
Diermen, staat afwijzend tegenover vac
cinatie, want het overlijden van een kind 
door die vaccinatie zou hij niet kunnen 
verdragen. We kunnen ons hierbij best 
wat voorstellen.
Kennelijk heeft Peel Beek in zijn brief iets 
geschreven over de gunstige vooruitzich
ten van de tabaksteelt in Wageningen. In 
deze zin refereert Van Diermen ook aan 
Nijkerkers. Bedoelt hij hiermee Nijkerker 
tabakkers? Immers in de omgeving van 
Nijkerk werd ook veel tabak geteeld. 
Spiegel is waarschijnlijk Laurens Pietervan 
de Spiegel, geboren te Middelburg, en 
overleden te Lingen in 1800. Deze gege
vens komen uit het Biographisch Woorden
boek, waarin de namen Croesen en Roelofs 
niet voor komen. En wat de overeenkomst 
was, weet ik niet. Krakelingen zullen perso
nen zijn, die zich 'kronkelend' aanpassen 
aan welke politieke situatie dan ook. Hun 
politieke vlag waaide met alle winden mee. 
Door een dergelijke brief weten wij iets 
over onderwerpen, die toentertijd bij de 
mensen van belang waren.

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

Met deel 21 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeente-archief vestigen. Deze en 
eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.

Schoolhouderesse: een voorwerp
Er is in 1812 een vacature schoolhouderes
se in Wageningen en Donker Curtius, de 
schoolopziener van het eerste district van 
het Departement van de Boven IJssel, 
schrijft aan het stadsbestuur, dat Mejufr. 
Viselius een zeer geschikt voorwerp zou 
zijn om de post ten algemeenen nutte te

bekleden.
Een merkwaardig woord om wie dan ook 
mee aan te duiden, maar misschien dat in 
1812 het woord voorwerp een andere 
betekenis had dan het nu heeft.

Bron: oud-archief 1252: Ingekomen stuk
ken jaarl812.
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Den Doele
Jan van Baakals geadministreerde Diacon 
verkoopt op 16 X 1779 voor f 275 aan 
Arnoldus Wessels en Evertje Evertse EL 
(echtlieden) een huijs en schuurtje ge- 
naamt den Doele staande voor aan in 
desen Stads Buert. De Erfpagt is 15 st. De 
aanpalende eigenaren zijn:

Dirk van Ommeren EVZ

Buertseweg Albert van Toor

Dirk van Ommeren EVZ

Ik vermoed dat dit terrein als oefenterrein 
van de St. Jorisschutterij - de boerenschut- 
terij - in gebruik is geweest. De naam is dan 
ontleend aan het'doel', dat daar opgericht 
was om zich in het schieten te bekwamen. 
Daarbij zal ook wel bier of wijn genuttigd 
zijn. Vandaar dat deze naam elders nog 
terug te vinden is in de naam van een 
horeca-bedrijf.
In de datum moet de X als tien of decem 
gelezen worden. X is dus de maand de
cember. Nu zouden we 16-12-1779 schrij
ven. Evenzo moet VIII niet als de achtste 
maand geïnterpreteerd worden. De VIII 
staat voor okto(ber).
Bron: rechterlijk archief inv. nr. 199: 
minuten van transporten 1785-1794.

Swartmaeckers: een criminele organisatie 
Joan Snel, substituijt baljuw van Rijnlants, 
wonende op de papegraft alhier (=Leiden] 
schrijft op 1 juli 1697: Reijmervan Beugem 
geboortigh van Berghem uijt de Meijereij 
van den Bos, onder de gaeuwedieven 
bekent met de bijnaem van Montel, wiens 
linkeroog door de pocken is uijtgesworen, 
nevens sijn bijzit Hester genaemt, van 
Hees of Osch inde Meijereij, een groote 
lantlopende hoer, wiens vorige man Dick

van Maesacker, over omtrent 10 Jaeren, 
als een paerdedief buijten de Grave is 
opgehangen. En nogh eenen Andries Jans- 
se Maes, mede uit de Meijereij van Lies
hout, dewelke onlangs inde Heerlijkheijt 
van Deurne geseght wert gegeselt te sijn, 
ende gemerckt. Zij waren leden van de 
soogenaemde Swartmaeckers. Uiteraard 
wordt gevangenneming gevraagd.
Deze groep van laag allooi was kennelijk 
ook in Leiden bekend. Daar vond men het 
nodig om o.a. de Magistraatvan Wagenin- 
gen op de hoogte te stellen. Ik veronder
stel dat Joan Snel een identieke brief aan 
vele andere stadsbesturen heeft gestuurd. 
Elke brief moest dus door klerken vele 
malen worden overgeschreven. Wat zij in 
Leiden of in het Rijnland hadden misdaan 
en of ze inderdaad zijn opgepakt, valt 
wellicht in het gemeente-archief van Lei
den of in dat van het Heemraadschap van 
Rijnland te vinden.
Ik vraag mij af of de bijnaam Montel (mont 
= berg) mogelijk verwijst naar Reijniers 
geboorteplaats Berghem.
Bron: oud-archief 93: Ingekomen stukken 
over de jaren 1735-1740.

Hemels Onweder
Op 21 juni 1774 is door shemelsonweeder 
brand ontstaan zijnde aan tHuys van Derk 
van Ommeren EvertZoon. Het huis staat 
in de Buurt en wordt door Geurt van 
Rheen/Rheede bewoond.
Bron: oud-archief 13: register van resolu- 
tiën, publicatiën e.d. over de periode 8 juli 
1769 tot 30 december 1778.

M. Rosenik
Op 7 maart 1821 verkoopt M. Rosenik, 
landeigenaar, wonende op Pijnenburg te 
Baarn, o.m. een paar kousen.
Bron: notarieel archief Van Daalen acte 90.
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OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDE MAN
Wageningen voor de oorlog en nu J. Slingerland

Als je lang geleden Wageningen verlaten hebt blijft de stad nog steeds dichtbij in 
herinneringen. Tot zelfs kleine details flitsen door je brein, afgewisseld met bekende 
namen zoals Doschkamp, Irene en Peters de kruidenier.
Ik schrijf zo'n 75jaren terug. Het waren de crisisjaren van Hein Colijn. Zegt geen hond 
meer wat, evenmin dat over 75 jaren JP ons nog iets zal zeggen.

De Dorschkamp
Aan de Zoomweg stond de Dorschkamp. 
De Zoomweg was een zandweg langs een 
bosrand, van Remmerden aan de Rijks
straatweg (nu Gen. Foulkesweg) tot aan 
de Geertjesweg, waar het mysterieuze 
Sanver stond en staat.
De Dorschkamp was een prachtig landhuis 
tegen de glooiing gebouwd, dat uitzag over 
de Engh richting Diedenweg, over Romein
se opgravingen en (tegenwoordig) een 
complex sportvelden.

Woningbouwvereniging Irene
De huizen van de woningbouwvereniging 
Irene waren in 1928 gebouwd. Wij, mijn 
vader, mijn moeder en ik, kwamen er te 
wonen. Mijn opa was secretaris van Irene 
en hij had een goed woordje voor ons 
gedaan, want wij woonden in de Kapel
straat nr. 28, waar nu een parkeerplaats, 
het Salverdaplein, is.
Ons huis werd Harnjesweg 43, rechts van 
een poortje met ons schuurtje. Later werd 
dat nr. 512 en nu is het nr. 63 geworden. 
Het is het linkse van een rij van vier. Rechts 
op de hoek van de Essenlaan was een 
kruidenier: Peters en die verkocht toffees 
voor een cent. Daarbij zat soms een 
papiertje en dat was een verrassing. Maar 
ik weet nog goed dat Peters altijd keek 
voordat hij de toffee verkocht. Of er een 
papiertje in zat dat kon je zien van buiten
af. Vrouw Peters was een vriendelijk mens 
met bril en grijzend haar en de zoon Derk 
vond ik altijd bijzonder, want hij werkte bij

de juwelier Dechering, over de Bergpoort- 
brug rechts. En een juwelier was sowieso 
al een rijk man, want die verkocht geen 
toffees.

Golvend land
Voorbij de kruidenier stond een rij huizen 
met gebroken kap. Die waren van woning
bouwvereniging Patrimonium. Een stuk of 
tien met aan het einde de toegang tot de 
Postjesweg. Daarna nog een modern huis 
van Bergen de architect en Hoogstede de 
familie van de wasserij. Dan hield alles op, 
dan kwam de Engh, een prachtig golvend 
akkerland met rogge tot aan de bosrand, 
de Zoomweg. Halverwege de Diedenweg 
stond links nog het huis van Tiemese. 
Rechts woonden Nap en Van Rhoon.

Kijk, waarom schrijf ik dit nu? Om u aan te 
geven welk een metamorfose zich heeft 
voorgedaan in dat stadje met toen vijftien
duizend inwoners en dat ik in de oorlog verliet. 
Ik woon nu in Avezathe met vier apparte
menten met uitzicht op een es, zoals dat 
hier heet. Dat is dorre zandgrond met 
roggeakkers en maïs. Enigszins golvend, 
precies de Engh uit Wageningen, op de 
achtergrond de bosrand van boswachterij 
Staphorst. In mijn "endlive crisis"zie ik dus 
nog iets wat precies Oud-Wageningen is bij 
die Engh! En datvind ikgeweldig: ikwoon 
als op de Dorschkamp. Die bestaat niet 
meer, opgeofferd aan wat nu heet Wage
ningen Universiteit. (Zoals de kersenbon- 
gerds in de Nude met die fantastische
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meikersen, die ook bijna zijn verdwenen), kleine man met wit haar en een sik. Ik ben 
In de Dorschkamp woonde de rijkste man klein, ben wit en ik heb geen sik. Maar: ik 
van Wageningen: baron van Pabst, een ben wel even rijk!

RE-ACT1E
Rubriek waarin lezers responderen op eerder gepubliceerde artikelen

STADSGEZICHTEN (Naaraanleiding van 
afbeeldingen die regelmatig in ons contact
blad en andere bladen verschijnen.)
Om een schilderij of tekening te verleven
digen werden deze door de kunstenaar 
gestoffeerd met figuren zoals personen 
en dieren. Daartoe gebruikte hij al dan niet 
eerder gemaakte schetsen. Om tijd en 
moeite te besparen werden deze schet
sen nogal eens opnieuw gebruikt in andere 
werken.

Hendrik Hoogers.
Een aardig voorbeeld kwam iktegen bij een 
tweetal tekeningen van Hendrik Hoogers 
(1747-1814). Om zijn stadsgezichten op 
Wageningen en Arnhem meer diepte, 
fleur en leven te geven voorzag hij de 
voorgrond van enkele personen die op 
beide tekeningen, zij hetenigszins aange
past aan de situatie, terug te vinden zijn.

Stadsgezicht op Wageningen
Afgezien van de personen zien we verder 
op de tekening van Wageningen, gezien

Stadsgezicht op Wageningen

vanuit het zuid-oosten, gemaakt in 1786, 
van links naar rechts: de masten van 
schepen in de haven, de oliemolen, een 
onbekend theehuisje(?), een koets op de 
dijk, het ook nu nog bestaande theekoe- 
peltje, een ommuurde tuin, huizeTorcken 
de N.H. kerk met enkele huizen in de stad. 
Orig. Prentenkabinet Amsterdam.

Stadsgezicht op Arnhem
Op dit stadsgezicht gezien vanuit het 
westen in de achttiende eeuw zien we 
rechts de schipbrug, die ongeveer op de 
plaats van de tegenwoordige Roermonds- 
pleinbrug lag. In het midden de N.H. grote 
of Eusebiuskerk met links daarvan te twee 
torens van de Sint-Walburgiskerk. (Orig. 
Gemeentemuseum Arnhem) Zie afb. 2 2).

Noten
1) Gezicht op de Geschiedenis van Wage

ningen. Historische Reeks O-W, nr. 2,
1983, omslag pag. 2

2) Arnhem, Groene stad aan de Rijn, 
Stichting Arnhem 750 jaar, 1983, pag 3.

Sjaak Rauws

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

AGENDA CASTEELSE POORT

Nieuwe tentoonstelling: Schatgravers van Wageningen
Naast de vaste opstellingen over de historie van Wageningen zijn in museum De 
Casteelse Poort steeds ook tijdelijke exposities te bezichtigen.

Toten met 27 november staat nog de tentoonstelling Voorbij de Mouterij. Daarin wordt 
aandacht geschonken aan de Mouterij Nederland aan de Churchillweg, die kort geleden 
is gesloten. Hetvroeg-industriële bedrijf van de mouterij, aanvankelijk brouwerij, heeft 
139 jaar midden in de stad gestaan. Uitbreiding en vernieuwing kregen stapje voor stapje 
vorm, vandaar dat de fabriek een kakofonie van bouwsels is geworden. De vraag is 
wat er met het gebouw en het terrein gaat gebeuren. De gemeente heeft gekozen 
voor 'verleden en toekomst': enkele gebouwen van de mouterij zullen opgenomen 
worden in het nieuwe ontwerp van de woonwijk.

Per 9 december wordt de mouterijtentoonstelling afgelost door een expositie van 
vondsten, gedaan door amateur-archeologen. Titel: Schatgravers van Wageningen. 
Een club van amateur-archeologen ('bliepers') in de leeftijd tussen 20 en 30, graast met 
hun metaaldetectoren Wageningen en omgeving af. Wat zij in de loop van een paar 
jaar hebben gevonden blijkt interessant genoeg om er een expositie van te maken: 
oude munten, sieraden, gespen, gewichtjes, pillendoosjes, kannetjes en ga zo maar 
door. Er zitten voorwerpen tussen uit de Romeinse tijd, uit de Middeleeuwen, maar ook 
uit de laatste eeuwen.

De tentoonstelling De moed om door te gaan over de lotgevallen van burgers in Japanse 
gevangenschap is verlengd tot komend voorjaar. De tentoonstelling belicht de 
grootschalige vrijheidsberoving van burgers in Nederlands-Indië, hun ellendige omstan
digheden en hun geestelijk moreel. Geprobeerd wordt een inzicht te bieden in de 
verschrikkingen die men onderging, maar vooral ook te tonen hoe men zich daartegen 
te weer stelde om te kunnen overleven.

In het Koetshuis bij het museum organiseert Bureau Marlou Kursten kunst-verkoopten- 
toonstellingen. Van 20 november tot 8 januari 2006 hangen er schilderijen van Sharon 
Burggraaf en glasobjecten van Bibi Smit. Van 15 januari tot 19 februari zijn schilderijen 
te zien van Marcel Witte en beelden van Wil Fraikin.

Openingstijden gedurende wintertijd di-za 12-16 u, zo 13-16 u. Entreeprijs 2 euro, 
gebruikelijke kortingen; wo na 14 u gratis. Rondleidingen mogelijk op verzoek.

Piet Aben

106



NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL
Aanwinsten.
I. Boeken

1. Th. Navest. 225 jaar Heijmens. Zwolle, eigen uitgave, 2000, 91 blz. met ill. 
Geschenk van de samensteller van de genealogie Heijmen. Deze familie, 
afkomstig uit Duitsland,woont al 225 jaar in Nederland. In Wageningen waren 
afstammelingen werkzaam op de steenoven De Blauwe Kamer, waar zij ook 
woonden. Het is een bijzonder aardig 'familieboekje' geworden met verhalen, 
foto's en genealogische gegevens.

2. Terugblik en vooruitzicht. 1888-29 april-1988: Honderd jaar gereformeerde kerk 
te Wageningen; onder red. van G. Boelema, M. Bouw en J.A. Vierbergen. 
Wageningen, 1988.80 blz. III. Via onze penningmeester Peter van de Peppel, die 
op Monumentendag o.a. de Bevrijdingskerk bezocht, is dit in ons bezit gekomen. 
Het is één van de beste gedenkboeken over de historie van een plaatselijke kerk 
of gemeente die ik ken. Dit fraai uitgevoerde boekje staat al vanaf 1988 in mijn 
boekenkast en ik raadpleeg het meer dan eens.

II. Documentatie
1. Koopakten, testamenten, boekhouding, familiefoto's enz. via de heer Keizer, 

Wageningen.
2. Van de heer W. Bosman, Wageningen: transportakten en correspndentie o.a. 

over de St. Jorisschutterij, afkomstig van de firma Bosman, Hoog- en Heeren- 
straat.

III. Tijdschriften
In het septembernummer van Schoutambt en Heerlijkheid publiceert Geert 
Maassen, Gelders Archief Arnhem, een artikel over "De Hevea-plaquette". Hierop 
staan de namen van personeelsleden, die op 3 mei 1943 gefusilleerd werden; gevallen 
in september 1944 en omgekomen in concentratiekampen. Eén van de personen, 
die in een kamp omkwamen, was Sophie Hendrika Cohen uit Wageningen. In een 
volgend nummer wil ik hierop terugkomen.

De schenkers van boeken en documentatie hartelijk dank.

Ton Steenbergen, beheerder.
OPROEP
Bij deze wil ondergetekende, indien mogelijk, gebruik maken van de rubriek VARIA-INFO 
van het blad Oud Wageningen.
Ik ben ongeveer twintig jaar lid van de vereniging en heb bijna alle contactbladen Öud- 
Wageningen. De nummers 5 t/m 11 heb ik indertijd los kunnen kopen maar ik mis 
jammer genoeg nog de nummers 1 t/m 4.
In de boekenkraam van de vereniging zijn geen exemplaren meer aanwezig en bij 
navraag in de boekhandel de Slegte en v. Baaren ook niet.
Wie van de (oud)leden kan mij, tegen betaling natuurlijk, aan een of meerdere hiervoor 
genoemde nummers helpen, opdat ik dan de gehele serie compleet kan maken?
Bij voorbaat mijn dank

G.A. W. van der Schouw

107



COMPUTERGENEALOGEN WILLEN STOP STAMBOOMFRAUDE
Hoewel de redactie in het algemeen geen artikelen opneemt die niet Wageningen 
betreffen meent zij met het volgende persbericht een uitzondering te mogen maken:

De afdeling computergenealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) 
overweegt een kort geding aan te spannen tegen de stichting Genealogie Nederland 
of haar enige bestuurslid W.L. Pince van der Aa.
Al weer enige weken is de inmiddels welbekende stamboomzwendelaar weer in ons land 
actief. Eind vorig jaar werd de man in kwestie in België nog veroordeeld tot één jaar 
cel en vijfduizend euro boete. Niet voldoende blijkbaar. Ook in ons land is de man al 
eerder veroordeeld geweest.
Volgens de voorzitter van de Computergenealogen is wat het bestuur van de afdeling 
betreft de maat vol. Hij laat weten: "Wij zijn nu informatie aan het verzamelen en op 
zoek naar gedupeerden zodat we een zaak kunnen aanspannen. We willen de rechter 
vragen om een onmiddellijk verbod van deze fraude nu en in de toekomst, uiteraard 
met een zwaardere straf dan die in België is opgelegd. Het gaat ons in eerste instantie 
niet direct om genealogen, die kunnen dit soort zwendel aardig onderscheiden van de 
werkelijkheid. Het gaat ons meer om de argeloze burger. In België waren dat er toch 
ruim twintig duizend, die de dupe van dit soort praktijken zijn geworden. Vermenigvuldig 
je dat aantal met een gemiddelde prijs van 45 euro dan gaat het om zo'n 
negenhonderdduizend euro die meneer in z'n zak heeft gestoken. Daar kun je makkelijk 
een boete van 5 duizend euro van betalen. Kortom, die boete was veel te laag. Ik acht 
het onze taak om daar wat aan te doen en de burger te beschermen tegen, maar 
minimaal te waarschuwen voor dit soort praktijken."
Van der Aa biedt over het algemeen niet relevante informatie over personen die 
weliswaar eenzelfde achternaam dragen, maar geen familie van elkaar zijn. 
Hetzelfde gebeurt met aangeboden familiewapens. Hier betreft het dan een wapen van 
een familie die dezelfde naam draagt als de aangeschrevene, terwijl ervan geen enkele 
familieband sprake is.
Gedupeerden kunnen zich wenden tot het secretariaat van de afdeling computerge
nealogie, mr Willem van Winterswijk, bereikbaar via het adres: 
vice-secretaris@ computergenealogie.ngv.nl

DE ROMEINEN IN WAGENINGEN
Zoals al eerder beschreven in ons contactblad wil een werkgroep, samengesteld uit 
vrijwilligers van onze vereniging en van het museum de Casteelse Poort, deze winter 
aandacht besteden aan de vraag in hoeverre Wageningen een locatie van belang was 
voor de Romeinen.
Ten tijde van het grote Romeinse Rijk gold de loop van de toenmalige Rijn als de 
noordgrens. Ook nu maken we m.b.t. bepaalde cultuuraspecten nog wel eens een 
onderscheid tussen hetgebied, ten zuiden van de grote rivieren en dat ten noorden en/an. 
In de tijd van de Romeinse overheersing was er van de plaats Wageningen niets of weinig 
bekend. Gezien de huidige ligging van de stad kan, op basis van wat daarover bekend 
is, gesteld worden dat die locatie geen deel heeft uitgemaakt van het Romeinse Rijk. 
De vraag is echter of de Rijn, langs de noordoever waarvan Wageningen zich eeuwen 
later als vestingstad zou gaan ontwikkelen, de concrete scheidslijn is geweest tussen
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de Romeinen en de volkeren 'boven de grote rivieren' of dat de rivier meer als een diffuse 
grens moet worden beschouwd, waardoor de Romeinse invloedsfeer op beide oevers 
merkbaar was. Met name waar het ging om strategische plaatsen, zoals natuurlijke 
hoogten of in geval van kwetsbare plaatsen in de rivier (ondieptes) of misschien wel 
om economische redenen, zoals het beheersen van verbindingswegen naar het 
noorden.
Wat dat betreft was de directe omgeving, van wat nu Wageningen heet, een bijzonder 
interessant gebied.
Direct ten oosten van het huidige Wageningen (locatie Westberg/Holleweg) waren 
waarschijnlijk de volgende aspecten van belang:
• een natuurlijke hoogte pal naast de rivier, van waaraf het noorden perfect in de gaten 

kon worden gehouden (strategisch);
• een eeuwenoude verbinding, die eindigde ter hoogte van een ondiepte in de rivier 

(strategisch en/of economisch);
• een ondiepte in de rivier met mogelijk gevolgen voor de scheepvaart (strategisch en/ 

of economisch).
Deze locatie vormde aldus een kruising (noord-zuid: de zeer oude weg vanaf de Veluwe 
naar het gebied, dat door de Romeinen was bezet en oost-west: de Rijn als grens maar 
ook als aanvoerroute). Juist deze kruising, bovendien gesitueerd op een locatie, waar 
economische en strategische belangen voor de Romeinen prominent aan de orde 
kunnen zijn geweest, maakt Wageningen tot een onontgonnen maar denkbaar zeer 
interessant gebied.
Samenvattend vormen de geschetste onderwerpen op zich stof tot nadenken!
De werkgroep heeft in principe besloten om drie avonden te beleggen.
Ie: De betekenis van de scheepvaart over de Rijn in combinatie met de juiste loop van 

de Rijn in die tijd.
2e: De betekenis van de Diedenweg als eeuwenoude verbindingsweg noord-zuid.
3e: De strategische betekenis voor de Romeinen m.b.t. de kruising.

De avonden zijn (onder voorbehoud !!) gepland op 1-2-06; 1-3-06 en op 5-4-06 en 
worden gehouden in het Cultureel Café van Junushoff. Geinteresseerden die zich al 
aangemeld hebben krijgen nader bericht: anderen kunnen zich nog steeds aanmelden 
bij het museum en via e-mail bij ondergetekende.

Namens de werkgroep Romeinse invloeden in Wageningen, Henk Schols

BOEKBESPREKING 
Schilders in Wageningen
Van de Wageningse (!) uitgeverij Leida kregen wij een lees-exemplaar van dit 
naslagwerkje. Het boek wordt ingeleid door de'Wageningse'minister Pechtold die terecht 
opmerkt dat een verrassend veelzijdig en groot aantal kunstenaars de revue passeert. 
Deel I (ca 60 blz !) omvat in alfabetische volgorde een groot aantal korte biografieën 
over schilders en grafici die in Wageningen gewoond en gewerkt hebben. Deze lijst gaat 
van bijv. Adriaan Anthonisz (1541-1620) die de kerk op de Markt tekende in 1584 als 
een 'conceptplan van de vestingswerken van Wageningen' tot Ans van der Zweep 
(1946- ), lid van de Wageningse Ets Groep, die bekend is van haar etsen van gezichten
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op de uiterwaarden. Naast een (vaak) korte beschrijving van het leven van de schilder 
worden zoveel mogelijk werken genoemd; het boek is geïllustreerd met een aantal 
schilderijen en details uit schilderijen, afkomstig uit bijv. Gemeente Archief Wageningen 
en museum De Casteelse Poort. Ook kunstenaars van buiten Wageningen, die locaties 
in en om Wageningen vastlegden, worden genoemd: niet de minste hiervan is 
Rembrandt Harmenz van Rijn die een tweetal pentekeningen gemaakt zou hebben. 
Kortom, een zeer uitgebreide lijst met erg veel informatie.
Deel II (ook ca 60 blz.) omvat een uitgebreide maar minder complete lijst van 
Wageningse kunstenaars uit andere kunsten dan de schilderkunst. Hier treft u vele 
bekende Nederlanders en/of Wageningers die "iets" met Wageningen gedaan hebben. 
Dit varieert van bijv. 'onze' Ton Steenbergen met zijn boek over Joods Wageningen 
en Ad Rietveld met zijn tekeningen tot Jacobus van Lokhorst die als Rijksbouwmeester 
het'gebouw met de klok' ontwierp. Uiteraard ontbreken ook namen als Achterberg en 
Berkhemer;, Dorrestijn, Falice, Klep, Kordes, Mobach, Gerrit Rietveld (ontwierp De 
Nudehof), Sprengeren Springer, Scheffer en Dirk Vreede (Hinkeloord; Vreedebank) niet 
in de lange lijst.
Leuk is het om te lezen dat de auteur van het boekje, bekend in Wageningen als antiquair 
en dichter-schilder, een achterachterkleinkind is van Elsje ten Hondijk, Wageningse en 
marketenster bij Waterloo en van Marinus van Aggelen die als soldaat de tocht naar 
Rusland onder Napoleon meemaakte.
Al met al is dit niet een boek dat je 'in één adem uitleest', maar dat zeker leuk is om 
in te kijken! U kunt het boek aanschaffen in de boekhandel, maar eventueel ook inzien 
op de dinsdagmorgen in de J.J. de Goede Leeszaal van onze vereninging in het museum 
de Casteelse Poort.

Henk Schols
Wijnand Steemers Schilders in Wageningen (ca 1650 -  2004)
149 blz en ca 20 illustraties. ISBN 90 70518 40 6 
Uitgeverij-Antiquariaat-Kunsthandel Leida, Wageningen, prijs: 22.50 euro

BOEKEN OUD WAGENINGEN TE KOOP
125 jaar Ziekenzorg € 2 -
Wageningen en de rivier de Rijn € 3 -
Spiegel van Wagenings verleden € 3 -
Wageningse Dienders € 5 -
Bouwen en bommen op de Wageningse Ber9 € 7,50
Wageningen in Oorlogsbrand € 7,50

Verkrijgbaar op de Verenigingsavonden, bij museum De Casteelse Poort en bij 
E.J. Jansen, Vergersweg 11, Wageningen, tel. 0317-412801

OP DE POTTEN
Een meid uit de streek van de Rotte 
Wou graag eens een potje ravotten.

Zij is hier geweest 
en vierde groot feest 

met zeven, enorme kogelpotten.
J.E.
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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).

DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Ze zijn 
verkrijgbaar bij Jan Jansen, Vergersweg 11, 6707 HS in Wageningen, tel. 0317-412801. Veel 
uitgaven zijn ook verkrijgbaar tijdens de lezing-bijeenkomsten en ledenvergaderingen, de titels zijn 
nu en dan te lezen in de rubriek VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wageningen.

RONDLEIDINGEN IN 2005
• 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: RondleidingenWageningen@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.

WAGENINGEN IN BEELDOPINTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.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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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.L. Olinga

H.A. Schols

P.H. van de Peppel 

E.J. Jansen

W.J.M. Groenewegen 

H.P. Lagerwerf 

N. Borreman

voorzitter Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@hetnet.nl 

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

penningmeester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl 

lid Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
tel. 0317 412801 

lid Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen
tel. 0317 416991 e-mail: wgroen@xs4all.nl 

lid Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel. 0317 413063 

lid Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
tel. 0317 411465

LEDEN VAN VERDIENSTE
F. van der Have, A.L.N. Rietveld, A.G. Steenbergen, P. Holleman, A.A. Hofman, P. Woudenberg, 
F. Bruinsel, K. de Koning, E. van Dorland, A.C. Zeven, W. Ruisch, E.J. Jansen.

LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
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

W. Ruisch

ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf archief

COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink

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

Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
tel. 0317 416744
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.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
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen 
e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen 
tel. 0317 413063

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@planet.nl 
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 Wageningen
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