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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het eerste nummer van 2006 van Oud-Wageningen in een nieuwe
omslagkleur. Verder zijn er niet veel veranderingen, behalve dat we de kolom-indeling
nog iets verder doorgevoerd hebben. In de loop van het jaar kan er echter nog wel
meer veranderen. We zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de foto's te
verbeteren. Bovendien heeft het bestuur besloten dat er advertenties geplaatst kunnen
worden. Met de opbrengst kunnen de kosten wat gedrukt worden.
De redactie heeft tenslotte nog een idee voor verandering. Het zou aardig zijn als we
een jaar lang elk nummer zouden kunnen openen met een artikel over hetzelfde thema,
bijvoorbeeld vier openingsartikelen over de Romeinen of over de bodem onder
Wageningen. Het zijn maar willekeurige voorbeelden. We hopen dat er auteurs zijn die
zich hiervoor aanmelden, we willen graag op een voorstel ingaan. Ook andere nieuwe
voorstellen zijn welkom.
Herman Pothof

Kopij voor het aprilnummer 2006 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 18
maart. 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.
INLEIDING OP DE LEZING
'Zwaar met ijs bezet, bovenmate met water bezwaard', dat was de Nederrijn op 5 maart
1855, toen ten gevolge van de hoge waterstand en kruiend ijs de Grebbedijk doorbrak
en het water zich een weg baande door de Gelderse Vallei naar het noorden. Veenendaal
kwam metersdiep onder water te staan. Het was de laatste keer dat dit gebeurde, maar
zeker niet de eerste. De grondeigenaren in de polders achter de dijk onder Wageningen
en Rhenen waren verantwoordelijk voor het dijkonderhoud, m aarzelf hadden zij minder
last van een doorbraak en overstroming dan de mensen in het lager gelegen,
noordwestelijk deel van de Vallei. Die hadden daarom in 1652 de Slaperdijk aangelegd
om hun gronden te beschermen. Deze dijk belemmerde op zijn beurt de afwatering
van de zuidoostelijk gelegen landen. De patstelling die daar het gevolg van was, heeft
drie eeuwen lang voor ruzie gezorgd.
Over de achtergronden van deze nu bijna vergeten overstroming zal Margriet MijnssenDutilh, archivaris van het waterschap Vallei & Eem, een lezing houden op 20 februari 2006
in het kerkelijk centrum 'De Vredehorst', Tarthorst 1, in Wageningen om 20.00 uur.

BIJEEN KO M ST
Op maandag 20 februari 2006, aanvang 20.00 uur
In het kerkelijk centrum Vredehorst Tarthorst 1 Wageningen
Lezing door mevrouw M. Mijnssen:
W ATERSNOOD IN DE GELDERSE VALLEI
DOORBRAAK GREBBEDIJK IN 1855

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 24 april 2006, aansluitend op de jaarvergadering van half acht, zal Ad
Rietveld een lezing houden over SIGARENFABRIEKEN IN WAGENINGEN
Op maandag 18 september 2006 zal Kobus van Ingen een lezing houden over
PONTVEREN IN DE BETUWE.
Op maandag 20 november 2006 zal Ed Zuurdeeg een lezing houden over
ARCHEOLOGIE OP DE VELUWE.

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Kaart waarop is aangegeven waar de nieuwe Grebbedijk gelegd zou worden, nadat de
oude dijk was doorgebroken op 5 maart 1855.
Een inlaagdijk is een naar binnen toe, dus landinwaarts, verlegde dijk. Dat deed men
als herstel van de dijk op de oorspronkelijke plaats niet goed mogelijk was, of als men
het risico van opnieuw een doorbraak op dezelfde plek te groot vond. Dat laatste was
hier het geval. De dijk brak in 1855 op bijna dezelfde plaats als in 1711, de laatste keer
daarvoor dat er een doorbraak was.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Het bestuur wenst alle leden een gezond
en voorspoedig 2006 toe!
Terugkijkend op 2005 is er heel wat ge
beurd in het afgelopen jaar. Vermeldens
waard is het boek van Ad Rietveld over de
evacuatie van de Wageningse bevolking,
het internet dossier Wageningen in WO-II
en natuurlijk steeds weer die goedgevulde
contactbladen!
Het is fijn om te kunnen melden dat de
vereniging ook 2006 ingaat met heel veel
plannen. Zo worden dit jaar, samen met
het museum, de discussieavonden geor
ganiseerd over de rol die de Romeinen
mogelijk in onze Wageningse omgeving
gespeeld hebben (zie elders in dit blad). Dit
jaar zal ook een computerpresentatie
gereed komen met daarin een selectie van
Wageningse ansichten en ander beeldma
teriaal en deze presentatie zal onder meer
vertoond worden in het museum. Verder
is het voor een historische vereniging
belangrijk om te constateren dat het
ledental in 2005 aanzienlijk is gestegen en
dat er met name een flink aantal jongere
geïnteresseerden lid zijn geworden.
Een gegeven dat het bestuur zorgen geeft
is het aflopen van de ambtstermijn

van ons bestuurslid en voorzitter Gerard
Olinga. Na zes jaar dienst zitten beide
termijnen er per april op voor Gerard. Op
deze plaats wil ik alle leden met interesse
voor de functie van voorzitter oproepen
om dit kenbaar te maken en om evt.
informatie te vragen bij de voorzitter of de
secretaris van onze vereniging. Verder wil
ik alle leden dringend verzoeken om met
geschikte kandidaten te komen voor het
voorzitterschap.
Als laatste aandachtspunt wil ik u graag
wijzen op de acceptgirokaart die u inmid
dels ontvangen zult hebben. Indien u nog
niet betaald hebt wil ik u, namens de
penningmeester, hierbij graag oproepen
om dit zo spoedig mogelijk te doen. Niet
alleen wordt zo veel moeite en tijd be
spaard voor het maken en versturen van
herinneringen: een spoedige betaling helpt
ook om de lopende rekening gevuld te
houden. Onkosten voor bijv. discussie
avonden en de verhuizing van de opslag
in deTheekoepel (zieookeldersin dit blad)
kunnen hieruit dan adequaat bestreden
worden.
namens het bestuur:
Henk Schols (secretaris)

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden:
D h rH . de G oede

K eu kelen berg26

Dhr J. Staverm an

Z orgce n tru rrTD en n en ru st", App. 264

7 4 2 1 EA D eventer

H artensew eg 50

6704 PZ W a g en in g en

H erm elijnlaan 23

6705 CX W a g en in g en

M akelaars B.V.

Gen. Foulkesw eg 9

6703 BH W ag enin g en

Dhr R. Bol

W . K ro m h o u tp a d 4

1333 PJ A lm ere

D hrR .H . Koch

D iedenw eg 167

6706 CP W a g e n in g e n

D hrT h .H .J. W eijschedé

W illeb ro rd w eg 23

6 8 7 1 ZS Renkum

D hr J. van Voorthuijsen

Adreswijzigingen:

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden:
M w C.E. van D runen -Treffers

B aarnsew eg 18

3735 MG Bosch en Duin

Dhr M .L .'t Hart

Gen. Fou lk esw e g 285

6703 DL W ag ening en

D h rJ.R o m b a c h

T o rc k p a rk 3 9

6701 E E W a g e n in g e n

Dhr H.G. de W iljes

H in k eloord sew eg 7

6703 C K W a g e n in g e n
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één van de inleiders, de heer Berendsen
uit Wijk bij Duurstede, is de aanvankelijk op
1 februari geplande avond verplaatst naar
15 februari 2006. Alle avonden begin
nen om 20.00 uur. Plaats: Junushoff. De
toegang is gratis.

STUDIE NAAR DE ROMEINEN
Het is de werkgroep Romeinen, zoals u
weet een mooi voorbeeld van samenwer
king tussen het museum De Casteelse
Poort en Oud Wageningen, gelukt om een
aantai prominente deskundigen naar
Wageningen te halen, die hun visie zullen
geven op de hypothese van de werk
groep.
Alleen al het feit dat deze wetenschappers
in zijn gegaan op de uitnodigingen geeft
aan dat ze het onderwerp bijzonder inte
ressant en uitdagend vinden.
Tevens heeft de werkgroep besprekingen
gevoerd met de in Wageningen zeer be
kende journalist Leo Klep, die een rappor
tage gaat schrijven n.a.v. deze hypothe
se en de diverse lezingen.
I.v.m. persoonlijke omstandigheden van

Programma:
15 februari 2006:
Dr. H. Berendsen, hoogleraar fysische
geografie aan de Universiteitvan Utrecht:
over de kartering van de Rijn-Maasdelta
en de loop van de Rijn in onze streken ten
tijde van de Romeinen;
Dr. M. de Weerd, scheepsarcheoloog,
promoveerde op onderzoek naar de bouw
wijze van Romeinse schepen in West- en
Midden Europa: Romeinse scheepvaart
op de Rijn; de economische en strategi
sche betekenis daarvan voor de Romeinse
legioenen.
1 maart 2006:
Dr. R. Hulst, oud-provinciaal archeoloog
van de provincie Gelderland: de betekenis
van de archeologische vindplaatsen langs
de oude noord-zuidroute van de Holleweg/
Diedenweg naar de Noord-Veluwe;
Prof. J. Vervloet, hoogleraar Wageningen
Universiteit: de historisch-geografische
betekenis van de noord-zuidroute (Diedenweg/Holleweg), aansluitend aan de
route naar Nijmegen ten tijde van de
Romeinen.
5 april 2006:
Dhr. R. Polak, verbonden aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen, Provinciaal-Romeinse Archeologie: waren de Rijn, de
doorwaadbare plek daarin (Lexkesveer),
de verbindingsweg, Nijmegen richting de
Noord-Veluwe en de stuwwal (Westberg)
van invloed op het strategisch beleid van
de Romeinen?
Namens de werkgroep Romeinen
Gérard Olinga.
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OVER DE PLAATSNAAM WAGENINGEN
Waarom Wagenv/ega zou moeten afvallen

C. van Vuure

In de voortgaande discussie over de oorsprong en verklaring van de
plaatsnaam Wageningen duikt geregeld de naam Wagenwega op. Dit zou de
vroegste benaming van W ageningen zijn. Aangezien ik me voor toponiem en
interesseer, heeft de verklaring van de naam W ageningen en mogelijke
varianten daarvan steeds mijn belangstelling gehad.
De oorkonde uit 838
De oorspronkelijke vermelding van de
naam Wagenv/ega is gedaan in een (La
tijnse) oorkonde van 23 maart 838. In
deze oorkonde stond beschreven welke
goederen een zekere graaf Rodgar schonk
aan de St. Maartenskerk (de Domkerk) in
Utrecht en wat hij daarvoor terugkreeg.
De bewuste oorkonde is weliswaar niet
meer in zijn oorspronkelijke vorm bewaard
gebleven, maar nog wel als kopie overge
leverd in vier handschriften, die dateren uit
de 11de tot de 15de eeuw.
Omdat Wagenwega de oudste kanshebbende variant voor de plaatsnaam Wage
ningen zou zijn, maar ik daar feitelijk nog
geen afdoende verklaring en plaatsing van
had gehoord, besloot ik de bewuste oorkondetekst er eens bij te pakken om te
proberen niet zozeer de betekenis van het
woord te verklaren, als wel de context
waarin het woord vermeld staat, om te
zien of dat nieuwe feiten op zou leveren.
Ik had de indruk gekregen dat men zich
voordien vooral had geconcentreerd op de
ogenschijnlijke gelijkenis van Wagenwega
met Wageningen, maar niet op andere
feiten omtrent die eerste naam.
Tekstvarianten
Toen ik de tekstvariant, zoals afgedrukt in
Sloet (1872, pag. 36)1 bekeken had,
begreep ik niet waarom de naam Wagen
wega, op gezag van Sloet, betrekking zou
moeten hebben op Wageningen. Aanvul
lend onderzoek in het gemeentearchief
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van Wageningen bracht aan het licht dat
een zekere D.P. Blok op 9 februari 1978
een lezing heeft gehouden voor de vere
niging Oud-Wageningen over de verklaring
van de naam Wageningen. Hij kwam
daarbij o.a. tot de conclusie dat Wagenwe
ga niets met Wageningen te maken had.
Hij meldde toen nog terloops dat hij daar
over in 1979 zou publiceren. Ondanks
verwoede aansporingen van Anton Zeven
heeft Blok dit nooit gedaan. Om goed te
maken wat Blok destijds nagelaten heeft,
zal ik hier uiteenzetten waarom Blok vol
gens mij gelijk had en Wagenwega zo
doende zou moeten afvallen.
De tekst die Sloet weergeeft, is die van het
afschrift uit het eind van de 12de eeuw. In
dit afschrift staat de naam geschreven als
Wagenuuega. Sloet geeft op zijn beurt de
naam weer als Wagenwega. In het oudste
handschrift, daterend uit het einde van de
11de eeuw, staat volgens Muller (1892,
pag. 32)2 de naam vermeld als Uuaganuuega. Aangezien het Latijn de w-klank
niet kent, maar het hier gesproken Ger
maans wél, is die klank in de Latijnse tekst
weergegeven als een dubbele 'u'. In de
loop van de tijd is men de dubbele'u'gaan
vervangen door een'w'. Deze beide hand
schriften zouden kopieën zijn van een en
dezelfde oorkonde, maar ieder schrijft het
op zijn manier, een bekend manco van
kopiisten. Hoe de oorspronkelijke schrijf
wijze in de oorkonde uit 838 was, is dus niet
meer na te gaan.

De bezittingen
De opsteller van de oorkonde (uit 838)
noemt de bezittingen, die geschonken
worden, in de opeenvolgende pag/'(meervoud van p a g u s - streek, gouw) en gaat
daarbij van het zuidoosten/oosten naar
hetwesten. Hij begintin het zuidoosten in
de pagus Leomeriche (de huidige Liemers), waar de dorpen Thuvina (Duiven
waartoen al een christelijke kerkaanwezig
was), Alatinge (het Duitse Elten) en Uuestarhesi(het huidige Duitse Borghees?) liggen.
VeiA/olgens gaat hij iets naar het noorden,
waarin de pagus Islo (IJssel of Oude IJssel)
het dorp Ductinghem (Doetinchem) ligt.
Vervolgens naar het noordwesten, waar in
de pagus Felua de dorpen Luona (Loenen), Su/ue/c/a(Zilven)en Uuerdupa lagen.
Loenen en het vlak daarbij gelegen Zilven
liggen in de buurt van Eerbeek. Welke
plaats er uit Uuerdupa geworden is, is niet
bekend. Een etymologische verklaring van
de naam zou kunnen zijn dat het bestaat
uit werd(e)en apa. Een werd(e) is een aan
de rivier gelegen of door de rivier omstroomd stuk land (waard) en apa bete
kent rivier. Kennelijk ging het hier om een
dorp aan een rivier. Over de oorsprong en
de betekenis van het woord Felua wordt
al lang gediscussieerd en het laatste woord
is er zeker nog niet over gezegd. Wat wel
aannemelijk schijnt te zijn, is dat de naam
Felua vroeger op een veel kleiner gebied
betrekking had dan dat van de huidige
Veluwe. Gezien de ligging van de plaatsna
men zou de pagus Felua dan, mede ook
op grond van wat hierna nog besproken zal
worden, vroeger ruwweg hetzuidoostelijk
deel hebben gevormd van wat momenteel
de Veluwe heet.
Vervolgens gaat de oorkondeschrijver
verder naar hetwesten, waar in de pagus
Hintirigoe de dorpen Herodna (Harten),
waarookeen christelijke kerkaanwezig is,

l/tfar/o (Otterlo), Bracola(Brakel) en Thulere (Dolre) liggen. W at de precieze gren
zen van de pagus Hintingoe waren, is niet
bekend. Gysseling3 suggereert dat Hintingoe mogelijk hetzelfde was als Flethetti, de
streek in de Gelderse Vallei, rond de rivier
de Eem. Dat omstreeks dezelfde tijd een
en hetzelfde gebied onder twee namen
bekend was, lijkt niet aannemelijk en het
is dan ook waarschijnlijker aan te nemen
dat Hintingoe grensde aan Flethetti en het
zuidwestelijke deel vormde van wat nu de
Veluwe heet.
Conclusie
Wat de naam Waganwega verder ook
moge betekenen, Wagan's weg, Wagenweg of nog iets anders, uit het voorgaande
kan mijns inziens geconcludeerd worden
dat de genoemde plaatsnaam in een heel
andere pagus lag dan die waar Brakel en
Dolre in lagen. Omdat Brakel en Dolre
vlakbij het latere Wageningen (en nu zelfs
erin) lagen, kan Waganwega niet hetzelfde
zijn geweest als Wageningen. Gelijkenis
van woorddelen hoeft geen algehele gelij
kenis in te houden. Een ander argument
kan nog het volgende zijn. In hetjaar838
was het gebied ten noorden van de Rijn
nog maar net gekerstend. Karei de Grote
had uiteindelijk met veel geweld de Friezen
en Saksers weten te kerstenen en de
eerste christelijke kerken waren nieuw
gevestigd of overgenomen van de heide
nen. Het dorp Wageningen bestond toen
(ten tijde van Wagenwega), in feite nog
niet eens; dat ontstond ruim een eeuw
later op de Wageningse Berg. Uit archeo
logisch grondonderzoek in 2003 is geble
ken dat op de Westberg pas in de elfde
eeuw een aantal boerderijen werd geves
tigd. Daarvóór waren die er niet en had
deze plek kennelijk een andere bestem
ming. Over die andere bestemming wil ik
het een volgende keer hebben; dat is een
apart verhaal.
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Bronvermeldingen
1 Sloet, L.A.J.W. (1872): Oorkonde-boek
der graafschappen Gelre en Zutphen tot
op den slag van Woeringen 5 juni 1229. 's
Gravenhage. Deel I.
2 Muller, S. (1892): Het oudste cartularium

van het Sticht Utrecht. Nijhoff, 's Graven
hage.
3 Gysseling, M. (1960): Toponymisch
woorden-boek van België, Nederland,
Luxemburg, Noord - Frankrijk en West Duitsland (voor 1226). 2 Delen.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen
Hiermee wil ik opnieuw uw aandacht
op uw gem eente-archief vestigen.
Deel 22a
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
akte 93.
De Tabaksplant
Op 4 juli 1820 wordt melding gemaakt van
een huis, schuur, h o f en erven in de
Benedenbuurt aan de Dijkgraaf genaamd
de Tabaksplant.
Ik weet niet waar dit huis stond; de naam
zal wel ontleend zijn aan de toenmalige
tabaksteelt in Wageningen.
Bron: notarieelarchief Van Daalen
akte 13.
Mennonietenkerk
Op 20 januari 1762.wordt een nieuwe
wooning in de geweesene kerck in de
stadts huijsen aan de Nieuwe Vaert opge
leverd. De plaets is groot 19 en 25 voet
muur tussen de woning van Meijndert
Arnsen en de voornoemde Kerck plaets.
Aan de Nieuwe Vaart werden voor uit
Oost-Europa gevluchte mennonieten huis
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A.C. Zeven

jes gebouwd. Later trokken zij toch naar
elders en werden de huisjes door anderen
bewoond. De Mennonietenkerk werd daarbij
tot woning verbouwd. Ook werd een muur
opgetrokken. De Kerckplaetswas ca 5,5 x
7,5 m = 41,25m2.
De Mennonietenweg herinnert nog aan
het tijdelijk verblijf van deze Mennonieten.
Bron: oud-archief inv. nr 1102.: Memoriën van reparaties en benodigde materialen
voor de stadsgebouwen, de kerk en de
pastoriehuizen. 1747-1783.
't WeerKruijs
Op 23 mei 1753 wordt verkocht een
perceel van omtrent anderhalf schepel
land gelegen op den Enckaen 't WeerKruijs
van ouds genaemt Jan Ottens Kempke.
De verkopers zijn de erven Berdina Ottens
en de kopers het echtpaar Lamert Meurs
en Ariaen Jansen. De begrenzing van dit
perceel wordt vermeld: Noord: Herman
van Hoorn, Oost: Kerk binnen Waegeningen, Zuid: Dolderwegh, West: de Weg.
Het grotere perceel 't Weerkruis lag dus in
de noord-oosthoek Diedenweg-Dolderstraat. We mogen aannemen dat er een
familierelatie bestond tussen Jan Ottens,
naar wie het kampje werd genoemd en
Berdina Ottens.
Met de Weg wordt hier de Diedenweg
bedoeld.
Anderhalve schepel (Arnhemse maat) is
ca 2166 m2. Volgens de kadastrale kaart

van 1832 lagen op de hoek twee percelen:
nr 255 (opp. 3070m2 ) en nr 256 (opp.
3620m2). Kennelijk is het Jan Ottens
Kempke later samengevoegd met een
kampje dat er ten noorden van lag, zodat
perceel nr 255 ontstond. Misschien was
dat wel het kampje van Herman van
Hoorn of een volgende eigenaar.
Herman van Hoorn

(Dieden)Weg

Kerk binnen
Waegeningen
Doldersteeg

Op 27 april 1799 wordt het Weerkruis weer
verkocht. Nu zijn de aanpalende eigena
ren als hieronder:
Jan Grootveld

Bron: Oud-Recht. Archief 197. Minuten
van transporten 1753-1769.
Of liepen de kosten de pan uit?
W anneer de Heere Geërfden (dat zijn
lieden die land e.d. in eigendom hadden)
van de Heerlijkheid Lakemond op 6 juli
1775 naar Wageningen komen in verband
met de jaarlijkse 'uijtsettinge', een soort
belasting, dan moet er op kosten van de
stad Wageningen gegeten worden. Dit
gebeurt Ten huijse van DWed. J:C: van
Laar. Hiervoor dient E. van Laar per ordre
(op bevel/verzoek) van zijn moeder bij de
Magistraat van Wageningen, waaronder
Lakemond valt, een rekening in.
Voor Een Tafel van 11 personen
worden ad 15 stv
8 -5-:
7 vlesse Beste Rooje wijn
ad 12 st
4 -4-:
10 vlessen Beste witte wijn
ad 10 st
5 -0-:
17-9-:

Diedenweg

wijlen Mr. Jan
van der Horst
Doldersteeg

Bron: Rechterlijkarchief 197. Minuten van
transporten, 1753-1769, en Recht. Ar
chief 200: briefwisseling met de stadhou
ders over de bestelling van den magis
traat, 1678-1793, I f20v.
Hoevestein
Op 4 april 1764 verkopen Abraham van
Bemmel notaris te Amersfoort en Alberdina Geertruijd Brandligt ex. test., Emerentia Struijs wed. van Andreas van Mehen,
Catharina Struijs huisvrouw van Hendrik
Harmen Colonius en Margaretha Struijs
wed. Jan Engelberts, en Wilha Emerentia
Struijs, Anna Sophia Struijs en Geertruijd
Struijs erfgenamen van Emerentia Struijs
voor f 1150 o.m. Hoevesteijn.

Ik weet niet hoe of wat de inhoud van de
flessen was, maar met z'n elven hebben
ze zeventien flessen leeggedronken. Naast
Lakemondse geërfden, zullen ook leden
van de Magistraat aanwezig zijn geweest.
Een maal kostte per persoon vijftien stui
vers, een fles rode wijn veertien stuivers
en een fles witte wijn tien stuivers.
Kennelijk had men de smaak goed te
pakken, want het jaar daarop kwamen er
twaalf geërfden en in 1777 waren het er al
zeventien. De rekening van 1778 is niet
aanwezig, in 1779 waren er weer veertien
tafelgenoten, die zich te goed deden.
Als het bedrag van de 'Uijtsettinge', die zij
als de geërfden moesten opbrengen, maar
niet kleiner was dan de kosten van de
gemeenschappelijke maaltijd.
Bron: Oud-archief 186. Stukken betref
fende de uitzetting der ambtslasten van
Overbetuwe in Lakemont, 1680-1689,
1790-1809.

9

HET VROEGMIDDELEEUWSE GRAFVELD VAN WAGENINGEN
Topstukken van De Casteelse Poort (7)

P. Aben

Niet slechts een gesp, maar vele tientallen hebben de eeuwen getrotseerd
op de vroegmiddeleeuwse begraafplaats, (eind derde - begin negende
eeuw) in de noordoosthoek van de Diedenweg en de Geertjesweg. Net zo
goed als grote aantallen spelden, kralen, potten, messen, bijlen en een
bescheiden aantal zwaarden, speren en ander krijgshaftig tuig - allemaal
aan het licht gebracht tijdens drie grote graafcampagnes, in 1927,1949 en
1980/' 81. Het W ageningse grafveld is met dat al niet een van de rijkere in
zijn soort, wel een van de grootste in ons land. Het besloeg een oppervlakte
van ten minste 6000 m 2 en er zijn in de ruim 400 jaar van zijn bestaan zeker
1000 mensen begraven. Volgens oud-provinciaal archeoloog Rudy Hulst
moet de bijbehorende nederzetting 'een niet onaanzienlijk inwonertal
gehad hebben: ten minste 50, waarschijnlijk m eer'.
Zandwinning
Bij de aanleg van de riolering in de Hoog
straat eind jaren '20 van de afgelopen
eeuw was veel zand nodig om de omge
woelde straat weer in orde te brengen. Dat
zand werd uit de Eng gehaald en daarbij
stootte aannemer A. de Leeuw al gauw op
enkele aardewerken potten. Hij toog daar
mee naar de directeur Gemeentewerken,
die op zijn beurt heel alert de directeur van
het Rijksmuseum voor Oudheden in Lei
den inschakelde, de vermaarde dr. J.H.
Holwerda.Indezomervan '27lietHolwerda in samenwerking met de pas opgerichte
Wageningse Oudheid-kamer een paar
zoeksleuven aanleggen, waarbij hij enkele
tientallen graven en crematiebijzettingen
vond. Hij dateerde die 4de tot 6de eeuw.
Waarom hij zich daartoe beperkte is niet
bekend, maar zelf vond hij het 'voor de
beoordeling van den aanleg van het graf
veld ruimschoots voldoende'. Aan de
Wageningsche Courant liet hij weten dat
de Rijks Oudheidkundige Dienst maar ver
der moest graven.
Resten van skeletten
Holwerdazal niet vermoed hebben dat het
tot 1949 moest duren voordat die Dienst
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ter plekke verscheen. In april van dat jaar
meldde de Wageninger G. Elzinga aan de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon
derzoek (ROB) dat bij het graven van
aardappelkuilen resten van skeletten wa
ren gevonden. Dat gebeurde vlak bij het
terrein dat Holwerda had onderzocht.
Assistent-directeur H.T. Waterbolk van de
ROB leidde daarop in het voorjaar en het
najaar van '49 de tweede fase van de
opgravingen. Hij vond de zoeksleuven van
zijn voorganger terug, waardoor de plat
tegronden van de beide opgravingen vrij
wel naadloos aan elkaar konden aanslui
ten. 'Het laat zich aanzien dat het grafveld
thans, uitgezonderd misschien de noorde
lijke periferie, zo volledig mogelijk onder
zocht is ', aldus de samenvattende rap
portage die W.A. van Es als medewerker
van de ROB in 1964 publiceerde. Er waren
nu in totaal z o ' n 220 graven blootgelegd.
Van Es kon niet weten dat het merendeel
van de graven toen nog ontdekt moest
worden. Dat gebeurde nadat alweer van
uit Wageningen een melding was binnen
gekomen bij de ROB. Nu waren er bij de
aanleg van sportvelden nieuwe grafsporen opgedoken. Intussen is Van Es dan

zelf directeur van de ROB; hij belast de
provinciaal archeoloog R.S. Hulst met de
derde fase van het onderzoek.
Deze vindt in 1980/'81 nog eens 600
graven en brandgraven.
Aan de noord-, zuid- en oostkant is de
grens van het grafveld nu wel bereikt,
aldus Hulst, maar aan de westkant is zeker
10 procent van de oorspronkelijke be
graafplaats verloren gegaan door werk-

merkt hij op dat zijn waarnem ingen vaak
afwijken van die van Holwerda, maar hij
legt niet uit wat dat betekent. Wel maakt
hijdu idelijkd atdeaanduid in g 'rijengraf
veld ', die Holwerda had geïntroduceerd,
niet opgaat voor het hele terrein. Zo
heeft hij uit de 8ste eeuw een aantal
kamergraven gevonden, grote, diepe
kuilen, soms omgeven door een paalzetting.

Gesp met plaat
Objectnummer
Categorie
Materiaal
Afkomstig uit
Beschrijving

Datering
Verkrijging

WA 1142
kleding
metaal
g ra fv e ld D ie d e n w e g
1927
Lengte 10 cm,
breedte plaat 5,1 cm,
breedte gesp 4,6 cm.
Versierd metzilver-kleurige lijnen, drie klinkna
gels, waarvan twee om
de plaat aan de gesp te
bevestigen en een om
de plaat aan de riem te
bevestigen
ca. 400
bruikleen ROB Amers
foort, 21-11-2001

(informatie Willem Groenewegen)

zaamheden aan de Diedenweg, ook al
vóór de eerste opgraving. Zo komt hij aan
een totale schatting van 1000 begravin
gen.
Hulst heeft slechts een zeer summier
verslag opgesteld van zijn werk; daarbij
ontbreekt een nieuwe plattegrond van
het complete opgravingsgebied en ook
overigens laat hij veel vragen open. Zo

Rondom deze kamergraven liggen groeps
gewijs eenvoudiger graven, waardoor dit
deel van het grafveld een erg onregelma
tige structuur heeft.
Nederzetting
Vanaf de 4de eeuw is het begraven in de
Eng langs de Diedenweg vanuit het zuiden
geleidelijk naar het noorden opgeschoven
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en keerde het aan het einde langs de
Diedenweg weer terug naar het begin
punt. De oudste graven zijn aangetroffen
in de directe nabijheid van een neolithische
grafheuvel, iets wat niet ongebruikelijk was
voor vroeg-middeleeuwse begraafplaat
sen. Hier zijn ook minieme sporen aange
troffen van een nederzetting uit die tijd. Op
de duur heeft deze plaats gemaakt voor
de uitdijende begraafplaats en is verder
naar het westen opgeschoven, zo meent
van Es. Het moment waarop de begraaf
plaats is opgeheven is niet meer exact
vast te stellen. Hulst schat dat dat begin
9de eeuw is geweest. Dat zou kunnen
samenvallen met de nieuwe christelijke
wetgeving, die het begraven op 'heiden
se ' dodenakkers verbood. Wellicht wer
den onze voorouders vanaf dat moment
begraven op de Westberg, waar toen een
kapel stond.
Over de neolithische bewoners van de Eng
is te weinig bekend om er iets meer van te
kunnen zeggen dan dat het Germanen
moeten zijn geweest, maar zelfs tot welke
stam zij behoorden is onduidelijk. Holwerda vraagt zich af hoe het kan dat er een
overduidelijke Romeinse invloed is te zien
in veel vondsten (aardewerk, glas, siera
den), terwijl de Romeinen zelf al lang en
breed uit onze streken waren verdwenen.
Wat hem dan opvalt is, dat de eerste
Wageningers dezelfde gebruiksvoorwer
pen hanteerden als verder weg wonende
Germaanse stammen op de rechteroever
van de Rijn, zoals Alemannen en Thuringers. 'W e mogen dus wel zeker zeggen',
aldus Holwerda, (gewend eigenzinnige
conclusies te trekken), 'dat een deel van
zulk een Germaanschen stam zich ook hier
in Wageningen gevestigd moet hebben.'
Op zijn beurt wijst Van Es echter op een
duidelijke verwantschap metvondsten-complexen diep in het vrije Germanië, vooral met
het noordwestelijke Germaansche gebied.
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Dat zou blijken uit het 'taai vasthouden' tot
diep in de 7de eeuw aan het begraven in de
noordzuidrichting, terwijl dan in zuidelijker
Merovingische regio 's de christelijke westoostligging allang de boventoon voert.
Het is jam m er dat er tot op heden
geen sam e n va tte n d e rapportage
over de drie fasen van de opgraving
is verschenen. Als wij Rudy Hulst nu,
na 25 jaar, confronteren met het
gemis van een eindrapport verzucht
de inm iddels gepensioneerde ar
cheoloog: Jammer, het zou eigenlijk
hebben gemoeten, maar het kwam
er almaar niet van. De beschrijving
van alle graven was vergevorderd,
herinnert hij zich, inclusief een nieu
we plattegrond van het hele terrein.
Ook het bijbehorende verhaal was
praktisch rond. 'Ik tref de heer Van
Es nog wel eens, ook hij is gepensio
neerd en dan zeggen we wel tegen
elkaar: het zou eigenlijk nog steeds
moeten. Ik sluit het nog steeds niet
uit. Als er vanuit W ageningen een
overtuigend beroep op ons zou w or
den gedaan, wie w eet...'
Het zou niet de eerste keer zijn dat
een geluid uit W ageningen de ROB in
beweging bracht...
Literatuur
Het grafveld van Wageningen, door J.H.
Holwerda in Oudheidkundige meede-delingen Rijksmuseum Leiden, 9 (1928).
Oudheidkundige vondsten bij Wagenin
gen, in Wageningsche Courant (28) 1927.
Het rijengrafveld van Wageningen, door
W.A. van Es in Palaeohistoria, vol. X, 1964
Wageningen, vroegmiddeleeuws grafveld,
door W.A. van Es, R.S. Hulst en K. Greving
in Jaarverslag 1981, Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Wagenings verleden terug in museum,
inVeluwepost, 2 mei 2001.

WILLEM GORTER
Een familie die naar Nederlands-Indië emigreerde.11

I.C. Rauws

Willem Gorter vestigde zich met zijn gezin op 29 decem ber 1900 in Wageningen. Hij kwam uit Leeuwarden, waar hij een baan als m achinist bij de
N.V. Nederlandse M eubelfabriek "W ageningen", H eerenstraat 26, had
aangenomen, (zie foto 1)
Thans is de meubelfabriek gevestigd aan het Nudepark.2) De oude fabrieks
gebouwen werden omstreeks 1990 afgebroken. Hij w as mede-oprichter
van het "Volkshuis" aan de Heerenstraat in 1906. De fam ilie Gorter woonde
in Wageningen tot 1913, waarna zij naar Nederlands-Indië vertrok.
De familie Gorter
Willem Gorter werd geboren te Zaandam
op 21 juni 1873 en overleed te Bandoeng
(Ned. Indië) op 11 december 1944. Hij
trouwde te Zaandam op 24 oktober 1897
met Catharina Geertruida Graauw, gebo
ren te Zaandam op 16 augustus 1870. Zij

verjaardag van zijn moeder, aan de Benedenbuurt C. Hij overleed als reserveofficier der Cryptologische Dienst (co- en
decoderingsdienst van geheime berich
ten) van het KNIL (Koninklijk Nederlands
Indisch Leger) in een Japans krijgsgevan
genenkamp te Rangoon (Birma) op 19

Afb. 1
Herenstraat.
Rechts, op nr. 26, de
N.V. N e d e rla n d se
Meubelfabriek ''Wa
geningen".
19 jun i 1972.

overleed te Heemstede op 28 april 1937.
Uitdit huwelijk werden vier zonen geboren.
1 Willem, geboren te Rotterdam op 21
oktober 1898, overleden te YagoonaSydney (Australië) op 15 december 1966.
In Wageningen werden geboren:
2 Gerard, op 6 februari 1901 aan de
Grindweg C, overleden te Haarlem op 12
februari 1966.
3 Cornelis, op 16 augustus 1903, op de

november 1942.
4 Johan, op 24 augustus 1908. Hij over
leed te Leidschendam op 3 augustus
1987. Zijn geboortehuis stond tegenover
de meubelfabriek aan de Heerenstraat A
(33A), (zie foto 2). Hij plaagde zijn broers
wel eens met de opmerking dat hij de
enige echte W ageninger was, omdat hij
als "poorter" binnen de wallen was gebo
ren.
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docentaan de Hogere Landbouwschool en
S. Hiemstra, onderwijzer te Wageningen.
De heren van dit comité wilden een Volks
huis oprichten, waar vergaderingen kon
den worden gehouden. De arbeiders kon
den, ongeacht politieke of godsdienstige
overtuiging, hier komen om zich te ontwik
kelen, hun kennis te vergroten en de
geheelonthouding te bevorderen. Het laat
ste wil zeggen dat er géén alcoholische
dranken werden geschonken.
Op 8 juli 1906 werd het Volkshuis geopend
in een van de in opdracht van burgemees
ter Torck gebouwde 18de-eeuwse statige
herenhuizen, Heerenstraat8. Sedert 1976
bevindt het Volkshuis zich aan de Vergersweg 22-24 in hetvoormalige pand van het
schildersbedrijf van Van de Peppel. 3)

Afb. 2
BovenhuisHeerenstraat33A waarde fam.
W. Gorter woonde.
Bouwjaar 1890. Foto 19 ju n i 1972
Lid Comité tot oprichting van een
Volkshuis
Naast zijn werk als machinist zag hij kans
om op de fabriek een prachtige stoomma
chine van koperte bouwen metvliegwiel en
oliepotjes voor smering van de zuigers,
waar de jongens Gorter in Indië in combi
natie met constructies uit de meccanodozen nog veel plezier aan hebben beleefd.
In zijn vrije tijd was hij zeer enthousiast
bezig met sociale werkzaamheden om
enige verbetering te brengen in de erbar
melijke arbeids-toestanden van die tijd.
Vooral de tabaksindustrie en de steenfa
brieken waren berucht. Dit leidde er toe dat
hij in 1906 in een Comité tot Oprichting van
een Volkshuis zitting nam, tezamen met
dr J.C. Schoute en J.E. Ezendam, beiden
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Vertrek uit W ageningen
Hoewel de familie met genoegen in Wage
ningen woonde, wisten zijn zwagers Gerrit
en Jan Graauw hem op een goede dag
warm te maken voor een boekhandel in
Nederlands-Indië, in samenwerking met
hun vestiging in Amsterdam. Het voorstel
trok hem wel, daar hij bij de Koninklijke
Marine als stoker der eerste klasse al
eerder in Indië was geweest (1892-1898).
Aan die tijd had hij bijzonder goede herin
neringen. Bovendien had hij zich, voordat
hij naar Wageningen kwam, al eerder met
hen geassocieerd als agent in boekwer
ken. Als gevolg hiervan nam hij ontslag bij
de meubelfabriek, waarop de familie op 9
januari 1913 naar Zaandam verhuisde,
zodat hij zich in de boekhandel van zijn
zwagers kon inwerken.
De familie in Nederlands-Indië
In oktober 1913 vertrok de familie met het
S.S. Prinses Juliana van Amsterdam naar
Batavia. Vader Gorter was reeds eerder
naar Batavia vertrokken om aldaar boek
handel Gebroeders Graauw op te zetten
en de komst van de familie voor te

bereiden.
Het was een gesloten bedrijf, hetgeen wil
zeggen dat de aanbiedingen van lectuur
plaats vonden door middel van toegezon
den reclame aan de ondernemingen in
Indië, aangezien de employé's niet veel
tijd hadden om naar de steden te gaan
voor inkopen.
In 1922 nam Willem Gorter junior de zaak
over en verplaatste hij boekhandel Gorter
naar Bandoeng. Als men met verlof in
Holland was werd steevast Wageningen
aangedaan en logeerde men in hotel De
Wageningse Berg.

Afb. 3
Johan (I.) en Willem Gorter (r) uitSydney
(Australië) op bezoek in Wageningen op de
sterflat aan de Thorbeckestraat. 21 ju li
1969

Einde verblijf in Indië
Aan het verblijf van de familie en de
boekhandel in Indië kwam een einde na de
souvereiniteitsoverdracht op 27 decem
ber 1949 aan Indonesië. De Gorters,
vooral de jongere, waaierden nadien uit
naar Australië, Nieuw Zeeland, de Verenig
de Staten en Nederland, (zie foto 3) 4)
Johan Gorter
Johan de jongste zoon, hij was mijn
schoonvader, was de enige die niet in de
boekhandel werkzaam is geweest. Na zijn
opleiding tot derde stuurman op de grote
stoomvaart aan de Kweekschool voor de
Zeevaart te Amsterdam, werd hij in 1929
door de KPM. (de Koninklijke Pakketvaart
Maatschappij) afgekeurd voor dienst in de
tropen. Hij trad toen in dienst bij de BPM.
(Bataafse Petroleum Maatschappij) te
Soerabaja, laatstelijk als chef boekhouding
te Semarang en chef debiteuren bij Shell
Nederland Verkoopmaatschappij te Den
Haag. Van de familie Gorter was mijn
echtgenote Liesbeth de enige die later
weervan 1967-1987 in Wageningen woon
achtig zou zijn.

Noten
1) Familieaantekeningen van Johan Gor
ter.
2) A,G. Steenbergen. Honderdtien jaar
meubelfabriek. Oud-Wageningen 1997,
jaargang 25 nr. 2, pag. 35-38 en nr. 4,
pag. 75-78.
3) Ad Rietveld. Achteraf bekeken. Het
Volkshuis. Veluwepost 2 januari 1998,
pag. 5 en 30 januari 1998, pag. 27.
Kees Kooijman. Het Volkshuis (Aanvulling) Veluwepost 6 februari 1998, pag.
5 ~
4) Een overzicht van de familie Gorter is bij
de genealogische werkgroep Wagenin
gen (museum De Casteelse Poort)
aanwezig.
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VERHUIZING ARCHEOLOGISCHE GOEDEREN
AWW neemt afscheid van theekoepel

G. Olinga

Het is de vroege ochtend van dinsdag 27 decem ber 2005, de dag die we
tegenwoordig ook wel de 3de Kerstdag noemen. Er ligt een klein laagje
sneeuw en de temperatuur schommelt om het vriespunt. Het is de dag van
de verhuizing van alle goederen, die de afgelopen jaren zijn opgegraven en
verzameld door de Archeologische W erkgroep Wageningen.
Aan de verhuizing gaat enige voorberei
ding vooraf. De bonte verzameling van
goederen, waaronder een deel van het
skelet van een paard (opgegraven op de
plek waarooit het café Calimero op de hoek
Bergstraat-Veerstraat heeft gestaan)
worden zorgvuldig ingepakt in verhuisdo
zen.

Bijna het voltallige bestuur van OW slaat de
handen ineen, daarbij geholpen door Laurens van der Zee. Geheel in stijl worden de
goederen verhuisd vanuit de theekoepel in
de oude tuin van Thorck naar het oude
pand van Schimmelpenninck aan de Nude.
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De verhuizing vindt namelijk plaats middels
de historische Dodge pick-up van Laurens.
Het voertuig geeft echter halverwege de
dag de geest. De rest wordt ingeladen in
een grote aanhangwagen, gekoppeld ach
ter de Subaru van de voorzitter.
De spullen liggen nu veilig en droog opge
borgen in het Schimmelpenninck-gebouw.
Er is echter nog veel werk te doen, zoals
sorteren, rubriceren, beschrijven, verder
opruimen etc. Het bestuur roept vrijwilli
gers op om daarbij behulpzaam te zijn. Ze
kunnen zich opgeven bij de secretaris
Henk Schols.
Het bestuur van OW voert besprekingen
met de gemeente om te komen tot een
gebruikersovereenkomst, aangezien alle
goederen het eigendom zijn van de ge
meente. Een dergelijke overeenkomst is
noodzakelijk omdat we bepaalde goede
ren voor educatieve doeleinden willen ge
bruiken.

/4 -^ V
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WAGENINGEN 750 JAAR STAD IN 2013
Zoektocht naar nieuwe aanvullende gegevens

A. C. Zeven

Over zeven jaar kan W ageningen de aandacht op zich vestigen door het
vieren van '750 jaar stad'. Immers oude documenten vertellen ons dat in
1213 W ageningen haar stadsrechten kreeg. In 1963 werd het 700 jaar stad
op luisterrijke wijze gevierd. Althans dat heb ik van horen zeggen, om dat ik
toen in Nigeria werkzaam was. Ik laat hierbij even in het midden of het
huidige Wageningen de stadsrechten kreeg of haar rechtsvoorganger Wagenvene, of W ageningen-op-de-Berg (ik denk aan W agenvene en zal dit in
een volgend nummer toelichten).
Bronnenonderzoek: nieuwe gegevens
Er bestaan in verschillende groeperingen
gedachten over het schrijven van een boek
met bijvoorbeeld de titel De geschiedenis
van Wageningen. Het zou schitterend zijn
als dit boek er kwam. Maar dan moet het
wel een boek worden waaraan grondig
bronnenonderzoek vooraf is gegaan, en
niet een boek, waarin de reeds bekende en
vele malen door druk openbaar gemaakte
kennis opnieuw wordt gepubliceerd. Er
moeten in het Gelders Archief en dan
bijvoorbeeld in het Hertogelijk Archief vele
nog onbekende gegevens beschikbaar zijn.
Ik noem een voorbeeld: in mijn boeken Wie
woonden waarin de binnenstad van Wage
ningen, heb ik de veronderstelling geuit, dat
de tins (een grondrente in dit geval te
betalen aan de graaf/hertog van Gelre) in
zijn hof de Rouwenhof, staande in de buurt
van de Plantenziektekundige Dienst, werd
geïnd. Uit onderzoek blijkt dat dit, althans
voor de jaren 1394/95, niet waar te zijn.
De tinsplichtigen moesten hun betalingen
doen aan de vertegenwoordigers van de
hertog, die zitting hield in de St. Janskerk(de
voorgangervan de huidige N.H.kerk) (Nijsten, 1992). Ook in het gemeente-archief
van Rhenen komen akten voor die van
belang zijn voor de geschiedenis van W a
geningen. Zo moeten er nog veel meer
nieuwe gegevens in de andere oude archie
ven te vinden zijn. Misschien krijgen we dan

ook meer inzicht in hetfeit dat de akten (om
een modern woord te gebruiken) betref
fende de stadsrechten van Wageningen
niet gepasseerd werden voor vertegen
woordigers van Wageningen, maar voor
die van Arnhem. In mijn bovengenoemd
boek heb ik de veronderstelling geuit, dat
Arnhem liever geen stad zo nabij had,
waardoorzij zichzelf belemmerd zag in haar
ontwikkeling, maar dat toch wel moest
accepteren, omdat de graaf een vesting
stad tegenover de vestingstad Rhenen van
de bisschop van Utrecht, wilde aanleggen.
Bestuur
Misschien dat het bestuur van onze vere
niging stimulerend kan werken. Omdat het
één en ander nogal wat tijd zal vergen kan
niet vroeg genoeg worden begonnen. Ge
dacht kan worden aan één auteur met zeer
brede kennis (die ook het 14de/15deeeuwse handschrift kan lezen) of aan een
redactie, bestaande uit (amateur-)specialisten. Het een en ander dient financiëel
door de gemeente ondersteund te worden.
Literatuur
- G. Nijsten. 1992. Het Hof van Gelre.
Cultuur ten tijde van de hertogen uit het
Gulikse en Egmondse huis (1371-1473).
Kok Angora, Kampen. 502 p.
- A.C. Zeven. 2003. Wie woonden waar in
de binnenstad van Wageningen.
Rockingstone, Wageningen. 5 delen.
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KLEIN OUDTSHOORN
Ofwel het huis Parkstraat 8.

Chr. L. Kruizinga

Op de plattegrond van W ageningen zult u tevergeefs zoeken naar deze
straat; de naam is n.l. na de oorlog veranderd in Dr Niemeyerstraat. Het
pand Klein Oudtshoorn, waar schrijver dezes in 1926 geboren en tot juni
1940 getogen is, staat er nog in volle glorie. W onder boven wonder, want
in de meidagen van 1940, werd de Havenstraat, zijweg van de Parkstraat,
van steenhouwerij Buddingh tot aan aannem er de Leeuw, platgeschoten,
evenals de tegenover liggende School I.
Ook de Hoogstraat vanaf de gracht tot aan drogisterij Leenarts en de
Ned.Herv. Kerk lagen plat. Geen vrolijke aanblik dus, reden waarom wij
verhuisden naar de Berg, hoek Belmontelaan.
Rustige wijk
Vóór de oorlog waren de Parkstraat en
omgeving, zoals de dijk, de haven, Hof
van Gelderland en de Nude, heerlijk rustig;
iedereen kende en sprak met zijn straat-

genoten, als daar waren: Kaupe met zijn
T- Fordje met biertonnen, die een bottelarij in de Havenstraat had (ook dit pand
staat er nog; het is pas gerestaureerd),
Born, die directeur was van de pakket-

In 1886 kochten de heren Hanenberg en de Vries een perceel grond op de hoek van
de Parkstraat en de Havenstraat en bouwden daarop het huis Klein Oudtshoorn.
(Ad Rietveld, Wageningen in tekeningen)
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vaart Concordia, waarvan de stoom bo
ten vaak in de haven lagen om gelost en
geladen te worden, Oom Bleek, die
kleermaker en brand-meester was en
met wie je altijd mee mocht naar de
brandweerkazerne in de Boterstraat en in
de mooie, rode A-Ford brandweerauto
mocht zitten, de steenhouwerij Buddingh,
waar het heerlijk toeven was in de werk
plaats en waar Nieuwenhuis, de meester
knecht met houten hameren beitel prach
tige letters in de zerken sloeg. Verder nog
de heer Hamer, bakenmeester in wiens
bootje je mee de Rijn op mocht en de
heer van Ginkel, de dierenarts.
Verderop was het snoepwinkeltje van Van
de Peppel, waar je drop kon kopen voor
een cent die we verdiend hadden door
voor van Brakel
de kranten rond te
brengen.
Op het schoolplein van School I kon je
heerlijk rolschaatsen.
Hoewel ik twee passen van deze school
woonde, waar ik het hoofd de heer Snij
ders, meester Hak en mevr. Wiertz al van
kende, omdat mijn vriendje er op school
ging, moest ik toch naar de Piekschool aan
de prof. Ritsema Bosweg, een half uur
lopen. Later op de fiets ging het uiteraard
vlotter, maar wie had een fiets in de
dertiger jaren?
Niemand had last van de ander, mensen
groetten elkaar, maakten een praatje en
hielpen elkaar waar dat nodig was.
Naast de school aan de Dijkstraat, woon
de majoor StoorvogeI, die op zijn ééntje de
hele Hoogstraat beheerste, lopend op de
trottoirband met de fiets naast zich in de
goot. Alleen zijn aanwezigheid, voorkwam
elke overtreding. Sic tra n s it.......
Tegenover
hem woonde Bongers, de
verhuizer, een imposante, ijzersterke fi
guur, evenbeeld van Willem III. De zaak
bestaat nog, Willem Bongers uiteraard
niet. Alles was nog mogelijk, je kon tollen,

krijgertje spelen en voetballen op straat.
Dat laatste mocht niet. Deed je het toch,
dan kwam Bosveld, de diender, pakte de
bal af en nam je aan het oor mee naar het
bureau, waar je honderd strafregels moest
schrijven.
Voerde je wat "ergers" uit dan voetballen,
bijv. vissen in de vijver bij drukkerij Vada
(daar zaten grote karpers in, die overal in
beten), of vuurtje stoken in de uiterwaar
den, dan stond je in het Wageningse
Sufferdje onder het hoofd "Baldadige
Jeugd". In die tijd werd nog op zulke
onbenullige dingen gelet. De agenten lie
pen nog op straat en zaten niet voor de
computer verbalen te maken, ze hadden
overal tijd voor. Een heel bekende agent
was Noordhuis op zijn Harley Davidson
metzijspan. Hij maakte grote indruk op de
jeugd, je durfde je tong nog niet uit te
steken, laat staan met stenen te gooien.
In september was er vlak voor ons huis
altijd paardenmarkt, een geweldige ge
beurtenis. Er waren putjes in de weg en
daarin werden palen gezet waar een touw
werd doorgetrokken om de paarden aan
te bevestigen. Helaas moesten wij dan net
naar school
Hof van Gelderland
Aan het eind van de Parkstraat, richting
Hoogstraat en Nude, stond hotel Hof van
Gelderland, beheerd door de heer Van E.
die wel 300 pond woog. 's Maandags
stonden wij ons atijd te vergapen aan de
enorme onderbroeken die aan de waslijn
hingen, net twee-persoons tenten.
Voor het hotel langs liep een electrische
tram. Die kwam onder de Grebbe langs,
ging door de Nude en stopte bij het Hof van
Gelderland, waar je kon instappen. Hij ging
dan via de Nieuweweg en de Lawickse
Allee, naar de Stationstraat, waar hij zich
tussen apotheek de Waal en Au bon
Marché door de bocht wrong. Vervolgens
reed hij de berg op en de Bokkendijk af
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Het hotel H o f van Gelderland, gebouwd in 1859 onder de naam Hotel La Cour de Gueldre,
werd in 1978 gesloopt
(Ad Rietveld, Wageningen in tekeningen.)

richting Arnhem. Een leuk tochtje, heel
rustig en kalm en niemand had er behoefte
aan om zwart te rijden of de houten
banken te bekrassen.
Aan de andere zijde van de Parkstraat,
was en is de Havenstraat richting haven.
Dit was een rustige straat, waar ook weinig
tot geen verkeer langs kwam. Bot en
Doekes kwam er langs met paard en
wagen, volgeladen met zakken meel.
Verder Kaupe met zijn T-Ford met bier
tonnen, mijn vader met zijn Chevrolet
(onze garage stond aan de Havenstraat),
Hoogstede de slager, Schanstra de krui
denier, die eerst het boekje met de
bestellingen kwam halen om dan 's mid
dags e.e.a te bezorgen; dus geen lange
rijen bij de supermarkt en niet wachten tot
je een ons weegt. Ook kon je Haagsman
met het orgel, of Van Orden met zijn
grammofoon voor de buik en zijn ene been
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tegenkomen en Tinus Wien met de hon
denkar van de Gelderse Blinden-vereniging.
Er kon je als kind dus weinig gebeuren.
Tegenwoordig kun je niet meer overste
ken zonder je benen te breken.
Richting haven, waar Klugkistheeren mees
ter was, kwam je via de Pabstendam, langs
zand- en grindhandel Rijn-delta van de gebr.
Van Leusden en de Dijkstoel. De haven
bestond toen nog uit twee delen. Er liep een
dam dwars door, waarop scheepswerf van
Rijswijk gevestigd was. Rechts van de dam
lag de nieuwe haven, waar Van Vliet bootjes
verhuurde. Nu is het één geheel.
Links langs de haven kon je via havenkan
toor en slachthuis richting Rijn fietsen. Je
kwam dan uit bij het kleine veer, waar
Zwaantje Bosman een boerderij had die de
naam "W olfswaard" droeg. Je kon hier
heerlijk zwemmen; dat kon toen nog. Ik
geloof dat hier, op de eigenares na, niet
veel veranderd is.

Zwembad
Meestal ging je zwemmen in het zwembad
bij het Lexkesveer, waar badmeester Van
Tongerlo de scepter zwaaide en je aan de
hengel in het pierebad kon leren zwem
men.
Het gebeurde wel eens, bij hoog water of
kruiend ijs, dat het hele zwembad, dat op
tonnen in de Rijn dreef, in duizend stukken
de Rijn afzakte. Spijker, de veerbaas, was
dan woedend, want veel tonnen en plan
ken bleven op de kabel van de pont
hangen, waardoor deze kon breken en de
pont richting Rhenen zou kunnen drijven.
Naast het zwembad lag de bootTamalone
van kunstschilder Ben van Londen. Hij
maakte prachtige schilderijen van de Rijn,
de uiterwaarden en de bergrand.
Oorlog
Alles pais en vree dus, tot we op vrijdag 10
mei 1940 door geronk van vliegtuigmoto
ren werden gewekt en we, staande op de
dijk, honderden vliegtuigen zagen overko
men en tot de vreselijke conclusie kwamen
dat we in oorlog met Duitsland waren......
Wageningen ging de boot in, voer richting
Streefkerken werd, bij terugkeer na onge
veer twee weken, geconfronteerd met
een enorme puinhoop als eerder omschre
ven. We hadden verloren en waren bezet.
Puin werd geruimd en huizen en kerken
herbouwd. Nooit was de saamhorigheid
der burgers zo groot; we hadden één
gezamenlijke vijand !
Na veel ellende, waarop ik hier niet verder
wil ingaan, omdat ieder hiervan op de
hoogte is en het op zijn of haar manier
verwerkten beleeft, werden we op zondag
17 september 1944 weer verrast door
vliegtuiggeronk. Maarnuvan vrienden, die
helaas hun bommenvracht verkeerd gooi
den en wel vlak achter ons huis op het
Ericaplein. Er vielen vele doden. Gevolg
was: weer evacueren, maar nu voor ne
gen maanden naar Ede en Veenendaal

e.o. Het werden zware maanden van
onderduiken, razzia's en zelfs hongertoch
ten in het westen des lands; de vijand
raakte in paniek, jatte alles wat los en vast
zat en als ze je grepen, moest je voor de
Todt werken, wat iedere rechtgeaarde
Nederlander uiteraard weigerde.
In mei 1945 denderden plotseling de tanks
langs de Wolfsdijk in Ede, waar wij onder
gedoken zaten; de Duitsers vluchtten op
oude fietsen en met paard en wagen,
voorzover zij die nog op het laatste mo
ment konden vorderen.
Er volgden weken van uitbundige feesten
en blijdschap. Alle Nederlanders zetten
hun schouders onder de wederopbouw en
er volgde een halve gouden eeuw van
voorspoed en weelde. Iedereen, de des
betreffende regeringen incluis (namen mag
uzelf invullen, die zijn voor ieder verschil
lend.), dacht echter dat de bomen tot in
de hemel bleven groeien, met als gevolg,
dat we nu weer in een baisse zitten; de
hausse is voorlopig weer voorbij. De hele
maatschappij bestaat uitsluitend nog uit
individuen, het egoïsme viert weer hoogtij
en ieder probeert nog zoveel mogelijk van
de restantkoek binnen te halen.
De dertiger jaren zijn teruggekeerd en zo
is de cirkel rond en zijn we weer gekomen
waar dit verhaal begon, een tijd met hoge
lasten, werkloosheid, toelagen en subsi
dies, alleen het verplicht stempelen ont
breekt nog. Maar daarom niet getreurd,
het komt allemaal weer goed !!
De beschreven cirkel heeft altijd bestaan.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f gebeurtenissen
Na een bezoekje aan het museum bij
een reunie ter gelegenheid van het
feit dat wij vijftig jaar geleden als
student in W ageningen begonnen
zijn, werd mij gevraagd de herinne
ring die ik vertelde even op de email te zetten. Bij deze dan.
STUDENTEN EN POLITIE
Zo'n 45-50 jaar geleden was het huidige
museum politiebureau.
De verhouding tussen
studenten en politie was
uitstekend. Dat werd ook
van beide zijden bevor
derd. De politie kneep
wel eens een oogje dicht
als er een student iets
uithaalde en wij kregen
in de groentijd te horen:
je mag wel met een
politieagentdiscussiëren
over een bepaald ge- of
verbod, maar uiteinde
lijk word je geacht te
doen wat hij zegt. In de
zeven jaar dat ik in W a
geningen studeerde kan
ik me dan ook geen
enkel belangrijk incidenttussen studenten
en politie herinneren.
Ik woonde een tijdje op Bowlespark nr. 3,
twee huizen verder dan het politiebureau.
Het was dan gewoonte dat, als je laat naar
huis ging, je een kan met de laatste koffie
uit de sociëteit meenam en afgaf voor de
dienstdoende agenten van de nachtploeg
op het bureau.
Aan de andere kant was de politie ook heel
coulant. Ik herinner me dat ik mijn fiets
kwijt was en daarvoor naar het bureau
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ging. Gestolen werden de fietsen toen nog
niet, Wel "geleend" zonder te vragen en
dan vond je hem soms aan de andere kant
van Wageningen weer terug. Op het
bureau vroeg ik aan de naar ik meen enige
rechercheur van de politie Wageningen,
Steunenberg, of hij mijn fiets al had terug
gevonden en gaf een beschrijving. Hij wist
van niks en vroeg mij de volgende dag
terug te komen; dan zou hij uitkijken.

De volgende dag verwees hij me naar de
bunker in de tuin, een soort ijskelder waar
een hele grote beuk opstond. Dat was de
politiefietsenbewaarplaats. "Kijk maar eens
of hij daar bijstaat". Toen ik tussen de
tientallen fietsen die daar stonden mijn
fiets niet herkende zei hij: "Zoek er dan
maar een uit, maar niet de mooiste".
Dat waren nog eens tijden. Op zo'n "terugkomdag" komen dit soort dingen weer bo
ven. Het was goed toeven in Wageningen.
Emile van der Spek

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
Is het goud dat bliept? - W ageningse
vondsten met de metaaldetector
Deze tentoonstelling toont de vondsten
die in Wageningen door vier mannen met
een metaaldetector opgespoord zijn. De
oudste vondsten dateren uit de Romeinse
tijd. Erzijn bijvoorbeeld Romeinse kledingspelden (fibulae) gevonden, één met een
afbeelding van een vogel. Uit de periode
vanaf de 16e eeuw tot nu zijn allerlei
voorwerpen te zien: munten, penningen,
boekbeslag, beslag van grafkisten, han
delsgewichten, oorlogsresten, te veel om
op te noemen.
Op de tentoonstelling zijn ook metaalde
tectors te zien. De werking van een me
taaldetector wordt uitgelegd en het wordt
duidelijk hoe je omgaat met zo'n gevon
den schat. - tot / met 2 ju li 2006
Religie in Wageningen - In deze ten
toonstelling staan de religieuze genoot
schappen in Wageningen centraal. Naast
een breed scala aan kerken die vanuit het
christendom ontstaan zijn, kent W agenin
gen ook een moslim- en een hindoegemeenschap. Elk religieus genootschap laat
iets van zichzelf zien. Dat gaat van feite
lijke informatie (waar worden de diensten
gehouden, hoeveel mensen zijn aangeslo
ten) tot iets over de geloofsbelevenis.
Waarom voelen mensen zich thuis bij juist
die ene groep, zijn er essentiële waarden
binnen een genootschap waardoor het
zich onderscheidt van de andere? Natuur
lijk zijn er ook allerlei voorwerpen te zien.
24 maart 2006 t/m 26 november

Kunst in het Koetshuis - In de winter
maanden exposeert Marlou Kursten Kunst
bemiddeling werken van kunstenaars die
zij vertegenwoordigt. In de zomermaan
den verzorgt het museum zelf een aantal
kunstexposities.
15jan. t/m 19feb. Marcel Witte (schilde
rijen) en Wil Fraikin (beelden, keramiek)
26 feb. t/m 26 mrt. Louise van Terheijden
(schilderijen) en Joep Frenken (beelden)
Lezingenserie:
'W ageningen aan de Limes'Op 15 feb., 1 mrt. en 5 apr., telkens om
20 uur in Junushoff, organiseert een werk
groep van Oud-Wageningen en het mu
seum lezingen over de rol die de Romeinen
mogelijk gespeeld hebben op de plaats
waar nu Wageningen ligt: aan de Rijn, dat
wil zeggen aan de Limes, de noordgrens
van het Romeinse Rijk. Archeologen, geo
grafen en historici van grote naam komen
hun bevindingen toelichten. Vrije toegang
na aanmelding vooraf: 0317 421436 (mu
seum).
Museum weekend - Het nationale Mu
seumweekend valt op 8 en 9 april. Het
thema luidt De Kunst van het Weten.
Vaste collectie - Vaste opstellingen
over de geschiedenis van Wageningen,
Wageningen in de Tweede Wereldoorlog,
Wageningen Universiteiten Researchcen
trum.
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SITE SEEING" (I)

W EBSITE OUD-W AGENINGEN

(WOW)

en persoonlijke artikelen. Daarnaast wer
den de oorlogsmonumenten en -gedenk
tekens geïnventariseerd en op de website
geplaatst met foto en beschrijving.

Wageningen wereldwijd
De vereniging Oud-Wageningen heeft sinds
2000 een website, opgezet door Rita
Meijerink en Jünt Halbertsma. Na ander
half jaartrokJüntzich terug en nam Martin
Woestenburg de technische kant voor zijn
rekening. Rita leerde langzaamaan hoe zij
naast het inhoudelijke gedeelte ook het
webdesign moest beheren, zodat Martin
nu nog alleen als adviseur optreedt. Vorig
jaar is onze website bezocht door 3977
bezoekers met een gemiddelde van zo'n
tien mensen per dag, 75 per week en 330
per maand. De bezoekers komen meren
deels uit Nederland, maar ook Australië,
Zweden en Amerika scoren hoog.
W at staat er op de website?
Allereerst staat er informatie op over onze
vereniging van het bestuur en de werk
groepen. Bij activiteiten staatvermeld wat
er in onze bibliotheek te vinden is aan
boeken en tijdschriften, welke lezingen
eraan komen en welke zijn geweest en ons
blad Oud-Wageningen staat erin met de
inhoudsopgave van voorgaande num
mers. Via tabellen zijn de boeken en ons
blad door te zoeken op naam of titel.
Tweede Wereldoorlog
In 2005 is voor de 60e herdenking van de
bevrijding een groot dossier aangelegd
over Wageningse oorlogsslachtoffers. Dit
mondde uit in een lange lijst van meer dan
265 mensen, met toelichtende verhalen
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Extra
Als extraatje zijn er zo'n twintig oude
ansichtkaarten en enkele kaarten van
Wageningen op de website gezet. Ook
een lange lijst met jaartallen vanaf de
prehistorie tot heden is een aardige bron
voor velen. In het kort staat hier de
chronologie van belangrijke Wageningse
gebeurtenissen. Enkele verhalen geven
hierop nog een toelichting van bijvoorbeeld
de legende van het Wageningse wiel, de
bronsschat, de Diedenweg, het rijengraf
veld. Ook een lijst van Wageningse burge
meesters of een register van namen van
de Gereformeerde Gemeente in 1707
geeft interessante informatie.
Geen internet?
De website is te vinden onder de ingang
www.oudwageningen.nlop internet. Voor
degenen die geen internet hebben, is een
geprinte versie beschikbaar in ons docu
mentatiecentrum. In twee dikke ringban
den is alle tekst met afbeeldingen intezien.
In het ouderencentrum De Wielewaag is
een aantal mapjes neergelegd met hierin
gedeelten van de website.
In januari 2006 heeft Rita Meijerink ook
een website voor het museum De Casteelse Poort ontworpen (opgezet volgens
hetzelfde stramien als die van Oud-Wage
ningen) in samenwerking met Piet Aben die
de inhoud verzorgde. Deze site is te vinden
als www.casteelsepoort.nl op internet.
Onder Collectie vindt u de tien topstukken
uit het museum met de artikelen die Piet
Aben hierover in Oud-Wageningen publi
ceerde
Rita Meijerink

BOEKBESPREKING WAGENINGEN VAN BOVEN BEKEKEN 1923-1983
Van boekhandel Kniphorstontvingen we een
recensie-exemplaar voor onze bibliotheek
van dit fotoboek dat alleen verkrijgbaar is in
de twee Wageningse boekwinkels. De uit het
archief van KLM Aerocarto geselecteerde
foto's laten een beeld zien van Wageningen
door de jaren heen. Het is altijd weer met
gemengde gevoelens dat naar dit soort
oude foto's gekeken kan wordt: fijn datzulke
foto's van deze kwaliteit gepubliceerd wor
den; jammer dat zoveel moois verloren is
gegaan. Foto's die de Wageningse Berg
laten zien zonder veel bebouwing (foto
Lexkesveer en De Wageningse Berg uit
1936) nog te zien geven. Ook is hotel De
Wereld nog in oude glorie te zien (1923),
terwijl op de foto goed te zien is dat men net
begonnen is met de bouw van de Sint Jan in

de Bergstraat. Een fotoboek van Wagenin
gen in de twintigste eeuw zonder foto's van
verwoesting en wederopbouw is nauwelijks
mogelijk en verschillende foto's geven hier
van een goed beeld. Een foto uit 1953 laat
de bouw zien van de eerste flats in Wage
ningen aan de Diedenweg, terwijl op een
andere duidelijk wordtdat de flatwijkdeNude
nog niet bestond.
Kortom, te veel indrukken om op te noe
men; echt een boek om te hebben!
U kunt dit boek aanschaffen bij de W age
ningse boekwinkels, maar u kunt ons
exemplaarookop dinsdagmorgen inzien in
de Jan J. de Goedezaal van onze vereni
ging in het museum de Casteelse Poort.
HenkSchols

Wageningen van boven bekeken 1923-1983. Met teksten van Theo van der Zalm
Dertig zwart-witfoto's. ISBN 90 - 5978 023 X. Uitgeverij v+w collectief, Hoogeveen.
Verkrijgbaar bij de Wageningse Boekwinkels. Prijs 15.95 euro

BOEKEN OUD W AGENINGEN TE KOOP
125 jaar Ziekenzorg
Wageningen en de rivier de Rijn
Spiegel van Wagenings verleden
Wageningse Dienders
Bouwen en bommen op de Wageningse Berg
Wageningen in Oorlogsbrand

€
€
€
€
€
€

2 3 3 ,5 ,7,50
7,50

Verkrijgbaar op de Verenigingsavonden, bij museum De Casteelse Poort en bij
E.J. Jansen, Vergersweg 11, Wageningen, tel. 0317-412801
De prijzen van de boekjes Bouwen en Bommen en Wageningen in oorlogsbrand zijn
ledenprijzen en gelden slechts bij aanschaf via Jan Jansen (thuis of tijdens een lezing
in de Vredehorst).
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BOEKBESPREKING: 750 JAAR KERKENBOUW IN W AGENINGEN
Het comité Open Monumenten Dag Wageningen 2005 hebben in de schrijvers
Gast en Van den Wijngaart twee prima
auteurs gevonden die het W agenings
"Religieus Erfgoed' helder hebben beschre
ven. Zo worden de volgende onderwerpen
behandeld: de Grote Kerk voor en na de
Reformatie; deSint-Janskerken haarvoorgangers; van kolenschuurtot Bevrijdings
kerk; De Doopsgezinden van Wageningen
en hun kerken en Van Cunera- tot Immanuëlkapel.
Het boekwerk bevat vele foto's, prenten,
kaarten en andere illustraties.
750 jaar kerken
bouw in Wagenin
gen is een aanra
der voor een ieder
die meer wil weten
over de historische
achter-grond van
zijn of haar kerken
hoe deze tot stand
is gekomen door
de eeuwen heen.

De verhalen over de bovengenoemde
kerkgebouwen zijn goed leesbaar. Van
elke kerk wordt aangegeven hoe door de
eeuwen niet alleen het kerkgebouw veran
derde maar ook haar kerkgangers. Zo
wordt ingegaan op de Reformatie die
begon op 14 september 1578 toen W il
helm van Varick als predikant in Wagenin
gen arriveerde en de gevolgen die zijn
komst had voor Wageningen.
De bouw en restauraties van de kerken
worden uitvoerig belicht. De daarbij beho
rende foto's en tekeningen geven je de
indruk dat onze voorouders echt wel van
aanpakken hielden!
Na het boek gelezen te hebben is zeker de
interesse gewekt om de kerk van binnen
te gaan bezoeken.
Al met al een boek om eens goed te
bestuderen! U kunt dit boek uiteraard
aanschaffen bij de W ageningse boekhan
del, maar u kunt op dinsdagmorgen ook
ons eigen geschenkexem plaar (gekre
gen van genoemd comité!) inzien in de
leeszaal van onze vereniging in de Jan J.
de Goedezaal in het museum de Casteelse Poort.
Peter van de Peppel

Kees Gast en Maarten van den Wijngaart. 750 Jaar kerkenbouw in Wageningen.
Uitvoering: paperback; 17 x 29 cm. Omvang: 101 blz. Uitgeverij: ponsen & looijen
bv grafischbedrijf, Wageningen. Prijs: € 5,00

OP HET LEXKESVEER
Een wielrijder vroeg, op het Lexkesveer:
'Een kaartje graag! 'k Wil op en neer!'
Antwoordde de veerbaas:
'Dat heb ik niet! Helaas!
Wij varen alleen maar heen en weer.'
Sj.R.
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober:
di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.
TLJDSCHRIFTENREK
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 INOUDE 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 2006
• Stadswandelingen.
• Wandeling door de uiterwaarden.
• Fietstocht Landschap en Landbouw.
• Beeldenroute per fiets.
• Wandeling Tuin en Architectuur.
• Wageningen in Monte.
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.
W AGENINGENINBEELDOPINTERNET
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 : € 15,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZEMEDEWERKERS
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@planet.nl
penningm eester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
lid
tel. 0317 412801
Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen
lid
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
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
J.J.M. Everdij
hoofdredactie
tel. 0317 416744
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
W.C.W.A. Bomer
lid
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
H. Pothof
lid
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
tel. 0317 416675
FOTO-EN PRENTENKABINET
Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen
A.L.N. Rietveld
tel. 0317 415477
W. Ruisch
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf
archief
Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen
tel. 0317 413063
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel. 0317 416145
STICHTING WAGENINGS MUSEUM 'DE CASTEELSE POORT'
Bowlespark IA 6701 DN Wageningen
tel. 0317 421436 e-mail: casteelsepoort@planet.nl
website: www.casteelsepoort.nl
W. Groenewegen
contactpersoon (adres. enz. zie hierboven).
VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT'
Mevr. M. Slebos
p/a Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen
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Bestuursmededelingen
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S. ZWART en H.P. LAGERWERF Een Wageningse schatkist
I.C. RAUWS Gedenkplaat hotel De Wereld
A.C. ZEVEN Uit het Wagenings gemeentearchief
P. ABEN Miniatuur van joods gedenkteken
H.A. KLEIJHEEG-MEIJLINK August Falise, genealogie
J. MULDER Engelsman, genealogie
A.C. ZEVEN De Melm
A.G. STEENBERGEN Sophia Hendrika Cohen (1903-1944)
RE-ACTIE Wageningen 750 jaar stad, Klein Oudtshoorn
Wagenwega, Uuaganuuega
VARIA-INFO
Nu te zien in de Casteelse Poort
"Site-seeing"
Nieuws uit de Jan J. De Goede-zaal
Rondleidingen in en om Wageningen, jaarverslag 2005
Boekbespr. Grote historische atlas van Gelderland
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62
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66
67
68

VAN DE REDACTIE
Een nieuwe lente, een nieuw.... , nee niet wat u denkt. Wel een nieuwe lente met een
nieuwe, bijzondere dikke, uitgave van dit blad. Ook deze keer is het weer gelukt om een
lezenswaardige uitgave samen te stellen. Vooral dankzij de hulp van, ik zou bijna zeggen,
de vaste schrijvers. Maar een speciale dank gaat uit naar enkele nieuwe scribenten die
bijzondere wetenswaardige en zeer leesbare stukken hebben geschreven. Wij zijn er erg
blij mee. Toch roepen wij ook nu weer nieuwe schrijvers en schrijfsters op om voor de
volgende uitgave weer stukken te schrijven. Kijk eens om u heen en benader iemand
waarvan u denkt dat hij of zij best nog wel eens iets over of omtrent Wageningen heeft
te schrijven. Als u goed hebt geteld komt het woord'nieuw'nu achtmaal voorin ditstukje,
maar dat mag ook wel nu de lente echt is begonnen. Veel leesplezier.
Namens de redactie, Wouter Bomer
KOPIJ voor het septembernummer ontvangt de redactie graag vóór Zaterdag 19
augustus 2006. Gaarne op diskette, per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook
welkom. Adressen van redactieleden vindt u op het laatste blad van dit nummer.

30

VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen.
TABAKSINDUSTRIE
Sinds mensenheugenis heeft Wageningen al wat met tabak te maken gehad. Zo werd
er omstreeks 1630 reeds met het teien van tabak begonnen. De Nederlandse
tabaksteelt liep echter achteruit, dus ook hier in Wageningen en in 1891 is het zo goed
als afgelopen met de tabaksteelt.
Met het verdwijnen van de tabaksteelt gaat echter voor Wageningen de tabak nog niet
verloren. Men begint voorzichtig met het fabriceren van sigaren en zo weten we dat
erin 1850 al zo'n vier sigarenfabriekjes in bedrijf zijn. Dit aantal neemt steeds meer toe
maar in de loop van de tijd verdwijnen er ook weer.
In het verhaal van 24 april wordt er teruggekeken naar de fabrieken en fabriekjes die
hier al zo gevestigd zijn geweest.
Ad Rietveld
BIJEENKOM ST
op maandag 24 april 2006,
aansluitend op de jaarvergadering van half acht,
in het kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen.
Lezing door Ad Rietveld over
SIGARENFABRIEKEN IN W AGENINGEN
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 18 september 2006 zal Kobus van Ingen een lezing houden over
PONTVEREN IN DE BETUWE
Op maandag 20 november 2006 zal Ed Zuurdeeg een lezing houden over ARCHEO
LOGIE OP DE VELUWE.
BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Een advertentie uit de Gids voor Wageningen en omstreken uit 1909.
De tekst spreekt voor zich.
AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 24 APRIL 2006 19.30 UUR
IN VREDEHORST TE WAGENINGEN
1.
Opening
2.
De heer G.L. Olinga: Terugblik en vooruitzicht
3.
Notulen jaan/ergadering 10-05-2005 (los bijgevoegd)
4.
Jaarverslag secretariaat over het jaar 2005 (los bijgevoegd)
5.
Jaarverslag penningmeester over het jaar 2005 (los bijgevoegd)
6.
Verslag kascontrole commissie
7.
Decharge penningmeester over het jaar 2005
Begroting 2006
8.
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.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de komende jaarvergadering van
onze vereniging zou eigenlijk een belangrijke
bestuursverandering plaats moeten vinden.
Zoals eerder gemeld zijn we op zoek naar
een vervanger van onze voorzitter de heer
Gerard Olinga. Op de bestuursoproep in het
vorige contactblad is echter nul respons
gekomen en dat is zeerteleurstellend. Hierbij
nogmaals de oproep om met namen voor
deze zo belangrijke functie te komen!
Het voorzitterschap is dit jaar niet de enige
functie die opnieuw ingevuld zal moeten
worden; dhr Willem Groenewegen heeft dit
jaar zijn eerste periode van drie jaar er op
zitten, maar stelt zich wel herkiesbaar. Uw
voorstellen voor een nieuwe voorzitter en
eventuele bezwaren tegen de voorgestelde
herbenoeming kunnen, conform het huis
houdelijk reglement, tot 17 april 2006 worden
gemeld bij de secretaris van de vereniging.
In de jaarvergadering van 10 mei 2005 werd
naast dhr. P. Woudenberg (tweede jaar)
nog een tweede vrijwilliger bereid gevonden
om zitting te nemen in de kascommissie. Het
bestuur zal tijdens de ledenvergadering op
zoek gaan naar een nieuw lid voor de
kascommissie als vervanger voor de heer
Woudenberg.
Op deze plaats wil ik u mede namens de
penningmeester oproepen om, zoverre dit
nog niet gebeurd is, uw lidmaatschapsgeld
zo spoedig mogelijk over te maken. Met
allerlei activiteiten zoals verhuizing en opslag
van archeologisch materiaal, het organise
ren van de 'Romeinse Avonden' en het
uitgeven van het boekje over Handmerken

van de hand van Anton Zeven is het
belangrijk dat de liquide middelen op peil
blijven! Het bestuur heeft ook besloten om
dit jaar na te gaan hoe een acceptabele
vorm van advertentie-uitingen de almaar
stijgende druk- en verzendkosten van ons
contactblad kan opvangen om op deze wijze
abonnementsprijzen ongewijzigd te kunnen
houden. Adverteerders moeten nog ge
zocht worden, maar spontane aanmeldin
gen zijn meer dan welkom!
Net voor het sluiten van de kopijbus kunnen
we nog melden dat er een nieuw dossier
toegevoegd is aan onze website (zie ook
elders in dit blad). Alle informatie over Wageningse dialecten en volksverhalen is meer
dan de moeite van het webbezoek waard!
Graag wil het bestuur Rita Meijerink, Hennie
Slotboom en Jan van Orden bedanken voor
het vele verrichte werk!
Hopelijk voor het laatst wil ikterugkomenop
eerdere correspondentie over Leden van
Verdienste van onze vereniging en de be
kende waarderingsplaquette. Met de gulle
gever van de plaquette (Anton Zeven in
1996) is uitvoerig gesproken over de oor
spronkelijke doelstellingen van de plaquette.
Naast het benoemen van Leden van Ver
dienste, voor te dragen door het bestuur en
ter goedkeuring voor te dragen aan de
algemene ledenvergadering, is de plaquette
vooral bedoeld om leden van onze vereni
ging of buitenstaanders te bedanken voor
hun (eventueel eenmalige) inspanningen
gedaan in het belang van de vereniging.
Henk Schols, secretaris

LEDENMUTATIES
Nieuw e leden:
Dhr. C.D. Gast

H o f van Sint Pieter 38,

6 7 2 1 T S Bennekom

Mw. M.M. de Jon ge-van Swaay

M a ne sw aard 1

4043 JG O p h e u sd e n

Mw. A. Heij-Elings

O tto van G elrew eg 34,

6703 AE W ag en in g en

Fam. L.T. de Vries

Gen. Fou lkesw eg 34c,

6703 BS W ag en in g en

B a rten T iem e ssen , ERA makel. BV

Gen. Fou lk esw e g 9,

6703 BH W ageningen

Redactie W ag. v.d."D e G elderlander

P ostbus 8270,

6710 AG Ede

Ver. van Vr. "d e C asteelse Poort"

B ow lesp ark IA,

6701 DN W ag enin g en

Adresw ijzigingen:
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OVER DE PLAATSNAAM WAGENINGEN (2)
Wat gebeurde er op de Westberg?

C. Van Vu ure

In een vorig artikel, over de plaatsnaam W agenwega (zie Oud-W ageningen
(2006) 34(1): 6-8), is al een voorzet gegeven voor onderstaand artikel. De
plaatsnaam Wageningen is waarschijnlijk op de Westberg ontstaan, ver
moedelijk pas in de l l de eeuw.
Waarom toen en waarom daar?
Familiegraf
Het op de Westberg gelegen familiegraf
van de familie De Constant Rebecque, de
laatste eigenaren van het landgoed Belmonte, herbergt een bijzonder stukje Wageningse geschiedenis. Op deze met een
hek omgeven rustplaats liggen namelijk niet
alleen leden van de genoemde familie onder
een wat pompeus aandoende groep ste
nen grafmonumenten, maar tevens liggen
er onder andere de restanten van een van
de vroegste Nederlandse christelijke ker
ken. De tekst, die in 1894 bij de realisering
van het familiegraf op een van die grafmo
numenten werd weergegeven, vermeldt
allerlei fantasievolle'wetenswaardigheden'
over de Wageningse Berg. Niet alleen zou
er een heidense tempel hebben gestaan
waarvan de priesteressen vroeger af en
toe brandende wielen naar beneden lieten
rollen, maar ook zou een christenprediker
hier in de 7de eeuw een kerk gesticht
hebben, die de Vikingen dan in de 9de eeuw
weer geplunderd hebben.' Als het niet waar
is, is het goed gevonden', zouden de
Italianen zeggen.
Opgravingen
Concretere gegevens over vroegere men
selijke activiteiten op de Westberg werden
al in 1845 aangedragen door L.J.F. Jans
sen1, voormalig conservator van het Mu
seum van Oudheden in Leiden en door G.
Goossens2 in 1862. Janssen heeft zowel
aan de voet van de genoemde berg als er
bovenop, bij de voormalige kerk, opgravin

gen gedaan. Op beide plaatsen trof hij
graven van losse tufstenen aan en verder
botten en gebruiksvoorwerpen, die door
hem op de '9 * eeuw o f daaromtrent
werden getaxeerd. Ook Goossens heeft de
beide plekken bezochten melding gemaakt
van archeologische vondsten. Hij vermeldt
de vondst, in 1831, van een groene stenen
bijl ^donderbeitel') en een ijzeren bijl, dicht
bij de oude kerk. Verder zou in 1860 de
eigenaar van Belmonte in de nabijheid van
de kerkruïne ' eenige zwaarden, sporen,
stijgbeugels, een dolk, alsmeede een zestig
stuks zilveren bisschoppelijke muntjes...'
hebben opgegraven. Op grond van deze
en latere, kleinere, vondsten werd het
gebied tussen de Westbergweg en de
Holleweg door de ROB in 1967 definitief tot
beschermd archeologisch gebied verklaard.
Pogingen van de vereniging Oud-Wagenin
gen om in de jaren zeventig van de vorige
eeuw archeologisch onderzoek aan de oude
kerk en omgeving te verrichten werden
door de ROB afgewezen; in de jaren 2000
en 2001 werd nog eens zo'n vergeefse
poging gedaan3. In 2003 werd door de ROB
bekeken of dit terrein nog op de monumen
tenlijst moest blijven en met dat doel zijn
toen door het ADC enkele twee meter brede
proefsleuven gegraven. Over de daarbij
gedane vondsten, onder andere (christelij
ke) graven en paalsporen uit de l l de tot de
13de eeuw, is door Lagerwerf4 geschreven.
Op grond van de bevindingen van het ADC
heeft de ROB besloten dat het gebied zijn
beschermde status zal behouden.
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De oude kerk
Om nu een beter beeld te krijgen van de
vroegere kerk op de Westberg, moet de
beschrijving van Janssen, als oudste en
meest gedetailleerde, het eerst worden
bekeken. Janssen beschrijft de ruïne als
volgt (de teksten tussen vierkante haakjes
zijn van mijn hand5):
'Daar men steeds in het denkbeeld schijnt
verkeerd te hebben, dat gezegde muurfragmenten der kapel uit tufsteenen be
staan, heb ik zulks bij deze gelegenheid
uitdrukkelijktegen te spreken, opgrond van
een opzettelijk onderzoek. Boven den grond
namelijk zijn nog slechts twee muurfragmenten overig, ongeveer V2 el [= 50 cm]
boven den grond uitstekende, welke frag
menten de hoeken van de westzijde der
kapel aanduiden, en waaruit men nog de
oorspronkelijke breedte der kapel kon leeren kennen. Deze fragmenten liet ik tot op
den grond nagraven ter diepte van om
streeks een el [=100 cm], en vond geen
tufsteen, maar alleen de bovengemelde
stof, die echter zoo stevig en hard was, dat
zij voor tufsteen niet onderdoet. Het zuide
lijke hoekfragment strekt zich noordwaarts
nog 2,50 el [= 2,50 m] en oostwaarts 0,80
el [= 80 cm] uit; het noordelijke hoekfrag
ment strekt zich zuidelijk nog l,5 0 e l[= 1,50
m] uit, en beide brokken hebben de dikte
van ten minste 0,75 el [= 75 cm], De lengte
der muur van het N. naar het Z. is, wanneer
men deze hoekfragmenten vereenigt,
slechts 9,50 el [= 9,50 m], zoodat de kapel
oorspronkelijk niet meer dan 10 ellen [= 10
m] breed geweest kan zijn.’
Eerderal in de tekst vermeldt Janssen dat de
lengte van de oorspronkelijke kerk'30ellen\=
30 m) was. Met de 'bovengemelde s to f'
bedoelt Janssen 'keisteentjes, met kalk en
cement vereenigd. Wat hij onder cement
verstaat is niet goed duidelijk. In de Middel
eeuwen werden muren gebouwd met behulp
van een mortel gemaakt van gebrande kalk.
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Omdat Janssen zulke nauwkeurige metin
gen heeft gedaan, is het interessant om te
zien hoe de vroegere situatie zich verhoudt
tot de huidige. Janssen zegt dus dat de
oorspronkelijke kerk een rechthoekige vorm
had, namelijk 30 x 10 m. De eerste vraag
die gesteld kan worden is of de resten van
de kerk momenteel binnen het hoge hek
liggen. Janssen vermeldt dat de korte kerk
muur in de noordzuidrichting 10 m moet
hebben gemeten, hetgeen wil zeggen dat de
(rechthoekige) kerk in feite oostwest gesi
tueerd was. De twee 'muurfragmenten', die
Janssen aantrof, vormden volgens hem de
hoeken van de westzijde van de kerk. Als we
ervan uitgaan dat het huidige (zichtbare)
muurfragment op de noordwesthoek ligt,
dan ligt de resterende kerkruïne geheel
binnen het hoge hek. De bij de opgraving in
2003 ver van de oude kerk gevonden
muurrest wordt verondersteld een restant
van de kerkhofbegrenzing te zijn4.
Meten we vanaf de noordwesthoek 30 m
naar het oosten, dan blijkt dat de oostkant
van de oude kerk oostelijker ligt dan de
oostrand van het familiegraf van de familie
De Constant Rebecque (omgeven door het
lage hek). Dit houdt dus in dat het familie
graf van de genoemde familie in het
fundament van de oude kerk is uitgegra
ven! Waarom men dit destijds gedaan
heeft, hoop ik verderop in dit artikel te
kunnen verklaren.
De 'muurfragmenten' waar Janssen van
spreekt bestonden volgens hem zeker niet
uit tufsteen en staken slechts 50 cm boven
de grond uit. Van het noordwestelijk hoek
fragment zegt Janssen dat het zich 1,50 m
naar het zuiden uitstrekt. Kennelijk strekte
hetzich niet of niet noemenswaard naarhet
oosten uit. Het huidige muurfragment,
vermoedelijk dus op de noordwesthoek
gelegen, strekt zich ongeveer 6 m naar het
oosten uit en niet naar het zuiden. Dit
muurtje heeft een hoogte van ongeveer 80
- 1 0 0 cm en bestaat uit een merkwaardige

opeenstapeling van lagen van tufstenen
(daar houd ik het voorlopig maar op),
andere stenen en lagen van een soort
beton met grote kiezelstenen en veldkeien.
Aan de zuidkant ertegenaan en op dit
muurtje is dat zelfde beton-met-kiezels
gelegd, alsof het anders niet zou blijven
staan. Naast dit muurtje, aan de westkant,
ligt nog een hoop van dit'beton'. Aangezien
Goossens2 in 1862, net als Janssen (zie de
'bovengemelde stof) over de zichtbare
restanten spreekt als'stukken der wanden,
uit kleine keisteentjes en daarover gegoten
kalk bestaande', zou geconcludeerd kun
nen worden dat noch Janssen noch Goos
sens het huidige zes meter lange muurfragment hebben gezien en dat dit dus later pas
is opgericht. Wie zou dat gedaan hebben en
waarom?
Romeinse wachttoren?
Het feit dat er in het huidige muurfragment
tufstenen zouden zitten heeft mede bij
sommigen het vermoeden gewekt dat
deze wel eens afkomstig zouden kunnen
zijn van een voormalige Romeinse tufste
nen wachttoren op de Westberg. De Rijn bij
Wageningen vormde immers een deel van
de noordgrens van het Romeinse Rijk en
zo'n hoge heuvel leent zich natuurlijk goed
als uitkijkpost. Sporen van zo'n wachttoren,
zoals die van een palissade of een gracht
rond de toren, zijn echter (voorlopig) niet
gevonden. Persoonlijk vind ik de situering
van zo'n wachttoren militair-strategisch niet
erg handig. In plaats van zo'n eenzame
wachttoren zou je de (lang niet altijd)
vijandelijke noordoever sneller en beter met
behulp van (mobiele) ruiterij, via doorwaad
bare plaatsen in de Rijn, geregeld kunnen
controleren. Als het inderdaad oude Ro
meinse tufsteen is die in het muurtje is
verwerkt, dan hoeft dat niet al te veel
bevreemding te wekken. Reeds in de Mid
deleeuwen werd tufsteen, afkomstig van
Romeinse gebouwen, vanuit Duitsland naar

Nederland verhandeld6. In de Oude Kerk
van Oosterbeek (gesticht omstreeks het
jaar 1000) zijn hergebruikte Romeinse tuf
stenen en bouwpuin (waaronder stukken
van dakpannen) verwerkt. In het mottekasteel De Leidse Burcht (gebouwd in de
12de eeuw) is Romeins bouwpuin verwerkt,
vermoedelijk uit een lokaal castellum. Dit
verwerken van oude tufsteen is heel lang
doorgegaan: op het eind van de 18deeeuw
nog bijvoorbeeld is bij de afbraak van het
Valkhof in Nijmegen veel tufsteen vrijgeko
men.
De tufstenen in het muurtje op de Westberg
zouden dus afkomstig kunnen zijn van elders
afgebroken Romeinse gebouwen (of ker
ken); ook de op de Westberg gevonden
resten van Romeinse dakpannen zouden
daarop kunnen wijzen. Daarnaast zouden
de tufstenen afkomstig kunnen zijn uit de
(tufstenen) graven, waarvan er vele rond de
kerkruïne zijn gevonden. Een derde moge
lijkheid is dat de familie De Constant Rebecque bij het uitgraven van hun familiegraf een
tufstenen fundering (of kelder) is tegenge
komen, mogelijk op zijn beurt gebouwd van
hergebruikt Romeins materiaal.
Heidense voorganger?
Janssen maakt in zijn verslag verder nog
melding van het vinden van dierenbotten:
'Opmerkelijk kwam mij nog voor, dat bij de
genoemde fundamenten, dus op een groote
diepte onder den grond, de tibia [scheen
been] en een rib van een paard, en
omstreeks midden in de kapel op een diepte
van 1 el [=100 cm] een been van eene koe
o f os gevonden werd'.
Het feit dat deze botten zo diep begraven
lagen doet vermoeden dat ze daar niet bij
vergissing zijn achtergelaten, maar dat het
begraven een bepaald doel had. Uit welke
periode deze botten stamden kon Janssen
helaas niet vaststellen; tegenwoordig zou
dat geen probleem meer zijn. O fz e d u s u it
de christelijke of uit de heidense periode
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stammen, is niet bekend. Met name in de
heidense periode, maar nog tot ver in de
christelijke, is het plaatsen van bouwoffers
een bekend verschijnsel7 geweest. Voor de
bouw van een huis of een ander bouwsel
werd een dier geofferd en zijn lichaam (of
meestal een deel en/an) ingegraven in het
fundament van het huis, opdat de geest
van het dier het huis zou beschermen. Zo
waren er in de vloer van de kerk van St.
Botolph in Boston (Lincolnshire, Engeland)
paardenbotten begraven en ook in de
klokkentoren van die van Elsdon (Northum
berland)7. Legio daarnaast zijn de vond
sten van in kerken ingemetselde paarden
koppen. In de godsdienst van alle Indoeuropese volkeren, dus ook de Germaan
se, speelde het paard een zeer belangrijke
rol. Het werd op allerlei manieren vereerd en
vaak betrokken bij ceremonies. Aan het
eten van paardenvlees werd grote waarde
gehecht en zo'n ritueel was destijds dan ook
heel gebruikelijk. De eerste christenpredikers zagen het als een heidense gewoonte
en hebben het, op bevel van paus Grego
rius III in 732, al vroeg in de ban gedaan8.
Als de dierenbotten op de Westberg een
(oorspronkelijk) heidens bouwofferzijn ge
weest, dan dringt zich de vraag op of de
gewezen christelijke kerk niet een heidense
voorganger op dezelfde plek gehad heeft.
Naast dit bouwoffer zijn er namelijk meer
gegevens die in die richting wijzen.
In de eerste plaats was niet alleen de
Westberg, maar de hele top van de Wageningse Berg van oudsher waarschijnlijk een
gewijde plaats, waar zich tal van grafheu
vels en andere graven (vondsten van
stenen en ijzeren bijlen, zwaarden e.d.!)
bevonden. Gewijde plaatsen, zoals bijvoor
beeld heilige bossen, werden uitsluitend
gebruiktvoorgodsdienstige rituelen ofvergaderingen; activiteiten alsjacht, landbouw
en houtkap waren er ten strengste verbo
den. Het feit dat op de Westberg pas vanaf
de l l deeeuw huizenbouw plaatsvond, zou
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er op kunnen wijzen dat vanaf dat ogenblik
dit stringente verbod was opgeheven onder
invloed van het christendom. Afgezien van
de voorchristelijke graven, stamt alleen de
ijzertijd-afvalput uit de voorchristelijke pe
riode4. Dergelijke afvalputten zijn ook aan
getroffen rond de Gallo-Romeinse tempel
van Empel (bij 's-Hertogenbosch)10. Die
putten werden destijds gebruikt om allerlei
afval, dat ontstaan was bij godsdienstige
rituelen, in weg te werken. Bij de opgraving
in 2003 werden in de getrokken sleuven ook
botten gevonden (A.C. Zeven, schrift,
med.). Aangezien het hierbij om niet-menselijke botten ging, is er verder geen aan
dacht aan besteed.
Ten tweede was de Westberg/Wageningse Berg een markante heuvel op de kruising
van belangrijke wegen: de Diedenweg/
Onderlangs (ik neem aan dat dat een oude
weg is) of anders Diedenweg/ Rijn. Kruisin
gen van wegen hadden een magische
betekenis.
Ten derde heeft er, gedurende de periode
van de kerstening, meestal een continue
ring plaats gevonden van bepaalde gewijde
plaatsen-met-heiligdom.Weliswaarvermeldt
de Romeinse schrijver Tacitus dat de Ger
manen in de eerste eeuw hun erediensten
in de open lucht hielden, maar zeshonderd
jaar later bestonden er zeker houten hei
dense heiligdommen die geheel of gedeel
telijk overdekt waren9. Aanvankelijk wer
den die nog verwoest door de eerste
christenpredikers, maar later zag men in
dat ze beter omgewijd konden worden tot
christelijke kerken. Paus Gregorius de Grote
verordonneerde dit al in 601, om zo de
bevolking makkelijker voor het nieuwe ge
loof te winnen. Ook door de Islam is deze
methode gehanteerd: het voormalige hei
dense heiligdom de Ka'aba in Mekka werd
tot de allerheiligste plaats voor moslims.
De eerste christelijke kerken ten noorden
van de Rijn zullen hoogstwaarschijnlijk van
hout zijn gebouwd; hout was goedkoop

(want alom aanwezig) en tufsteen was
duur, omdat het van elders moest worden
aangevoerd6. Bij onderzoek van de (ste
nen) kerk in Ellecom (gelegen op een
heuvel, met uitzicht op de uiterwaarden)
konden de paalsporen van de houten
voorganger nog aangetoond worden. Mo
gelijk had de Oude Kerk van Oosterbeek
ook een houten voorganger; in elk geval
staat hij op de plek van een voormalige
heidense heilige plaats6. Ook de GalloRomeinse tempels van zowel Empel als Eist
(Betuwe) hadden Germaans/Keltische voor
gangers; in Eist staat op dezelfde plek
momenteel nog een christelijke kerk.
Opwaardering?
De in het begin genoemde tekst op het
familiegraf van de familie De Constant
Rebecque, het ingraven van hetfamiliegraf
in het fundament van de oude kerk en het,
waarschijnlijk, 'recent' plaatsen van het
huidige muurtje, roepen het beeld op van
een familie die bezig is geweest zichzelf, het
landgoed en de oude kerk op te waarderen.
Het geheel werd op die manier indrukwek
kender en interessanter gemaakt.
Past dit soms in de sfeer van het einde van
de 19de eeuw, waarin ook onze buurlanden
zich beijverden om de eigen roemruchte
geschiedenis op te hemelen en nationale
helden met standbeelden te vereren?
Wilde de familie alsnog in een oude kerk
begraven liggen, zoals dat andere adellijke
families elders ookal gelukt was? Voor altijd
begraven te liggen op zo'n oude interessan
te plaats moet wel heel aanlokkelijk zijn
geweest.
De tekst op de steen van hetfamiliegraf van
de familie De Constant Rebecque komt op
het eerste gezicht aannemelijk voor, maar
bij nadere beschouwing ontbreekt feitelijk
ieder bewijs:
- Dat de christelijke kerk op de Westberg in
de 7de eeuw gesticht zou zijn, is een leuke
anekdote. De prediker Suitbertus (of Swiber-

tus) heeft eind 7de eeuw weliswaar in
Gelderland rondgetrokken, maar of hij hier
is geweest, is nooit vastgelegd; laat staan
dat hij hier een kerk stichtte. De definitieve
kerstening vond in deze streken, gedwon
gen, pas plaats onder Karei de Grote (rond
800).
- De Noormannen hebben in 847 Meinerswijk (bij Arnhem) en in 863 Dorestad
geplunderd. Over hun vermeende uitstap
je naar Wageningen is niets overgeleverd.
Ze hadden hier dan ook hoogstwaarschijn
lijk niets te zoeken.
- De priesteressen met hun brandende wiel
zijn eveneens een puur verzinsel. Vroeger
werden in Duitsland wel eens brandende
wielen door een dorp gereden, ter symbo
lisering van de weerkerende zon, maar hier
in Wageningen is zoiets nooit aangetoond.
Alleen die heidense tempel....daar zouden
ze wel eens gelijk in kunnen hebben gehad.
Maar hoe wisten ze dat?
Bewoning?
Afgezien van de oude kerk werd bewoning
boven op de Westberg kennelijk pas in de
1 l de eeuw gerealiseerd. Als de datering van
Janssen (' 9 * eeuw o f daaromtrent') klopt,
dan was er onder aan de Westberg eerder
bewoning dan er bovenop; nóg oudere
bewoningssporen trof hij daar beneden niet
aan. Zijn datering is echter nogal ruim
gesteld en bovendien is het de vraag of zij
eigenlijk wel klopt. Uit Janssens constatering
dat de begrafeniswijze en de samenstelling
van de ' bevloeringen’ onder aan de berg
geheel dezelfde waren als die boven op de
berg, zou geconcludeerd kunnen worden
dat beide bewoningen uit dezelfde tijd
stammen. Dit terwijl het ADC concludeerde
dat de bewoning bovenop uit de l l deeeuw
en later dateert.
Het grote grafveld op de hoek Diedenweg/
Geertjesweg werd tot in de 9de eeuw voor
begravingen gebruikt en er zijn daar geen
tufstenen kisten gevonden, maar alleen
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houten. Ging men vanaf eind 9de eeuw bij
de Westberg begraven of zijn er in de
tussentijd nog andere begraafplaatsen
geweest? Het (ondergrondse) keienvloertje in de Bergstraat dateert uit de 10de
eeuw, wat erop zou kunnen duiden dat er
ook daar al een bewoningskern was, waar
dan later het huidige Wageningen uit voort
zou komen.
Samenvatting
In dit artikel wordt een aantal veronderstel
lingen gedaan omtrent de aard en het
aanvangstijdstip van bewoning op de West
berg. De kern van het onderzoek wordt
gevormd door de kerkruïne, die gelegen is
binnen de omheining rond hetfamiliegraf van
de familie De Constant Rebecque, de vroe
gere eigenaren van het landgoed Belmonte.
Veronderstelling 1: De oude (stenen) chris
telijke kerk werd in de l l de eeuw op de
Westberg gebouwd. Daarvóór was er een
houten christelijke kerk, die voorheen een
houten heidens heiligdom was. Geleidelijk
aan werd, geruime tijd na de kerstening, het
verbod op bouwen rond het (voormalige
heidense) heiligdom opgeheven. De nieu
we christelijke kerk ging het centrum van de
macht vormen en aan dit nieuwe centrum
werd de nieuwe plaatsnaam verbonden.
Veronderstelling 2: Er zijn geen degelijke
aanwijzingen vooreen voormalige Romein
se wachttoren op de Westberg. Hethuidige
(tufstenen?) muurtje is op het eind van de
19de eeuw gereconstrueerd met behulp
van bouwmateriaal van onbekende her
komst.
Veronderstelling 3: De familie De Constant
Rebecque heeft het landgoed Belmonte
willen opwaarderen door het plaatsen van
hun familiegraf in de fundering van de oude
kerk, het vermelden van een fantasievolle
tekst en het reconstrueren van het muurtje.
Hetzijn natuurlijk maar veronderstellingen,
maar té interessant om niet eens te ver
melden. Het wordt tijd voor een degelijk
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onderzoek om te zien wat er nog precies
aan oorspronkelijke funderingsresten aan
wezig is en in hoeverre het fundament van
de oude kerk vernield is door de aanleg van
het huidige familiegraf. In dat geval kan
tegelijk de forse eik, die het monument
momenteel aan het openbreken is, wegge
haald worden.
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EEN WAGENINGSESCHATKIST
Vondst in de Junusstraat
In mei 2005 is bij werkzaamheden aan het
pand Junusstraat 41 in de Wageningse
binnenstad een echte schatkist gevon
den. In een hoekje van een kelder stond
een verroeste kist die door de oplettend
heid van de betrokken ambtenaren niet
naar de stort is gebracht maar naar het
museum de Casteelse Poort. De kist is te
bewonderen in de historiezaal van het
museum.
Beschrijving
De kist is geheel van ijzer gemaakt, de
afmetingen zijn (b:d:h): 80 cm, 45 cm, 50
cm. Van het deksel zijn alleen nog de drie
buitenste banden over. Het lijkt alsof aan
de voorzijde een slot zit maar dit is slechts
een ornament, een nepslot dus.

Onze Wageningse schatkist
Eveneens aan de voorzijde zitten twee
ogen waaraan ovale stukken ijzer met een
rechthoekige opening. In de kist zit een
kleiner compartiment dat voorzien is van
slot en sleutel. Verder zit er nog een beugel

S. Z w a rte n

H.P. Lagerw erf

in de kist die het geopende deksel kan
ondersteunen. De kist is van binnen en
deels ook van buiten rood geverfd. W aar
schijnlijk is dit de originele menie.
Aan de buitenkant zijn op het siersmeedwerk sporen van groene verf op arseenbasis aangetroffen. De constructie is erg
eenvoudig. Van zwaar smeedijzer zijn
twee rechthoeken gemaakt die dienen als
boven- en onderrand. Hieraan zijn aan de
binnenkant grote platen en aan de buiten
kant elkaar overlappende strippen gena
geld. Voor de verbindingen zijn gaten
geboord, er gaat een stuk ijzer door het
gat en dat wordt aan weerszijde plat
geslagen. Alle verbindingen zijn op deze
wijze gesmeed, er zijn geen lasnaden. Alle
gebruikte materialen lijken oud te zijn. De
kwaliteit van het smeedwerk
is redelijk maar niet heel bij
zonder. Waarschijnlijk is de
kist gemaakt door een lokale
smid.
Vroege brandkast
Om wat meer aan de weet
te komen hebben we enkele
experts geraadpleegd. Dat
heeft het volgende opgele
verd: dit soort kisten zijn de
voorlopers van de huidige
brandkasten. Ze hebben
hetzelfde doel: waardevolle
spullen en belangrijke papie
ren beschermen tegen dief
stal en brand.
Het gewicht is dusdanig dat de kist niet
even snel meegenomen kan worden.
Bovendien werden deze kisten vaak met
ijzeren staven of kettingen aan de muur
bevestigd. Ze werden gebruikt door ver
mogende lieden zoals notarissen, handel
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aren en andere rijke mensen die belang
rijke spullen en waardepapieren hadden
die goed bewaard moesten worden.
Geen uitzonderlijk geval
Er zijn veel van dit type kisten bewaard
gebleven. Ze zijn in musea, kerken en
andere instellingen in heel Europa te zien.
Een vergelijkbaar exemplaar staat in de
dorpskerk in Lunteren, onderde uitWageningen afkomstige preekstoel.
Onlangs was ook op TV-Gelderland een
dergelijke kist te zien. In Nederland is de
gebruikelijke benaming: Neurenbergse kist.
In deze stad in Duitsland werden namelijk
veel van dergelijke kisten gemaakt. In
Engeland worden ze Armada chest ge
noemd. De kisten werden vanaf het eind
van de 16de eeuw tot en met de 18de eeuw
gemaakt. Waarschijnlijk zijn er bij het
vervaardigen voorbeeldboeken gebruikt,
want het ontwerp is gedurende deze pe
riode nauwelijks veranderd.

Ouderdom moeilijk te bepalen
Omdat het sluitmechanisme ontbreekt en
ook de beschildering afwezig/niet meer
zichtbaar is valt een precieze datering
moeilijkte geven. Heel globaal houden we
het op 1650-1750.
De boeken van Anton Zeven 'Wie woonde
waar in de binnenstad van Wageningen'
geven helaas geen uitsluitsel over de
vraag wie gedurende deze periode op
Junusstraat 41 hebben gewoond.

Kenmerkend "ingewikkeld"slotin het dek
sel met meerdere schoten rondom.

Kist met sluitstaaf, typische beschildering
uit periode 1580-1620
Sommige kisten zijn aan de buitenzijde in
verschillende kleuren beschilderd. In het
deksel zit veelal een ingewikkeld sluitmechanisme. Bij onze kist ontbreekt dat.
Wellicht is het slot opengebroken dooreen
dief of heeft de eigenaar dat gedaan
omdat hij de sleutel kwijt was.
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De kelder waarin de kistwerd gevonden is
weliswaarvroeg zeventiende-eeuws, maar
maakte deel uit van een gebouw dat zeer
frequent opgesplitst is in verschillende
eenheden. Dientengevolge laat de vraag
wie de kist heeft laten maken of gebruikt
heeft, zich niet een twee drie beantwoor
den. De weduwe van burgemeester Schuilenborch heeft op deze locatie gewoond,
maar ook de familie Van de Bom. Beide
waren gegoede families. Wellicht dat even
tuele boedel-inventarissen en testamen
ten van bewoners van dit en naburige
panden meer licht kunnen werpen op de
vraag wie de eigenaars waren.
Al met al blijft het verrassend dat er
vandaag de dag in W ageningen zo'n
oude vergeten schatkist aan het licht
komt.

GEDENKPLAAT HOTEL DE WERELD
Duitse capitulatie 5 mei 1945, einde bezetting

I.C. Rauws

Op de door generaal Foulkes op 9 juli 1945 onthulde gedenkplaat tegen de
muur van hotel De Wereld aan het 5 Meiplein kunnen wij in het Engels lezen:
"In dit gebouw aanvaardde luitenant-generaal Charles Foulkes CB CBE
DSO, commanderend generaal van het eerste Canadese legerkorps op 5 mei
1945 de onvoorwaardelijke overgave van het 25ste Duitse leger van kolonel-generaal Johannes Blaskowitz". Zie afbeelding. *) W ie waren deze
generaals?
Charles Foulkes 2)
Hij werd geboren te Stockton-on-Tees,
Engeland op 3 januari 1903 en overleed te
Ottawa, Canada, op 13 september 1969.
Hij was Canadees generaal en werd op 10
november 1944 als luitenant-generaal
belast met het bevel over het Canadese
eerste legerkorps in Italië.
In het voorjaar van 1945 werden deze
troepen naar noordwest Europa overge
bracht en kregen zij onder Foulkes een
sector in Nederland toegewezen. Nadat in
het hoofdkwartier van Montgomery op de
Lüneburger heide in Duitsland op 4 mei
1945 de tactische capitulatie met de Duitse
opperbevelhebber noordwest was geslo
ten, nam Foulkes op 5 mei in hotel De
Wereld in Wageningen de onderwerping
van de Duitse kolonel-generaal Blaskowitz
in ontvangst en overhandigde hij deze de
bevelen voor de overgave van het Duitse
25ste leger. Op 6 mei werden door de
generaals Blaskowitz en Foulkes het capitulatiedocument, alsmede de zeventien
Articles of Surrender c.q. de Uebergabebefehle in de aula van de Landbouw
Hogeschool, thans WUR, ondertekend.
Het capitulatiedocument werd gedateerd
op 5 mei 1945, daar de feitelijke overgave
reeds een dag eerder had plaatsgevon
den. Het origineel bevindt zich in het
gemeente-archief. Foulkes werd op 28
februari 1947 benoemd tot ereburger van
Wageningen.

Johannes Blaskowitz 3)
Hij werd geboren te Peterswalde, OostPruisen op 10 juli 1883 en overleed te
Neurenberg op 5 februari 1948. Hij was
Duits opperofficier, vocht in de eerste
wereldoorlog en diende in het leger dat
Duitsland volgens het verdrag van Versailles mocht behouden. Hij nam in 1938 deel
aan de Duitse intocht in Oostenrijk en
bezette in maart 1939 Bohemen en Moravië, gelegen in voormalig Tsjechoslowakije. Tijdens de veldtocht in Polen com
mandeerde hij het Duitse Achtste leger en
werd in oktober 1939 militair gouverneur
aldaar. Nadat hij enige duidelijke protesten
bij Hitlerhad ingediend tegen de wandaden
van de Sicherheitspolizei, SD en SS werd hij
tijdelijk op non-actief gesteld en geplaatst
bij de Führer-Reserve. Hij bleef kolonelgeneraal. De rang van generaal-veldmaarschalk, waar hij recht op had, bleef hem
onthouden. Bij de aanval op Frankrijk brak
hij in 1940 met zijn leger door de linies bij
Sedan, hetgeen mede leidde tot de Franse
nederlaag. Daarna was hij opperbevelheb
ber van een Duits leger in Frankrijk. In mei
1944 was hij opperbevelhebber van leger
groep G, die de Elzas en Zuid-Duitsland
tegen de Amerikanen verdedigde. In februari-maart 1945 werd hij opperbevel
hebber van legergroep H in het westen en
in april opperbevelhebber van het 120 000
man tellende Duitse 25ste leger in WestNederland achter het front van Terneuzen
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tot Maastricht. Zoals onder Foulkes be
schreven capituleerde hij op 5 mei 1945 te
Wageningen. Tijdens de Neurenbergse
processen overleed hij in afwachting van
zijn berechting in de gevangenis te Neu
renberg.

Gedenkplaat hotel De Wereld
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UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
Met deel 23 wil ik opnieuw uw aan
dacht vestigen op uw gemeente-archief
Grenspaal van de Heerlijkheid Lakemond?
We vinden de volgende rekening:
1771 op order van Den Hoog Wel Gebooren Heer de Heer Baaron Jr E. Van
Lijnden tot Hemmen &c &c geleevert een
steene dijkpost op de
oijheuijse Weeteringe
f 4-:-:
an Vragt betaalt an
Hendrik Jaegers
:
f
.-6
f
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4.6

A.C. Zeven

Harm Werninck Hemmen v,E 26 Julij
1772.
Baron J[onkheer]r E. van Lijnden op het
kasteel Hemmen heeft een stenen paal
besteld, die langs de - ik lees - Oijheuijse
(Ooihuise ?) Weeteringe geplaatst dientte
worden.
Bron: Oud-archief 186. Stukken betref
fende de uitzetting der ambtslasten van
Overbetuwe in Lakemond, 1680-1689,
1790-1809.

Vervolg op pag. 45

MINIATUUR VAN JOODS GEDENKTEKEN
Topstukken van de Casteelse Poort (8)

P. Aben

In vergelijking met het twee meter hoge, twee ton w egende m onum ent een
paar straten verderop is de miniatuuruitvoering ervan — in het museum heel bescheiden, ze valt nauwelijks op. Toch w ordt ook dit kleinood tot de
topstukken van het museum gerekend. Dat heeft uiteraard te maken met de
geladen geschiedenis die het m onum ent - en dus ook het model - wil
oproepen: de brute deportatie en de beestachtige uitm oording van de
joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Kleinood met zware lading
Het joods gedenkteken in Wageningen
kwam pas laat tot stand, zeker voor een
gemeente die zich graag de 'stad van de
bevrijding' noemt. Maar het mag gelukkig
wel tot de indrukwekkendste in zijn soort
worden gerekend.
De oprichting en/an is vooral te danken aan
het ijveren van Ton Steenbergen, die al
lange tijd bezig was (en nog steeds is) met
onderzoek naar de geschiedenis van de
plaatselijke joodse gemeenschap. Zelf zegt
hij dat zijn interesse al werd gewekt toen
hij als lagereschooljongen vier keer per dag
aan de joodse begraafplaats voorbij kwam
op weg naarzijn (roomskatholieke) school.
Eindjaren negentig wisthij genoeg mede
standers te mobiliseren in een stichting en
een comité van aanbeveling om het joods
gedenkteken te kunnen realiseren.
Een vijftal Wageningse kunstenaars werd
uitgenodigd met voorstellen te komen.
Het ontwerp van Yetty Elzas werd uitge
kozen, omdat het gekenmerkt werd door
een sterke gerichtheid op de toekomst.
Het stelt een bronzen poort voor, waar
door een groepje mannen, vrouwen en
kinderen hand in hand, dicht tegen elkaar
aangedrukt naar voren komt, ze laten het
lijden achter zich en treden een nieuw
leven tegemoet.

Ereplicht
Toen de kunstenares gevraagd werd mee
te dingen naar de opdracht was haar
eerste reactie, dat zij dat niet zou kunnen
vanwege haar eigen schrijnende herinne
ringen. Maar langzamerhand begon ze in
te zien, dat het eigenlijk een ereplicht was
juist wél mee te werken. Maar dan mocht
het geen deprimerend beeld worden, het
zou vooral hoop moeten uitstralen. Zo
kwam zij op het idee van de levenspoort,
waar de weinigen die het drama overleefd
hebben samen doorheen lopen om weer
deel te gaan uitmaken van de maatschap
pij.
Het gedenkteken werd op 4 mei 2000
feestelijk onthuld aan de Walstraat, recht
tegenover de plaats waar de synagoge
stond, die in 1940 door oorlogsgeweld
werd verwoest en op last van de Duitse
bezetter volledig werd gesloopt. De Wage
ningse synagoge werd ook bezocht door
joden uit de omliggende gemeenten Ede,
Renkum en Rhenen. Van hen zijn er 71
door de n azi' s afgevoerd en omgebracht.
Hun namen zijn opgetekend en bewaard
in een koker in de sokkel van het monu
ment. Dezelfde namenlijst hangt ook in
het museum.
Zelfstandig
De joodse gemeente van Wageningen
was omstreeks 1830 zelfstandig gewor
den, voor die tijd behoorde men tot de
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gemeente Arnhem. De bijeenkomsten
vonden eerst plaats in een privé-woning,
in 1839 werd in een schuur aan de
Riemsdijkstraat een synagoge ingericht,
die in 1903 vervangen kon worden door
nieuwbouw aan de Walstraat.

Grote belangstelling
Na de onthulling van het gedenkteken
heeft de stichting de verantwoordelijkheid
voor het beheer ervan overgedragen aan
de gemeente Wageningen.

M iniatuur De Levenspoort
Objectnummer WA 938
miniatuur op schaal 1:10
Beschrijving
van joods gedenkteken
De Le v e n s p o o rt g e 
plaatst anno 2000 aan
de Walstraat
Materiaal
geheel brons
Afmetingen
hoogte 24 cm, breedte
21 cm, diepte 21 cm
verkregen door schen
Eigendom
king van stichtingJoods
Gedenkteken, 2000
(Objectgegevens en foto:
Willem Groenewegen)

Naast een synagogebestuur waren een
begrafenisgenootschap en een vrouwengenootschap voor het onderhoud van de
synagoge actief. In de jaren twintig en
dertig studeerde aan de Landbouwhoge
school een relatief groot aantal joden, die
zich voorbereidden op emigratie naar Pa
lestina.
In het eerste jaar van de bezetting nam
het aantal joden in Wageningen en omge
ving toe, omdat de buitenlandse joden het
kustgebied moesten verlaten. Het meren
deel van de Wageningse joden is gedepor
teerd en vermoord, enkele tientallen wis
ten onder te duiken. Na de oorlog zijn er
weer enige joden in Wageningen gaan
wonen. Toch werd de joodse gemeente in
november 1987 opgeheven en weer bij die
van Arnhem gevoegd.
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De Margrietschool heeft het monument
geadopteerd. De leerlingen maken het
beeld en de omgeving op gezette tijden
schoon. Ton Steenbergen en Yetty Elzas
zijn allebei al vaker op de school te gast
geweest. Ze hebben daar met vreugde
een grote belangstelling geconstateerd
voor de dramatische geschiedenis die het
beeld wil oproepen. "Het is heel bijzonder
om dat te ervaren", aidus Yetty Elzas. " 't
Leeft daar enorm bij die jeugd. Dat geeft
mij veel voldoening, want daar heb ik 't
beeld voor gemaakt. Je probeert mensen
te raken en dat gebeurt hier".
Over haar eigen kunstenaarschap zegt
Elzas nu dat zij heel anders is gaan werken
sinds zij dit gedenkteken heeft aange
durfd. "Ik ben nu geïnspireerd tot werken
met mensen, dat had ik vroeger nooit
gedaan", zegt zij. Op haar website noteert
ze: "Mensen onderweg, mensen met

onbekende bestemming, vluchtend, zoe
kend, dwalend, in groepen of met zijn
tweetjes, op vleugels meegevoerd. Waar
zullen ze neerstrijken en tot rust komen?"
Intussen werkt Ton Steenbergen verder
aan zijn onderzoek naar de Wageningse
joden. In 2002 publiceerde hij Een eerlijcke
plaets, memorboek van joods Wageningen en omgeving. Daarin tekent hij de
geschiedenis op vanaf de vestiging van de
eerste joden in Wageningen eind 16de
eeuw. Momenteel schrijft hij aan een
tweede boek, dat gedetailleerder ingaat op
de periode vóór en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zo plaatst hij ook zelf zijn
eigen jodenmonumenten.

Stille tocht
Jaarlijks houden honderden Wageningers
ingetogen halt bij de levenspoorttijdens de
stille tocht in de avond van de 4de mei, als
de slachtoffers worden herdacht van de
Tweede Wereldoorlog. Dan lezen zij ook
het onderschrift op de sokkel, genomen uit
het boek Ruth, een van de feestrollen uit
de Hebreeuwse bijbel: "Zo zal de naam
van de gestorvene niet uitgeroeid worden
uit zijn broederen en uit de poort zijner
woonplaats."
PietAben
Voor meer informatie:
joods-wageningen.nl, oudwageningen.nl,
elzas-sculptures.com.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
Hiermee vraag ik weer uw aandacht
voor ons Wageningse "geheugen".
Stempel van het W agenings Post
kantoor
Slechts één maal vond ik een lakzegel dat
betrekking heeft op het Postkantoor van
Wageningen. Dit stond toen aan oostzijde
van de Nieuwstraat, nabij de Kapelstraat,
daarwaarnu hetSalverdaplein is. Ditzegel
werd afgedrukt door De Directeur van het
kantoor Wageningen E.J. Haspels aan
Burgemeester van Wageningen. Hij vraagt
op 4 januari 1847 vrijstelling van poortgeld
voor de wed. H. Meijer als aanneemster
van den postrit van Wageningen naar
Nijmegen v.v. voor haar zelve en voor de
postiljons van Utrecht op Arnhem welke
des nachts den stad passeren. Dit verzoek
was nodig geworden omdat op 1 januari
van dat jaar een nieuw Reglement op het
sluiten en openen van de poorten o f
barrière deser Stad (en het te betalen
poortgeld) was gepubliceerd en geaffigeerd.
Eigenlijk is deze aanvraag niet nodig omdat

A.C. Zeven

de postdienst niet een particuliere aange
legenheid was en volgens het contract met
het Department van Financiën voor de
zaken der Posterijen hadden de Wage
ningse postiljons al vrijstelling. En elders
waren de poorten en barrières allang ook
's nachts geopend.
Reed weduwe Meijer elke dag op en neer
naar Nijmegen, terwijl haar postiljon(s)
naar Utrecht reden?
Het is een eenvoudig stempel met alleen
de woorden POSTKANTOOR WAGENIN
GEN. Maar Haspels drukte het lakzegel
slecht af. En helaas laat de foto ervan
alleen vaag de letters NINGEN zien.
Bron: Nieuw Archief 2572. Stukken be
treffende het sluiten der poorten en het
poortgeld, 1844-1846.
Het Kasteel
Op 14 oktober 1815 woonde op het kas
teel: George Adriaan Willem Ruijsch van
Coeverden, rentenier.
Bron: Notarieel archief H.B. van Daalen
acte 665.
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AUGUST FALISE
Genealogie (ged.) van een Wageningse beeldhouwer.

H.A. Kleijheeg-Meijlink

Als oud-Wageninger heb ik interesse in de familie van August Falise,
aangezien mijn overgrootm oeder Valies heet en haar vader Falise.
Ik ben toen de stamboom verder gaan uitzoeken en kwam tot de leuke
ontdekking dat August Falise en mijn persoon dezelfde voorouders hebben,
namelijk Sebastiaan Valies. Uit de tak van Dieudonné kwamen stukadoors
en dergelijke vakmensen voort. Uit mijn tak van Andreas alleen maar
kermismensen, scharenslijpers, muzikanten en parapluverkopers. Deze
hebben ook vaak een arrest gehad in verband met ongeoorloofde praktijken
zoals diefstal.
I.1

Sebastianus FALISE.
Gehuwd op 17-1-1762 te Ans-Glain met Catharina GRANDJEAN, 27 jaar oud,
gedoopt op 30-11-1734 te Ans-Glain, dochter van Sebastien GRANDJEAN en
Elisabeth WATHY.
Uitdithuwelijk:
1 Theresia FALLISE, gedoopt op 12-11-1762 te Ans-Giain.
2 Elisabeth FALLISE, gedoopt op 19-11-1765 te Ans-Glain.
3 Andreas FALISE, gedoopt op 24-05-1767 te Ans-Glain, overleden op 26-041845 te Roermond op 77-jarige leeftijd.
4 Franciscus FALIZE (zie II.4 op blz. 1)

II.4

Franciscus FALIZE, gedoopt op 19-02-1772 te Achel.
Gehuwd ca 1804 met Catherine LABIJE.
Uitdithuwelijk:
1 Dieudonné FALISE (zie III.1 op blz. 1)

III. 1 Dieudonné FALISE, stucadoor, geboren op 20-09-1804 te Ans-Glain.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-07-1827 te Wageningen met Hendrika van
TARTHORST, 30 jaar oud, geboren op 21-08-1796 te Renkum, dochter van
Johannes van TARTH O RST en Sophia JANSEN.
Uitdithuwelijk:
1 Johannes Franciscus Falise (zie IV.1 op blz. 1)
2 Joseph Charles August Falise, geboren maart 1834 te Wageningen,
overleden op 27-02-1837 te Wageningen.
3 Francois FALISE (zie IV.4 op blz. 1).
IV. 1 Johannes Franciscus FALISE, fabrikant, geboren op 08-02-1829 te Wagenin
gen, overleden op 28-02-1894 te Wageningen op 65-jarige leeftijd. Gehuwd op
44-jarige leeftijd op 20-11-1873 te Dreumel met Antonia R ic h a rd a M a ria
Akeida SCHMIDT, 36 jaar oud, geboren op 11-03-1837 te Isselburg-Pruisen,
overleden op 24-12-1912 te Wageningen op 75-jarige leeftijd, dochter van
Christian Friederich Diedreich SCHMIDT en Alida RABELINK. Ze woonden
o.a. op het adres Herenstraat 304.
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Uitdithuwelijk:
1 Augustinus Franciscus Henri FALISE, o.a. Beeldhouwer, geboren op 2601-1875 te Wageningen, overleden op 07-01-1936 te Wageningen op 60-jarige
leeftijd. Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 26-10-1920 te Arnhem met Antoinette
Gerdina HOF, 36 jaar oud, geboren op 26-03-1884 te Den Haag, overleden
op 26-01-1976 te Ede op 91-jarige leeftijd, dochter van W ilhelm us Antonius
HOF en Hendrika LIESKER. Ze woonden o.a. op het adres Lawickse Allee
18
2 Henriette Guillem ette Christienne FALISE (zie V.4 op blz 1).
IV.4 Francois FALISE, stucadoor, geboren op 05-01-1837 te Wageningen, overleden
op 12-11-1894 te Nijmegen op 57-jarige leeftijd. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op
16-09-1870 te Wageningen met Catharina VOS, 31 jaar oud, geboren op 08-011839 te Hengelo, dochter van Berend VOS en Anna Diena WOLTERINK.
Uitdithuwelijk:
1 Hendrika Alberdina Johanna FALISE (zie V.6 op blz. 1)
V.4

Henriette Guillemette Christienne Falise, kunstschilderes, geboren op 0410-1877 te Wageningen, overleden op 02-11-1946 te Nijmegen op 69-jarige
leeftijd. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10-03-1914 te Wageningen met Carolus
Johannes Cornelis HAMILTON, 25 jaar oud, landbouwkundige, geboren op
08-06-1888 te Sapoedi Indonesie, zoon van Johannes Antonius Cornelis
HAMILTON en Sarina NN.
Uitdithuwelijk:
1 Augusta Maria Felicia HAMILTON, geboren op 09-06-1916 te Bandoeng.
2 Jo Willem Jan HAMILTON, geboren op 12-06-1918 te Soekaboemi.

V.6

Hendrika Alberdina Johanna FALISE, geboren op 25-12-1871 te Wagenin
gen, overleden op 03-03-1940 te Nijmegen op 68-jarige leeftijd. Gehuwd op 32jarige leeftijd op 22-09-1904 te Nijmegen met Asuerus van DUURE, 37 jaar oud,
bankwerker, geboren op 23-10-1866 te Vlissingen, overleden op 18-02-1938 te
Nijmegen op 71-jarige leeftijd, zoon van Willem van DUURE en Elisabeth van
den BOVENKAMP.
Uitdithuwelijk:
1 Francisca Catharina Maria van DUURE, geboren op 07-05-1898 te
Nijmegen.
2 Elisabeth Wilhelmina Hendrika van DUURE, geboren op 25 07-1905 te
Nijmegen.
3 Catharina Wisselina Jozephina van DUURE, geboren op 02-08-1907 te
Vlissingen.
4 Hendrika Alberdina Johanna van DUURE, geboren op 21 04-1910 te
Rotterdam.
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ENGELSMAN
De geschiedenis van een Wageningse vissersfamitie.

J. Mulder

Voordat we in W ageningen zijn aanbeland, kunnen w e e r niet aan ontkomen
om een flinke stap terug te gaan in de geschiedenis. Een stap naar het hoge
noorden van Groningen naar de plaats Sappemeer, toen nog Sapmeer
genoemd. Het volgende artikel gaat in op de begintijd van deze plaats met
zijn turfwinning en de daarbij behorende activiteiten om de gewonnen turf
uiteindelijk te vervoeren en aan de man te brengen.
Kanalen, turf en schepen.
Sinds hun ontstaan halverwege de 17de
eeuw zijn de in 1949 samengevoegde
gemeenten Hoogezand en Sappemeer
nauw verbonden met scheepsbouw en
scheepvaart. Deze toen nog ambachtelij
ke bedrijvigheid was een gevolg van het
afgraven en afvoeren van de voornaam
ste brandstof in die tijd: turf. Er was al wel
wat turf gestoken in Drenthe en afgevoerd
over de Hunze via het Zuidlaardermeer
naar de stad Groningen. Deze natuurlijke
vaarweg was echter ongeschikt voor de
grootschalige aanpak die de heren destijds
voor ogen stond.
Mede omdat wegen te land onverhard en
slecht begaanbaar waren, was men gro
tendeels aangewezen op transport over
water. Bovendien kon een schip nu een
maal veel grotere vrachten meenemen
dan een paard en wagen. In het verlaten
landschap kwam daarom een uitgebreid
kanalenstelsel tot stand. Vanaf 1628 werd
gewerkt aan de voltooiïng van de trekvaart
van Groningen tot Zuidbroek, het latere
Winschoterdiep. Schuin daarop, in zuid
oostelijke richting, werden dwarsdiepen
gegraven: het Kalkwijkster diep, het Borgercompagniesterdiep en het Kieldiep. De
afvoer van de rijkelijk aanwezige turf in de
Oost-Groninger en Drentse veengebieden
kon in volle omvang worden aangepakt en
door de zich eenzaam uitstrekkende kana
len zeilden de eerste pramen, tasken en
snabben. Deze kleine houten scheepjes
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waren eenvoudig getuigd en tien tot vijf
tien meter lang. Ze werden bij windstilte
getrokken door de scheepsjager te paard,
of door de schipper zelf en veroorzaakten
een alsmaar toenemende drukte op de
vaarwegen. Drijvende files van turf- en
andere binnenschepen, hun weg zoekend
door de draai- en ophaalbruggen en slui
zen, zouden eeuwenlang het beeld van
Hoogezand-Sappemeer en omliggende
dorpen verlevendigen.
Dit was de romantische buitenkant van
een overigens zwaar bestaan, ooit 'een
beroep zonder glorie' genoemd.
Bewoners.
Inmiddels hadden zich in deze streek de
eerste bewoners gevestigd. Langs de
kanalen werden boerderijen gebouwd en
woningen voor land- en veenarbeiders.
Neringdoenden en ambachtslieden kwa
men van heinde en verre. Slagers, bak
kers, kuipers, hoef- en grofsmeden, mo
lens en molenaars, tappers en tapperijen
brachten leven in de brouwerij!
De opkomst van het scheepvaartverkeer
en de daarmee gepaard gaande behoefte
aan onderhoud en reparatie trok onderne
mende timmerlieden aan. Zij stichtten de
eerste scheepstimmer werven, beschei
den van opzet: een stukje grond van een
kwart tot een halve hectare aan het water
met een timmerschuur, een langs- en
sleephelling schuin op het diep en een huis
voor de werfbaas. Aanvankelijk lagen ze,

enig in hun soort, her en der verspreid
tussen de bebouwing langs de zuidzijde
van het kilometerslange lint: op de hoek
van het Borgercompagniesterdiep, op de
grens van Hoogezand en Sappemeer, op
de hoek van het Kalkwijksterdiep en bij de
sluis in Martenshoek.

Bok, Feeburg en Jonker. In het kielzog van
de scheepsbouw ontstonden ook de nevenbedrijven: houtzagerijen, mast-, bloken pompmakerijen, ankersm ederijen,
zeilmakerijen en touwslagerijen.
Naarmate het vaargebied zich in de loop
der jaren uitbreidde, werden de schepen

Met dit soort schepen hebben, Derck~ Roberts (van Engeland) en zijn eerste
nazaten, turf vervoerd vanuit Sappemeer naar Zwartsluis en vermoedelijk ook Hasselt.
In deze plaatsen waren kalkovens gebouwd waarin turf gebruikt werd als brandstof.
Tevens werd er, in Zwartsluis, turf overgeladen op grotere schepen, die dit dan weer
verscheepten naar de diverse plaatsen in het westen van Nederland via de Zuiderzee.

Na verloop van tijd en door de ervaring
met het reparatiewerk wijs geworden
waagde men zich (ook) aan nieuwbouw.
Met eenvoudige hulpmiddelen, hamer,
handzagen en -boren, bijlen, dissels en
brandijzers, schragen en dommekrach
ten, timmerden ze de scheepjes in elkaar.
Pioniers op dit gebied waren Jan Oomkes,
Anne Haijckens, Hilbrand Gerrijts, Hooites,
Meursing, Berg, Bijlholt, Van der Werff,

groter. Nieuwe scheepstypen werden
ontwikkeld: smakken, tjalken en koftjalken, galjoten en schoeners. Met de tjalken
vervoerden de schippers de turf over de
Zuiderzee naar Holland en over de W ad
den naar Oost-Friesland en het Elbegebied. Steeds vaker deed zich de gelegen
heid voor om retourvracht mee te nemen:
hout en andere grondstoffen en goede
ren. Hierdoor ging de turfvaart steeds
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meer over in vracht en handelsvaart.
Schoeners en galjoten van 200 ton, met
twee of meer masten en een veelvoud
aan zeilen, bevoeren de Oostzee en de
Middellandse Zee, of staken zelfs de Atlan
tische Oceaan over.
Nadat vooral in de tweede helft van de 18de
eeuw de scheepsbouw een grote vlucht
had genomen, bereikte de capaciteit hal
verwege de 19de eeuw een hoogtepunt.
In 1857 telden Hoogezand en Sappemeer in totaal 34 scheepstimmerwerven
met 328 scheepstimmerknechten, die
zeventig schoeners, galjoten, tjalken en
brikken bouwden. Daarmee behoorden de
plaatsen toen al tot de belangrijkste
scheepsbouwcentra in Nederland, met de
grootste concentratie van werven. Spoe
dig daarna echter trad een kentering in en
begon een periode van achteruitgang, die
samenviel met de introductie van nieuwe
bouwmaterialen voor schepen en een
andere manier van voortbewegen.
Derck-Roberts
Het zal omstreeks 1760 zijn geweest dat,
de uit Engeland afkomstige, Derck^Roberts
zich in Sappemeer "vestigde". Vermoede
lijk is hij zeeman van beroep en is hij bij een
van zijn bezoeken, per schip, aan Sappe
meer gevallen voor een Sappemeerse
"schone".
De kerkboeken van Sappemeer geven
aan dat hij, Derck~Roberts (van Enge
land), op 17 november 1764 zijn huwelijk
met Eifke~Jans, komende van Sappe
meer, liet afkondigen en dat de copulatie
ofwel de huwelijkse voltrekking in decem
ber van datzelfde jaar zou plaatsvinden.
Hij zal, gezien zijn achtergrond, wel in de
turfvaart terecht zijn gekomen.
Jan~Dercks was hun eerste kind en hij
werd gedoopt op 13 oktober 1765 te
Sappemeer. Op 26 september 1767 werd
hun tweede kind, een zoon, gedoopt
genaamd Peter^Dercks. Van deze zijn tot
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nu toe geen verdere gegevens gevonden.
Een derde zoon, Zacharias, werd op 29
november 1778 gedoopt. Zacharias is op
5 februari 1831 op 52- jarige leeftijd,
ongehuwd, overleden. Hierna volgden nog
twee dochters, Lijzebeth en Aefke~Dercks,
respectievelijk gedoopt op 29 oktober
1769 en 11 april 1773.
Jan^Dercks huwde op 25 december 1796
in de Nederduits Gereformeerde Kerk te
Zwartsluis een schippersdochter uit Zwart
sluis, genaamd Grietje~Courts Minnes. Deze
kerk was de voorloper van de huidige
Nederlands Hervormde Kerk. De vader van
Grietje blijkt ook uit Sappemeer te komen
en ook zijn, varende, bezigheden in de turf
te hebben. Deze laatste familie heeft zich
uiteindelijk in Zwartsluis gevestigd.
In 1811 werd het Franse kiesstelsel inge
voerd. Stemgerechtigd waren de manne
lijke inwoners van 21 jaar en ouder, die hun
burgerrecht (droitcivique) verworven had
den en zich hadden laten inschrijven in het
zogeheten burgerregister, ook wel registres civiques genoemd.
Engelschman
Van Jan^Derks heb ik in het Registre
Civiqeus Zwolle in 1811 N° 1282 een aan
tekening gevonden, waarin hij vermeldde
dat hij op 13 oktober 1765 was geboren.
Dit was zijn doopdatum bij nader inzien,
maar zonder vermelding van zijn geboor
teplaats. Zijn naam werd toen geschreven
als Engelschman. Er bestond in die tijd, bij
de bevolking, een vrees dat deze lijsten
ook gebruikt zouden worden voor de be
ruchte conscriptie (inschrijving en loting
voor militaire dienst) voor de Napoleonistische legers. Daarom hebben velen gepro
beerd om onvolledige gegevens te ver
strekken of de inschrijving te ontduiken.
In het gemeentearchief van Zwartsluis
was, buiten de geboorte en overlijdensak
ten, weinig te vinden. Een huwelijksakte
was in eerste instantie ook niet te vinden,

althans niet in de index van het Rijksarchief
te Zwolle. Uiteindelijk ben ik vanaf 14
februari 1800 (dit was de geboortedatum
van hun eerste kind in Zwartsluis) in de
kerkelijke huwelijksakten terug gaan zoe
ken tot ik de betreffende akte had gevon
den. Via deze akte kwam aan het licht dat
er in het Groningse Sapmeer, oude naam
voor Sappemeer, verder gezocht moest
worden.
Ookstonden Jan^Derks en zijn vrouw niet
ingeschreven in de Burgerlijke stand van
Zwartsluis, maar dit had volgens mij alles
te maken met het feit dat ze aan boord
van hun schip leefden en meestal onder
weg waren. Later zijn Jan^Derks en
Grietje~Courts aan de wal gaan wonen,
want bij het overlijden van Grietje woon
den zij aan de 2de Wijk N° 53, nu
Kerkstraat 14. Daar is nu een Chinees
restaurant gevestigd. Bij Jan~Derks over
lijden woonde hij aan de 2e Wijk N° 99, nu
Grootlandweg 3, pakhuis van Buisman.
Het eerste kind Court, ook wel Coert of
Koert genoemd, werd geboren op 14
februari 1800 te Zwartsluis en aldaar ge
doopt op 16 februari 1800 in de Nederduits
Gereformeerde kerk. Vader Jan~Derks
heeft na de geboorte van het eerste kind,
op 3 maart 1800, belijdenis gedaan te
Zwartsluis.
Court heeft zijn volwassen leven doorge
bracht als schipper. Court is twee maal
getrouwd geweest. Uit zijn eerste huwelijk
met Wilhelmina Blauwenoord, zijn drie kinde
ren geboren, allen te Deventer. Zijn eerste
vrouw is overleden te Delft aan boord van
hun schip op 11 september 1834.
Uitzijn tweede huwelijk werden tien kinde
ren geboren, vier in Rotterdam, drie in
Deventer, een in Zutphen, een in Vianen
en een in Olst, allen aan boord van hun
schip. Court is op 17 februari 1875 op 75
jarige leeftijd overleden te Dordrecht, aan
boord van zijn schip.
Zijn tweede echtgenote,Gardina van Noe-

sel, ging na het overlijden van haar man
door als zelfstandig "schipperse" en is op
13 april 1892 te Deventer overleden. Van
de dertien kinderen zijn er zes op jonge
leeftijd overleden. Een dochter uit het
eerste huwelijk heeft als vroedvrouw ge
werkt in Zutphen en Brummen. De zoons
hebben allen het beroep van hun vader
uitgeoefend en Deventer of Zutphen als
thuishaven aangehouden. De ladingen die
ze vetvoerden waren allang geen turf
meer, gezien de plaatsen die ze aandeden.
Na Court kregen Jan~Derks of Engelsman
en Grietje Minnes nog vijf kinderen, waar
van twee op jonge leeftijd overleden. Van
een kind, genaamd Jan~Derks, geboren
op 27 juni te Zwartsluis, is geen verdere
levensloop bekend. Dan is er nog een
dochter, Annigje, die zich na haar huwelijk
meteen trijpwever in Kampen vestigt. Van
eventuele kinderen geboren na 25 de
cember 1796 maar vóór 1803 is geen
aangifte gedaan in Zwartsluis. Maar het is
best mogelijk dat er kinderen geboren en/
of overleden zijn in plaatsen tussen Sap
pemeer en Zwartsluis.
Derk Engelsman in W ageningen
De laatste zoon, Derk Engelsman, is dege
ne die zich uiteindelijk vestigde in Wagenin
gen en wel op 8 april 1866 (komende van
Doesburg). Adressen in Oud Wageningen
zijn: de Veerstraat, het Bergpad en de
Veerweg. In Wageningen oefende hij het
beroep van Rijksbakenmeester uit.
Derk heeft op 9 juli 1867, onder nummer
1300/1, een verzoek ingediend voor een
kleine visakte. Deze werd afgewezen daar
het vistuig niet was vermeld. Op 17 juli
1876 werd onder nummer 635/1/ weder
om een verzoek ingediend voor een kleine
visakte, maar nu samen met ene W.
Saledes. De aanvraag werd wederom
afgewezen, daar het vistuig niet was
vermeld. Ik ben nog steeds op zoek naar
de definitieve akte, waarin ook de loop-

51

rechten langs de Rijn vermeld staan.
Net als zijn vader en oudste broer was Derk
Engelsman schipper. Dat hij ook nog wel
eens turf vervoerde is af te leiden aan de
overlijdensakte van zijn tweede zoon die
overleed op 4 augustus 1841 te Stadska
naal, alwaar zijn ouders met hun schip turf
lagen te laden. Derk huwde op 26 oktober
1836 te Amsterdam, op 28-jarige leeftijd,
met Hendrika van Dijk (dienstbaar). Van
deze laatste is alleen bekend, volgens de
Burgerlijke Stand van Doetinchem en Wageningen, datzij op 1januari 1809 geboren
is te Zwolle. Van haar is geen geboorteakte
te vinden in Zwolle, wel de gegevens van
haar ouders en andere kinderen.
De eerste zoon uit het huwelijk van Derk
en Hendrika werd geboren op 4 april 1837
te Deventer. Deze geboortedatum is ge
bruikt als indicatie voor het huwelijk in 1836
van zijn ouders. Van deze zoon zijn tot op
heden geen verdere gegevens bekend.
Het derde kind, Elisabeth genaamd, werd
geboren op 24 augustus te Zwolle. Zij is
later getrouwd met Jan~Pieter Giessen,
van beroep zadelmaker en woonachtig in
Amsterdam, Singel 341. Op dit adres is ook
haar moeder, Hendrika van Dijk, op 9 juli
1894 overleden. Deze is na het overlijden
van haar man in 1890 vertrokken uit
Wageningen en bij haardochteren schoon
zoon ingetrokken.
Het derde kind, een dochter, is overleden
op 5 augustus 1843 in de Waterstraat te
Zwolle in het huis van Hendrika's ouders.
Vanaf die tijd tot de geboorte van het
vierde kind op 14 januari 1844 te Zwolle
(ook een dochter) dreef Hendrika een
winkel in de Duisteresteeg te Zwolle. Dit
laatste kind is slechts drie weken oud
geworden.
Koert Engelsman.
Het volgende kind Koert, in Zwolle gebo
ren, is, nadat zijn ouders Doesburg als
thuishaven hadden genomen, met zijn
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ouders en de andere kinderen op 6 april
1866 verhuisd naar Wageningen en op 26
juni 1872 weer teruggekeerd naar Does
burg. Hier is hij op 28 juni 1873 gehuwd met
Cornelia Johanna Adriana van Ree. Koert
is overgegaan tot het Rooms Katholieke
geloof, vermoedelijk was zijn vrouw Rooms
Katholiek. In de geboorteakten van de
kinderen stond dit als religie vermeld. Koert
was achtereenvolgens, visser, scheepsgezagvoerder en omstreeks 1910, op
latere leeftijd dus, tapper. Deze tak van de
familie is, op een enkele uitzondering na,
Doesburg trouw gebleven en heeft zaken
gedaan in de zand- en grindhandel. Kinde
ren van deze tak hadden beroepen als
kantoorbediende, scheepsgezagvoerder,
directeur stoombootonderneming, inspec
teur levensverzekeringsmij., onderwijzer,
koffiehuishouder en zelfstandig schippers.
Enkelen van hen hebben zich door heel
Nederland verspreid, maar sommige zijn
later weer richting Doesburg gegaan.
Willem Josephus Engelsman
De volgende zoon, Willem Josephus, had
schijnbaar niets op met het schippersvak.
Hij had voor het
beroep huisknecht
gekozen. Op 30-jarige leeftijd trouwde hij
in Wageningen met Hendrika Berendina
Roos, dochter van Hendrikus Hermanus
Roos en Geurtje van de Pol. Na hun
huwelijk vertrokken zij naar Zwolle (twee
adressen), daarna naar Amsterdam en op
het laatst woonden zij in Arnhem, waar in
1886 nog een tweeling werd geboren.
Na Willem Josephus volgen nog twee
zoons: Derk en Jacobus Engelsman. Deze
twee broers zijn in augustus 1873 als
soldaat naar Nederlandsch Oost-Indië ver
trokken. Ondanks dat zij voor de dienst
plicht waren uitgeloot vanwege broederdienst zijn zij als remplaçant voor andere
dienstplichtigen naar Oost-Indië gegaan.
Daar hebben ze drie jaar onder Generaal

van Heutsz gediend in Atjeh.
Toen de broers in maart 1876 weer terug
kwamen hebben ze zich weer bij hun
ouders gevoegd, die in Oud Wageningen
(Veerstraat) woonden. Derk is na zes
maanden weer vertrokken naar Doesburg
waar hij zijn beroep als matroos heeft
opgepakt. Hij huwde op 24 maart 1893
metGerritjen Bosma te Doesburg. Hierna
is het paar vertrokken naar Rotterdam en
is verder kinderloos gebleven.
Jacobus Engelsman is de rest van zijn
leven in Oud Wageningen de Veerstraat
trouw gebleven. Op 14 april 1882 trouwde
hij met de 17 jarige Christina Jansen,
dochter van Jan~Gerritszn Jansen en
Stijntje Hendriks. Zij is geboren in de Nude
D en overleden op 5 augustus 1946, in het
Nederlands Hervormd Oude Mannen- en
Vrouwenhuis, Grindweg 49.
Het is Jacobus, of misschien nog zijn
vader, uiteindelijk wel gelukt om een beroepsvisakte te bemachtigen. Hij heeft
jarenlang met zijn zoons het vissersberoep op de Rijn uitgevoerd.
Het vissen gebeurde 's nachts, met een
zegen, die vanaf een roeiboot en vanaf de
wal werd voortgetrokken. Het was wel
zaak om tegen zes uur weer thuis te zijn,
zodat de vis op tijd op de markt kon worden
verkocht. Eens per week op vrijdag ging
Christina, mijn overgrootmoeder, met een
kruiwagen vis lopend naar Arnhem om
deze op de markt daar te verkopen. In
rooms katholieke gezinnen was vrijdag
tenslotte een visdag bij uitstek en daar
moest je bij zijn. De huishoudster van de
pastoor in Wageningen was er op vrijda
gen altijd als de kippen bij om als eerste de
beste vis in te slaan.
Uit verhalen van mijn grootvader heb ik wel
begrepen dat er wel eens illegaal gevist
werd metverboden vistuig. Zo is er, als de
vangst niet geweldig was, gevist in onder

meer de vijvers bij Oranje Nassau Oord en
in de Grift en de Dijkgraaf. Palingfuiken
werden 's avonds in de uiterwaarden
uitgezet en tegen de morgen weer leegge
haald. Ze waren immers toch bij nacht en
ontij op pad en het was zonde om deze
"bijvangst"te laten lopen. Ook werd er nog
wel een haas of konijn gestrikt, allemaal
aanwezig in de uiterwaarden waar ze toch
doorheen moesten!
Jacobus Engelsman en Christina Jansen
kregen twaalf kinderen, zeven jongens en
vijf meisjes. Tw ee van de jongens en één
meisje zijn op jonge leeftijd overleden. De
mannelijke leden van de familie hebben
zonder uitzondering als visser in het fami
liebedrijf gewerkt. Na het overlijden van
hun vader begon het er met de visvangst
niet zo goed uit te zien. De vangsten,
vooral van de zalm, liepen terug. De
grootste veroorzaker was de groeiende
industrie in Duitsland. Daar men toen nog
niet beterwist, loosden deze fabrieken hun
afvalwater in de Rijn met alle gevolgen van
dien.
Werk was er op dat moment voldoende,
want men was in Wageningen begonnen
met het aanleggen van rioleringen en
gasleidingen. Het graafwerk hien/oor moest
met de hand gebeuren en zo hadden de
gebroeders Engelsman weer brood op de
plank. Van lieverlee zijn ze allemaal nog
goed terechtgekomen.
Derk, de oudste zoon, kreeg werk bij prof.
Sprenger in de Nude. Derk is nooit ge
trouwd en heeft eerst samen met zijn
moeder aan het Bergpad 4 gewoond,
achter het logement van Carel Leander.
Toen deze huizen in de oorlog onbewoonbaarwerden, zijn beiden bij hun broer Wim
in de Veerstraat 110 ingetrokken. Na het
vertrek van Christina naar het Oude Man
nen- en Vrouwenhuis in 1946 is Derk hier
tot zijn dood blijven wonen.
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Christina (Chris) Engelsman is in 1903,
gehuwd en vertrokken naar Watergraaf
smeer. In 1932 zijn ze naar Bussum
verhuisd en daar gebleven.
Hendrika (Hein) Engelsman is in 1911
gehuwd met Johannes Hermanus (Johan)
Geldhoff. Deze laatste kwam uit Den Haag
en was werkzaam bij de bakkerij van de
Coöperatie in de Gerderstraat (heerlijk
roggebrood). Na hun huwelijk woonden zij
op de Harnjesweg.
Johan Geldhoff was van huis uit een SDAPer en erg geïnteresseerd in de politiek.
Daarmee paste hij goed in de familie Engels
man. Het kon dan ook niet uitblijven dat hij
na verloop van tijd werd gekozen in de
gemeenteraad. Later werd hij wethouder
en loco-burgemeester. Vanaf 1 januari
1947 tot het aantreden van burgemeester
J.J. Klaasez, was hij waarnemend burge
meester. Geldhoff was Ridder in de Orde
van Oranje Nassau en in bezit van de
erepenning der Gemeente Wageningen.
Jan Engelsman, mijn grootvader, huw
de in 1913 te Wageningen met Alberdina
Albarta (Dien) Elsenaar. Na hun huwelijk
zijn ze op het Beukenpad 15 gaan wonen.
Lang hebben ze hier niet gewoond, want
toen de pannenfabriek in de Veerstraat
werd afgebroken, bouwde Jaap van Brakel
(kastelein) hier een blok van vijf huizen.
Toen dit blok klaar was kon mijn grootva
der als een van de eersten een huis krijgen
(nr. 112). Hij ging hiermee, n etalsd e rest,
weer terug naarde Veerstraat. Mijn groot
vader werd, tijdens zijn werkzaamheden
aan riolering en gasleiding, benaderd door
W. Zeegers. Deze vroeg hem of hij geen
belangstelling had om voor hem te komen
werken in zijn loodgietersbedrijf. De ge
goede stand heeft het Zeegers nog wel
eenskwalijkgenomen dathij een SDAP-er
in dienst had. Hierop vroeg Zeegers vaak
prompt aan de klagers of ze nog meer van
deze mensen kenden om bij hem te
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Een foto van mijn grootouders Jan Engels
man, geb. 19 sept. 1886, overl. 26 jun i
1979 te Wageningen en Alberdina Albarta
Elsenaar, geb. 7 ju n i 1890, overl. 26 okt.
1985 te Wageningen. De opname is ge
maakt op hun trouwdag op 19 sept. 1913.
komen werken. In het bedrijf van Zeegers
heeft Jan Engelsman zich in de geheimen
van het loodgietersvak bekwaamd. Hij is
daar blijven werken tot 1938. Zijn oudste
dochter was intussen getrouwd met een
banketbakker en zij en haar man hadden
een zaak geopend in Renkum. Toen ze de
kans kregen om een pand te huren in de
Junusstraat hebben ze daar een automa
tiek geopend en zijn zij, mijn grootouders,
deze zaak gaan beheren. Ze hebben tot
1943 in de Veerstraat 112 gewoond en zijn
toen verhuisd naar Renkum om hun doch
ter, die er door omstandigheden alleen
voorstond, in de zaak te helpen. Aan het
eind van de dag gingen ze dan weer op
de fiets naar Wageningen om de automatiekdraaiendete houden tot een uurofelf.

Wat ik me nog herinner uit de verhalen van
mijn grootvader is dat de eerste netten
voor de doelpalen van de Wageningse
Voetbalclub door de gebroeders Engels
man zijn "geboet" op de manier zoals
vissernetten werden gemaakt, maar dan
wat grofmaziger. Voor de wedstrijd hingen
de broers de netten op en erna werden ze
weer mee naar huis genomen om ze te
drogen en als dat nodig was weerte tanen.
Jacobus (Ko) Engelsman is bij een
aannemer in dienst getreden als opper
man/metselaar en is na zijn huwelijk gaan
wonen aan het Bergpad 2. Van daar is hij
laterverhuisd naarde Pootakkerweg 3. Op
dit adres woont nu nog zijn zoon.
Koen Engelsman was getrouwd met Anna
Magrita (Griet) Onderstal. Zij was een doch
ter van Paulus Onderstal, schoenmaker, die
in de Veerstraat 130 woonde. Na hun
huwelijk in 1930 zijn ze gaan wonen in het
Plantsoen 3. Na het overlijden van Paulus
Onderstal heeft Koen dit huis gekocht en is
daartotzijn dood blijven wonen. Zijn zwager,
Pauw Onderstal, heeft nog jaren hetschoenmakersvak bedreven in een schuurtje ach
ter zijn huis, in de Veerstraat 142.
Koen is uiteindelijk bij de tuinderij van
Jansen, aan de Rijksstraatweg (Gen. Foulkesweg) in dienst getreden. Het echtpaar
had geen kinderen.
Maria Engelsman had uit een buiten
echtelijke relatie een zoon. Deze heeft op
latere leeftijd de naam Jacobus Engelsman
aangenomen. Zijn beroep was agent bij de
Waterpolitie in Enkhuizen en Tiel. Hij is na
de oorlog met zijn gezin naar Amerika
vertrokken. Maria Engelsman is zoals ve
len in 1918 op 24-jarige leeftijd overleden
aan de Spaanse griep.
Willem (Wim) Engelsman kreeg werk
bij de Gasfabriek en het Waterleidingbe

drijf. Op zaterdag nam hij de gasmeterstanden op en de rest van de week was
hij werkzaam bij het pompstation onder
aan de Wageningse berg. De beheerder
van dit station was Jan Bloemers.
Na zijn huwelijk is Wim aan de Dijkgraafscheweg 4 gaan wonen. Later is hij ver
huisd naar Veerstraat 86 en weer later
naar Veerstraat 110. Zijn echtgenote heeft
hier tot voor kort nog gewoond en is nu
verhuisd naar Veerstraat 40.
Elisabeth Engelsman is in 1930 gehuwd
met Jan Uhlenbeck en naar Den Haag
vertrokken waar zij rond 1985 is overle
den. Het echtpaar kreeg twee kinderen.
Tot besluit:
Alberdina Albarta (Dien) Elsenaar, mijn
grootmoeder, is een dochter van Steven
Elsenaar en Albarta Meurs.
Bij de familie Meurs kunnen we ervan
uitgaan dat deze oorspronkelijk uit het
Graafschap Meurs, omgeving Kleef, komt.
De naam wordt ook wel als Van Meurs
geschreven. Dit betekent niet dat ze tot
dezelfde familie behoren, maar wel dat ze
van oorsprong "uit of van" het graafschap
Meurs kwamen.
De familie ElsenaarkomtuitZwitserland.In
1794 trouwt ene Hans~Jacob Elsinger,
gedoopt op 23 mei 1723 te Oerlikon,
Kanton Zurich, Zwitserland en overleden op
15 juni 1793 te W ag e n in g e n , met
Bartje~Evertje van Leeuwen te Wagenin
gen. Het echtpaar kreeg zeven kinderen.
Hans~Jacob heeft diverse aliassen: Jacob
Elsener, Jacob Elsinga, Jacob~Jacob Elsin
ger en Jacob Elsenaar. Hij was van beroep
officier in Hollandse dienst en gelegerd in
Nijmegen. Hij is diverse malen overge
plaatst, maar zijn vrouw is altijd in Wagenin
gen blijven wonen. Hierzijn ook zijn kinderen
geboren. De familie van Hans~Jacob gaat
terug tot Hans Elsinger geboren ±1610 in
Regensdorf Zwitserland.

55

DEMELM
De betekenis van een perceelsnaam
A.C. Zeven,
medegebaseerd op informatie via de ex-yahoo-groep Historisch Café Wageningen.
In de vroegere internet yahoo-groep Historisch Café W ageningen werd een
aantal personen op vrijwillige basis verenigd. Allen hebben interesse in de
geschiedenis van W ageningen en omgeving en wisselden ideeën en gege
vens uit. Zo stelde ik twee jaar geleden de vraag: wat betekent de toponiem
Melm. Een toponiem is het (wetenschappelijke) woord voor een naam
(niem) van een perceel, gebied of plaats (topos).
De Melm is het gebied dattussen de Oude
Bennekomseweg en de Oude Diedenweg
ligt en dat in het noorden begrensd wordt
door een steeg, die geen naam heeft. Het
terrein ligt hoger dan de omgeving en op
de grens met de bovengenoemde steeg
groeien forse braamplanten.
Wat levert de discussie op: melm betekent
zandige grond, waarbij gedacht moet wor
den aan mul zand, dus fijn zand. Maar ook
aan een laag gelegen zandige plek, die
vanwege kwel van water (uit de Eng en
Wageningen-Hoog) nat is. Het woord staat
in verband met het woord malen, dat fijn
maken betekent. We krijgen dan meel,
maar ook het reeds genoemde mul/los/fijn
zand. Maar melm kan ook in verband staan
metmele-mijle, dat natterrein, drassig land,
hooiweide betekent. Het grasland is zo nat,
dat de koeien het kapot zouden trappen.
Daarom kan het alleen een hooiweide zijn.
Maarde betekenis: laaggelegen grond, stemt
niet overeen met een deel van de Melm, dat
vrij hooggelegen is. De verklaring hiervoor is
dat dit terrein in de 20ste eeuw met huisvuil
is opgehoogd. Daarom werd voor de aanleg
van de daar nu gelegen bio-tuinen het
grondwater op vervuiling onderzocht. Het
lagere met wild gras begroeide gedeelte
deed dienst als o.a. sportterrein, trapveldje,
en extra parkeerplaats van De Oude Tol. Nu
is het een bio-groententuin. Het lagere deel
kan nog het oorspronkelijke maaiveld heb
ben, maar wellicht is het voor de aanleg van
het sportterrein afgegraven of opgehoogd.
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Misschien eerder het laatste om na heftige
regenval en kwel toch zolang mogelijk van
het sportveld gebruik te kunnen maken.
Bodemkundig onderzoek van dit terrein kan
de historie ervan toelichten.
De naam de Melm zou dus kunnen wijzen
opeen laaggelegen, natterrein bestaande
uit los zand.
Bronnen
Cis van Vuure, die hetartikel W.A. Ligtendag
en J.J.J.M. Beenakker, 1986, de naam
Melm benadert vanuit een historisch-geo
grafisch standpunt .Naamkunde 18. Dit
artikel werd door Luuk Keunen bekeken en
samengevat. In dit artikel wordt o.a. verwe
zen naar J. de Vries. 1987. Nederlands
etymologisch woordenboek. Luuk, herkom
stig uit Deurne, raadpleegde de Deurnese
specialistTon Spamer. Ciska van derGenugten wist ondermeer van de vuilstortplaats en
het grondwateronderzoek.

SOPHIA HENDRIKA COHEN (1903-1944)
Fietje was haar roepnaam, Hindele haar Hebreeuwse naam

A.G. Steenbergen

Tot in 2005 hing in de Vredesteinfabriek in Renkum een bronzen plaquet
te, in 1947 vervaardigd door de Oosterbeekse beeldhouw er F.H. Hoevenagel (zie afb. 1). Daarop zijn dertien namen verm eld van werknemers/
-sters van de Verenigde Nederlandse Rubberfabrieken te H eveadorp, die
in W.O. II door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Drie van hen (hun
namen werden later op de plaquette toegevoegd) zijn verm oord in Sobibor
en Auschwitz. Sophia Hendrika Cohen was een van hen.
De familie Cohen
Fietje kwam van Wageningen, waar zij op
7 april 1903 geboren werd. Haar 37 jaar
oude moeder, Marlina Goldsmid, trouwde
op 16 januari 1907 met Lazarus (Leizer)
Cohen, in 1878 in Den Bosch geboren. Bij
deze huwelijkssluiting werd Fietje geëcht.

hand. De nieuwe familie Cohen woonde
Heerenstraat A 306, hoek Kapelstraat
(tegenwoordig Salverdaplein).
Op 14 januari 1910 werd nog een dochter
tje geboren, Anna Simone. Haar moeder
was toen 44 jaar. De hierbij geplaatste foto
van de zusjes Cohen moet dateren van ca
1915. Het is de enige bekende foto waarop
Fietje (links) staat afgebeeld.

Afb. 1
Heveaplaquette. Opname door Cees Ger
ritsen, red. Schoutambt en Heerlijkheid.
Coll. A.G. Steenbergen
Een jongere broer van Leizer, Mozes,
woonde in deze jaren met zijn gezin in
Wageningen. Hij bezat op de hoek van de
Molenstraat en de Heerenstraat een zaak
in tweedehands goederen: inboedels, ta
pijten, gedragen heren-en dameskleding
enz. De kennismaking van Marlina met
Lazarus, de broer van Mozes, lag voor de

Afb. 2
C. 1915 Fietje en Anne Cohen
Coll. A.G. Steenbergen
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Afb. 3
Beuningstraat, linkergedeelte gezien van
a f het Plantsoen naar de Hoogstraat. Aan
het einde links staat nu de Hema.
Foto Sjaak Rauws. Coll. A.G. Steenber
gen.

Leizer, die eveneens koopman in tweede
hands goederen was, overleed op 6 april
1917.
Hij ligt begraven op de joodse begraaf
plaats aan de Oude Diedenweg. Op zijn
graf staat geen steen.
Zijn weduwe zette het uitdragerswinkeltje
voort.
Voor zover is na te gaan, is het gezin
daarna nog drie maal verhuisd. In 1922
woonde men Hoogstraat 7 hoek Walstraat-westzijde. In 1930 kon men de
weduwe Cohen met dochter Fietje vinden
in de Heerenstraat 33a (hoek Eerste
Kloostersteeg). Anna Simone woonde toen
in Rotterdam. In 1937 blijkt het gezin
verhuisd te zijn naar Beuningstraat 22, het
laatste huis bij het Plantsoen. Er is geen
foto van deze straat uit die periode. De
hierbij geplaatste dateert van april 1969.
Het blokje huizen, links naast het pakhuisje, waar de Cohens woonden, is al ge
sloopt.
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Fietje en haar werk
Fietje en Anneke zullen
onderwijs gevolgd heb
ben op de Openbare
Lagere School I in de
Parkstraat (Niemeijerstraat). Fietje, die pien
ter was, heeft nadien
waarschijnlijk op de Ge
meentelijke Handels
avondschool een kantooropleiding gevolgd.
Ze werkte zeker op twee
kantoren. Tussen 1920
en 1930 was zij in dienst
bij de tabaksstripperij van de N.V. Jul.
Siemens en Co aan den Grindweg (Churchillweg). In deze stripperij werkten vrouwen
en meisjes in stukloon. Elk portie tabak
werd beloond met een 'munt', een rond
blikje met een ingeslagen S. De verzamel
de munten werden zaterdags na werktijd
ingewisseld tegen geld. Aan het loket van
het kantoor betaalde de loonadministratrice, Fietje Cohen, het loon uit. Voor de
joodse Fietje was het kennelijk geen be
zwaar op zaterdag -sjabbat -te werken.
Later ging de N.V. failliet en verdween de
stripperij. Fietje is toen waarschijnlijk gaan
werken op het kantoor van de Heveafabriek in Heveadorp.
Dit betekende met de bus naar Kievitsdel
en daar overstappen op de zogenaamde
Toltram naar Heveadorp .
Fietje moest, evenals haar moeder en
zusje en de overige joodse inwoners van
Wageningen en omgeving, in januari 1941
op het gemeentehuis melden dat ze joods
waren: bevel van de Duitse bezetter. Sinds
7 november 1941 mochten de joden niet
meer met bus en trein reizen. Dit beteken
de voor Fietje lopen naar Renkum. Van
daar nam een collega haar achterop de
fiets mee naar de Heveafabriek. Daar
werkte Fietje op de typkamer van de
administratie. De collega, die haar de lift

gaf, omschrijft Fietje als een bescheiden
en vriendelijke collega en een goede werk
kracht. Hoelang zij nog heeft kunnen
doorwerken zonder opgepakt te worden
(ook zij liep vanaf 2 mei 1942 met de ster
op) weet ik niet.
Haar moeder, die ziekelijk was, moest in
november 1941 de hulp van de politie
inroepen, omdat baldadige jongens uit de
straat 's avonds bij haar belletje trokken
enz. Waren dit pesterijen omdat ze joods
was?? Ze vroeg toezicht van de politie.
In tegenstelling tot andere joodse inwo
ners dachten de Cohens niet aan onder
duiken. In het najaar van 1943 kwam
verzetsman P. van Espelo bij de familie om
te waarschuwen dat Fietje die nacht opge
haald zou worden. Ze wilde niet onderdui
ken ondanks de aandrang van Van Espelo.
Fietje dacht aan haar moeder die ziek was
en niet alleen kon blijven.
Uiteindelijk werd zij opgehaald en vermoe
delijk via Westerbork afgevoerd. Op 6
maart 1944 werd zij in Auschwitz vergast.
Haar moeder werd op 25 december 1943
dood in haar woning aangetroffen.
Zij koos een andere weg.
Gedenksteen
Na de bevrijding liet dochter Anneke op het
graf van haar moeder een steen plaatsen
met aan de voet een gedenksteen ter
nagedachtenis aan haar zusje Fietje. Zie
afb. 4. Ik geef hierbij een vertaling van de
hebreeuwse tekst op de steen: "Ter her
innering aan Mejuffrouw Hindale, de dochtervan de heerEliezerCohen". Nederland
se tekst: "Ter herinnering aan Sophie
Hendrika Cohen geb. 10 Niesan (7 april)
1903 en omgekomen in het concentratie
kamp Auschwitz". Hebreeuws: "Moge haar
dood een verzoening zijn" en ook wel
"Moge haar rust in ere zijn".
De plaquette is overgedragen aan de
Stichting voor Heemkunde in de gemeente
Renkum. De foto van de Hevea-plaquette

ontving ik van Cees Gerritsen, Oosterbeek.

Afb. 4
Joodse begraafplaats Oude Diedenweg te
Wageningen. Eigen opname 6-4-1985.
Coll. A.G. Steenbergen.

Bronnen:
1. NAW Inv.nr.2272. Bevolkingsregister,
aangelegd 1920.
2. Parenteel van Lazarus Cohen en Ge
zinsblad Mozes Cohen en Kaatje de
Bruin, ontvangen van Hennie Slotboom.
3. Mededelingen (wijlen) P.van Espelo in
1984 en A. Wollenberg, Renkum 9-1
2006.
4. Adresboeken Wageningen 1922,1930
en 1937,
5. Vertaling hebreeuwse teksten R. en N.
Mayer-Hirsch, Amersfoort.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f belevenissen
WAGENINGEN 750 JAAR STAD IN
2013 O-W 34-1 blz. 17
De suggestie van de heer Zeven om
vroegtijdig de voorbereidingen voor
een gedenkboek te starten verdient
m.i. volle ondersteuning.
In Rotterdam waar ik de situatie ken
omdat ik daar als chartermeester aan het
gemeentearchiefverbonden ben geweest,
heeft men, na verkregen opdracht van
het gemeentebestuur, verschillende me
dewerkers enige jaren vrijgesteld om ver
schillende delen van de stadsgeschiedenis
te beschrijven. Wel vaker worden gediplo
meerde archivarissen voor zo'n in tijd
gelimiteerd project tegen een goede beta
ling aangezocht en speciaal jonge mensen
die nog geen werk hebben zijn blij met zo'n
opdracht. Soms is er een redactiecommis
sie die het werk begeleidt en waarin de
plaatselijke archivaris, leden van een oud
heidkundige vereniging en bijv. geschiede
nisleraren VWO zitting hebben.
Er is zeker veel te vinden in bronnenpubli
caties van oude kerkelijke- en overheids
archieven. Verder zijn de bijdragen van uw
eigen leden natuurlijk niette onderschat
ten evenmin als die van het gemeentear
chief. Veel succes hiermee.
Dr. H. ten Boom
KLEIN OUDTSHOORN
O-W 34-1 blz. 18
Naaraanleiding van het artikel Klein Oudtshoorn van Chr. L. Kruizinga betreffende de
heer J.C. van Esterik, hotel- en restaurant
houder, nog de volgende anekdote.
De keuken van de heer van Esterik van hotel
restaurant Hof van Gelderland had in Wageningen en omstreken een goede naam en
dat was aanzijn postuur goed af te zien. De
beste man was zo dik en zwaar dat, als hij
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ging zitten, hij twee stoelen nodig had.
Na zijn overlijden zat men met de branden
de vraag: "Hoe krijgen we hem de trap
af?". Bongers, de bekende Wageningse
verhuizer, werd er bij gehaald en deze
takelde de kist via een raam van de
bovenverdieping naar buiten. Nadien heeft
Bongers naar men zegt zijn beroemde
slagzin Bongers lacht om elke vracht min
stens een jaar lang niet meer gebruikt.
Sjaak Rauws
W AGENW EGA OW 34-1, blz. 8:
In Bronvermelding 1 wordt na 'Oorkonde-boek' genoemd als datum van
de slag bij Woeringen: 5 juni 1229.
Ook is er sprake van Deel I van dat
Oorkonde-boek.
Zijn hier misschien twee verschillende ver
meldingen samengevallen? Hetzou kunnen
zijn dat het jaar 1229, d.i. het sterfjaar van
graaf Gerard IV (thans ook wel II genum
merd), het einde van Deel I vormt. Het (of
een) volgend deel zou dan eindigen in het
jaar waarin de slag bij Woeringen plaats
vond, 1288 (de datum 5 juni is wel juist).
Jan van den Burg
UUAGANUUEGA O-W 34-1 blz. 7
Bij het nog eens doorlezen van mijn
artikel ontdekte ik dat ik heb verge
ten om een bepaalde plaatsnaam te
vermelden. Dit kan verwarrend w er
ken.
De zin waar het om gaat staat op pag. 7
linker kolom, 16de regel van boven.
Die zin moet als volgt gelezen worden:
Vervolgens naar het noordwesten, waar in
de pagus Felua de dorpen Luona (Loenen), Suluelda (Zilven, Uuaganuuega en
Uuerdupa lagen."
Cis van Vuure

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
Is het goud dat bliept?
Wageningse vondsten met de metaalde
tector.
Deze tentoonstelling toont de vondsten
die in Wageningen door vier mannen met
een metaaldetector opgespoord zijn. De
oudste vondsten dateren uit de Romeinse
tijd. Erzijn bijvoorbeeld Romeinse kledingspelden (fibulae) gevonden, één met een
afbeelding van een vogel. Uit de periode
vanaf de 16de eeuw tot nu zijn allerlei
voorwerpen te zien: munten, penningen,
boekbeslag, beslag van grafkisten, han
delsgewichten, oorlogsresten, te veel om
op te noemen.
Op de tentoonstelling zijn ook metaalde
tectors te zien. De werking van een me
taaldetector wordt uitgelegd en het wordt
duidelijk hoe je omgaat met zo'n gevon
den schat. - tot / met 2 ju li 2006
Geloven in Wageningen - In deze ten
toonstelling staan de religieuze genoot
schappen in Wageningen centraal. Naast
een breed scala aan kerken die vanuit het
Christendom ontstaan zijn, kent W agenin
gen ook een moslim- en een hindoegemeenschap. Elk religieus genootschap laat
iets van zichzelf zien. Dat gaat van feite
lijke informatie (waar worden de diensten
gehouden, hoeveel mensen zijn aangeslo
ten) tot iets over de geloofsbelevenis.
Waarom voelen mensen zich thuis bij juist
die ene groep? Zijn er essentiële waarden
binnen een genootschap waardoor het
zich onderscheidt van de andere? Natuur
lijk zijn er ook allerlei voorwerpen te zien.
-t/m 26 november 2006

Twintig jaar Kunstenaars Kontakt
W ageningen - groepstentoonstelling.
- 7 t/m 30 april 2006
W ageningen in de Tw eede W ereld
oorlog - een selectie uit de fotografische
erfenis van Rein Hey. -rond bevrijdings
dag; voor de juiste data zie de website
www. casteelsepoort. nl
Marianne Zwaanswijk, Hanke Cannegieter en de Wageningse Etsgroep.
-12 mei t/m 25 ju n i 2006
M useum weekend - Het nationale Mu
seumweekend valt op 8 en 9 april. Het
thema luidt De Kunst van het Meten.
Vaste collectie - Het museum kent drie
vaste opstellingen: De geschiedenis van
Wageningen, Wageningen in de Tweede
Wereldoorlog, Wageningen centrum van
wetenschap.
Voor actuele informatie zie
www.casteelsepoort.nl
Piet Aben
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"SITE-SEEING" (2) WEBSITE OUD-WAGENINGEN (WOW)
In maart 2006 is een nieuw dossier aan de
website van de Historische Vereniging
Oud-Wageningen toegevoegd over het
"Woagenings dialect".
Dit dossier bevat de rubrieken:
Dialect
- een lijst van Wageningse woorden
- een lijst met Wageningse gezegdes en
spreuken
Van H.P. Lagerwerf: Waterplan
Volksverhalen
- over Wageningers, in dialecten in Neder
lands

Volksgeloof
- verhalen over spoken, dwaallichten, hek
sen e.d.
- legendes
Volksleven
werkwoorden e.d.
- eten
- kinderspelen
- gewoontes
- ceremonies en oude gebruiken
Uitspraak
uitleg over de uitspraak, klinkers,
Zie www.oudwageningen.nl op het inter
net.
Rita Meijerink

NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDE-ZAAL
I Schenkingen
Wij ontvingen van A.C. Zeven: Twee
eeuwen handmerken van Wageningers,
1586-1771, verzameld door A.C. Zeven.
Van F. Van der Mueren ontvingen we
o.a.: Kadastrale Atlas 1832 Wageningen.
Van J. Fogtelo: o.a. Kroniekvan Mooiland
1936-1986 en Herinneringen aan Kamp
Mooiland te Heelsum.
Van onze secretaris: De Nudehof te
Wageningen 40 jaar.
Van mevr. C. Pitlo: Schip van Blaauw.
Bouwen voor de LUW.
Van A.A. Van Loenen: Omroepgids NCRV
29 dec. 1941. (Laatste nummer ver
scheen in W ,0, II)
Van Q Groenewegen te Bennekom: o.a.
kopieën van bouwtekeningen Ziekenhuis
aan de Molenstraat en exterieurtekening
van een school 1852 (Wageningen?).
Vier foto's Heerenstraat 1 vóór de rerstauratie.
Overgedragen aan het foto- en prenten
kabinet.
Van H. Van Baren: twee plattegronden
van Wageningen, 3de en 6de druk.
Van F. Bruinsel: een doos met stukken
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betreffende het Beleidsplan Binnenveld
1990.
Van Clary Stab te Utrecht: krantenknipsels
van de Vrijwillige vacaturebank, mensen
zonder werk in Wageningen en Vrouwen
beweging emancipatiecommissie in W a
geningen.
Gemeente Wageningen, eindrapport 2004.
Schenksters en schenkers, hartelijk dank.
II Knipselarchief
Graag uw aandacht hiervoor.
Dit archief bevat vele artikelen, geknipt uit
de twee plaatselijke weekbladen en o.a. uit
de Gelderlander. Deze Wageningse on
derwerpen zijn gerubriceerd en voorzien
van een volgnummer. Jan van Orden knipt
en plakt en Jan van den Burg voert de
gegevens in. De knipsels zijn opgeborgen
in ordners. Op de Dinsdagmorgen (van
9.30 tot 11.30 u) kunt u vragen of er over
een bepaald onderwerp, b.v. monumen
tenzorg, iets te vinden is. Tegen een kleine
vergoeding kunt u eventueel een kopie
laten maken.
Rita Meijerink
Ton Steenbergen

RONDLEIDINGEN IN EN OM WAGENINGEN
Algemeen
De Historische Vereniging Oud-Wageningen
en de Stichting Gilde Wageningen organise
ren samen wandelingen en fietstochten in en
rond Wageningen, die begeleid worden door
gidsen. Leo Eppink vertegenwoordigt de
historische vereniging "Oud-Wageningen".
Joke Jansen-van Espelo heeftde coördinatie
van de rondleidingen in handen. Jan Jansen
beheertde penningen. Voorde opzetvan de
routes zijn verantwoordelijk Jan van den Ban
[Uiterwaardenwandelingen Fietstocht Landschap & Landbouw] en Leo Eppink [Stads
wandelingen, Beeldenfietstocht, Wandeling
Tuin & Architectuur en Wandeling Wagenin
gen in Monte].
In 2005 hebben in totaal 1765 personen
aan een wandeling of fietstocht deel
genomen, 262 minder dan in 2004, een
voortzetting van een trend die al eerder
begonnen is, overigens een landelijk ver
schijnsel.
Gidsen
Jelle Lijfering en Wim de Leeuw zijn onze
ereleden.
Dankzij de opleiding van twee nieuwe
stadsgidsen waren in 2005 in totaal 23
gidsen beschikbaar. Een aantal gidsen kan
worden ingezet voor verschillende activi
teiten, veel stadsgidsen kunnen ook in het
museum bezoekers rondleiden.
Eind 2005 beschikten wij over de volgende
gidsen:
Jan van den Ban
les Bos
Marga Cordes
Dirk van Dusseldorp
Gert van Eek
Leo Eppink
Kees Gast
Willem Groenewegen
Ottolien Haze
Geurt Heijnekamp
Joke de Jager

JAARVERSLAG 2005

Jan Jansen
Tjalko Kouwenhoven
Gon van Laar
Ger Parlevliet
Roel van der Poel
Mariet Verstegen
Martin Verstegen
Margot Wittendorp
Piet Woldendorp
Cor Zeldenrust
Anton Zeven
Pam Zijlstra
Activiteiten in het jaar 2004
De belangstelling voor de historische stads
wandelingen, die zich vrijwel geheel be
perkt tot de binnenstad binnen de gracht,
is sterk afgenomen, maar blijft groot. Het
totaal aantal deelnemers aan deze wande
ling in 2005 bedroeg 1330 personen.
De belangstelling voor de wandeling door
de uiterwaarden toont eveneens een te
ruggang, maar blijft groot.
Dit jaar hebben 45 personen deelgeno
men aan de fietstocht Landschap en
Landbouw.
Voor de beeldenfietstocht was in 2005
geen belangstelling. We blijven deze tocht
aanbieden als mogelijkheid voor groepen;
het programma ligt immers op de plank.
De wandeling Tuin en Architectuur wordt
door de deelnemers zeer gewaardeerd. In
2006 zal voor groepen de mogelijkheid
bestaan te kiezen tussen een bezoek aan
de kas of.aan het Schip van Blaauw.
Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar
116. Zoalsvorigjaaraangekondigd isdeze
- deels historische - Wandeling "W agenin
gen in Monte" begin dit jaar verder uitge
werkt. De start was dit jaar op het Dreijenplein, maar zal in 2006 verlegd worden
naar de ingang van het Belmonte Arbore
tum aan de Gen. Foulkesweg. In 2005
hebben 84 personen deelgenomen aan
deze wandeling.
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Museum De Casteelse Poort en Herdenkingsraam
Dit jaar werd geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid van een gecombineerde stadswandeling/museumbezoek. Toch heeft dit
een prima samenwerking met het museum
De Casteelse Poort niet in de weg gestaan.
Als inleiding op de stadswandeling hebben
207 personen een kort bezoek gebracht
aan het museum om de maquettes van
de Gelderse Vallei en van de stad anno
1650 te bekijken.
Van de mogelijkheid om in combinatie met
een stadswandeling een toelichting op het
herdenkingsraam van de Tweede W ereld
oorlog te krijgen werd dit jaar geen gebruik
gemaakt.

Overige activiteiten
1 Op 12 april werd de presentatie van de
nieuwe wandeling Wageningen in Monte door 15 gidsen bijgewoond.
2 Op 26 augustus hebben tien gidsen
deelgenomen aan een stadwandeling
door Nijmegen.
3 Erzijn 2200folders'Rondleidingen in en
om Wageningen' verspreid over een
kleine 100 adressen in en buiten W age
ningen [V W , Musea, Hotels, Cam
pings]. De individuele wandelingen/-fietstochten zijn steeds aangekondigd in de
plaatselijke en regionale pers.
Leo Eppink

BOEKBESPREKING: GROTE HISTORISCHE ATLAS VAN GELDERLAND CA 1905
Van de nieuwe uitgeverij Nieuwland
te Tilburg kregen wij een recensieexemplaar voor onze bibliotheek van
het deel Gelderland van de reeks Gro
te Historische Atlassen van Neder
land waarin ook de provincies ZuidHolland, Utrecht, Noord-Brabant en
Overijssel aan de beurt komen.
De atlassen bevatten per provincie alle nog
met de hand getekende topografische
kaarten van rond 1900. Met een schaal
van 1:25.000 is de atlas niet alleen topo
grafisch gezien interessant (alle schuur
tjes en slootjes zijn terug te vinden), maar
is ook van belang voor het 'historisch'
besef. Middels de gedetailleerde kaarten
kan de lezer zijn gevoel en ervaring beves
tigen dat er veel veranderd is in Gelderland
(lees: in Wageningen en omgeving). Dui
delijk te zien is dat de Boven- en Benedenbuurt nog maar beperkt bebouwd zijn en
dat de gebiedjes als Mennonietenbuurt,
Dijkgraafsche Landen en De Eng nog erg
groen zijn!
En richting Rhenen wemelt het nog van
boomgaarden.
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Het is ook leuk om dit soort'vergelijkingen'
te maken voor onze buurgemeenten Ede,
Bennekom, Veenendaal en Rhenen: wat
een veranderingen! Uiteraard vindt u in
deze atlas dezelfde gedetailleerde kaarten
voor alle plaatsen en gehuchten voor heel
Gelderland, waarbij bijvoorbeeld tevens is
aangegeven hoe trambanen en telegraaf
lijnen liepen.
Al met al een boek om eens goed te
bekijken! U kuntditboek(en andere delen
in de reeks) uiteraard aanschaffen bij de
boekhandel. Maar u kunt het deel Gelder
land ookopdinsdagmorgen inzien in de Jan
J. de Goede Leeszaal van onze vereniging
in het museum de Casteelse Poort.
Henk Schols

Grote Historische Atlas van Gelderland
rond 1905.
Uitvoering: gebonden 23x32 cm.
Omvang: 256 pagina's.
Uitgeverij: Nieuwland, Tilburg. I
SBN 90-86450032. Prijs 49.90 euro

BOEKBESPREKING EDE IN W APENROK
Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
Van uitgeverij BDU ontvingen wij een
recensie-exemplaar voor onze bibli
otheek van genoemd boek.
Het boek begint met de Bataafse republiek
in 1795.Verder komen aan bod de Franse
bezetting en de bevrijding van ons land door
de kozakken in 1813 en de Tiendaagse
Veldtochtin 1831 in België. Ookde mobilisatie
van 1939 en de strijd tegen de Duitsers
tijdens de meidagen van 1940, de Duitse
bezetting en de bevrijding van ons land in
1945 worden in dit deel beschreven met
aandachtvoorzaken als de Duitse aanval en
bezetting, de slag om Arnhem, de operaties
Pegasus I en II, de V-l-terreur en de
droppings ten behoeve van het verzet.
In het tweede deel komt vooral het ont
staan, de groei en de opheffing van het
garnizoen Ede aan bod, almede de geschie
denis van het Infanterie Schietkamp Hars
kamp en het vliegveld Deelen.
Voor'Oud-Wageningers'is vooral ook hoofd
stuk 12 interessant. Zo worden de proble
men bij de aanleg van de verharde verbin
ding tussen Ede en Bennekom/Ede (de
grindweg) in 1839 uitvoerig beschreven. Bij
die gelegenheid werden wegarbeiders zo
danig door Bennekomse boeren bedreigd
dat de burgemeester het raadzaam vond
om 30 man Infanterie te hulp te roepen.
Een ander onderwerp gaat over de waters
noodramp van maart 1855. Beschreven
wordt dat het korps Rijdende Artillerie uit
Arnhem tevergeefs met 2 kanonnen 22
granaten vanaf de Wageningse berg af
schoot om het ijs in de Rijn te breken. Hoe
enkele dagen later de Rijndijk bij boerderij
'De Doven' doorbrak en de Gelderse Vallei
binnenstroomde hebben we uitvoerig te
horen gekregen in onzefebruarilezing door
mevrouw Mijnssen. Militaire ondersteuning
was ook nodig om de doleantieopstand in
Bennekom (1887) in goede banen te lei

den. In 1891 werd controlerend opgetre
den tijdens acties van opgewonden inwo
ners van Ede en Bennekom die grote
moeite hadden met de vestiging van een
voorpost van het Leger des Heils in EdeVeldhuizen. Hierbij brak een veldwachter
zijn been en werd een tuinman tot bloedens
toe gewond. Pas 45 jaar later vestigde het
Leger de Heils zich opnieuw in Ede! Ook
wordt ingegaan op de vestiging van de
Koninklijke Marechaussee in Wageningen in
1893. Eerst werden de militairen onderge
bracht in hotel 'Hof van Gelderland' en 'De
Roos' waarna vervolgens onderdak gevon
den werd in het gebouw van de Latijnse
school aan de Molenstraat om uiteindelijk
terecht te komen in de kazerne aan de
Wilhelminaweg (gebouwd op kosten van de
gemeente Wageningen en verhuurd aan
het Rijk). Aanleiding voor de vestiging van
de militaire politie waren o.a. onlusten in
Wageningen op en na de Lotelingendag
voor de Nationale Militie in 1893.
Al met al een boek om eens goed te
bekijken! U kunt dit boek uiteraard aan
schaffen bij de boekhandel, maar u kunt
het ook op dinsdagmorgen inzien in de Jan
J. de Goede-zaal van onze vereniging in het
museum de Casteelse Poort.
Henk Schols
Boekgegevens:
Ede in w apenrok, tw e e eeuw en militaire
geschiedenis in de gem een te Ede,
2e uitgave, 2005. S chaffelaarreeks deel 33.
Auteurs: Evert van de W e erd en Gerjan
Crebolder.

520 blz

gebonden; 21x21 cm

ISBN 90-701506-3-8
Uitgeverij Koninklijke BDU U itgeverij B.V.,
Barneveld. prijs: 22.50 euro
Bij het boek is tevens een DVD toegevoegd
m et de titel "Bevrijding van de Veluw e", m et
hierop am ateurbeelden en originele legerfilm opnam en van de bevrijding van onze
om geving en de capitulatie in W ag ening en.
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BOEKBESPR. TWEE EEUWEN HANDMERKEN VAN WAGENINGERS
C /O

Twee eeuwen
handmerken
van
Wageningers

m

1586 - 1771

4*

Anton C. Zeven

&
4>

Speurwerk Anton Zeven leidt tot nieuwe
uitgave
Aan de inleiding van het nieuwste boekje
van Anton C. Zeven T w e e eeuwen handmerken van Wageningers, 1586-1771'
ontlenen we dat handmerken al eeuwen
lang door eigenaren werden gebruikt als
ondertekening en om hun eigendommen
(bijv. baal wol, ploeg, grafzerk) te marke
ren. Handmerken, vaak ook bekend als
'huismerken', werden in een groot deel
van Europa gebruikt, zo ook door W age
ningers. In het gemeentearchief kunnen
we ze terugvinden. Anton Zeven vond er
135 stuks, welke door Nineke ZevenHissink werden hertekend.

Hiervan werd onder auspiciën van onze
vereniging een boekwerk gemaakt, zodat
zij niet alleen voor de handmerkliefhebber
beschikbaar komen, maar ook voor de
genealogen onder U, die misschien een
handmerk van een voorouder in dit boek
tegenkomen.
In de vorige eeuwen werden handmerken
geleidelijk aan vervangen door (was- en
lak)zegels. Onze handtekening heeft zo
wel het handmerk als het zegel overbodig
gemaakt.
Dankzij deze inspanning van Anton Zeven
onze vereniging en daarmee alle (oud-)
Wageningers alweer een prachtig naslagwerkerbij, waardoor Wageningse familie
namen als Gerritsen, Jacobsen, Jansen,
Hendricksen en vele anderen (alle namen
op velerlei wijzen geschreven!) en bijbeho
rende handmerken minder snel vergeten
zullen worden.
U kunt dit boek uiteraard aanschaffen bij
onze eigen boekhandelaar Jan Jansen,
maar u kunt het ook op dinsdagmorgen
inzien in de Jan.J. de Goede Leeszaal van
onze vereniging in het museum de Casteelse Poort.
Henk Schols
Boekgegevens:
Twee eeuwen handmerken van W a
geningers, 1586-1771.
Auteur: Anton C. Zeven
Omvang: A4-formaat, 25 blz
prijs: 4.50 euro

OP HET BEVRIJDINGSVUUR
De eeuwige vlam, symbool van bevrijden
Herinnert de stad aan andere tijden.
Maar wij allemaal
Staan nu voor paal:
We kunnen niet paal van symbool onderscheiden.
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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.
T1JDSCHRIFTENREK
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.
WAGENINGENINOUDE 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 2006
• Stadswandelingen.
• Wandeling door de uiterwaarden.
• Fietstocht Landschap en Landbouw.
• Beeldenroute per fiets.
• Wandeling Tuin en Architectuur.
• Wageningen in Monte.
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.
W AGENINGENINBEELDOPINTERNET
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 : € 15,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZEMEDEWERKERS
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@planet.nl
penningm eester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
lid
tel. 0317 412801
Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen
lid
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 Dorländ, A.C. Zeven, W. Ruisch, E.J. Jansen.
LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
Mevr. Z. van den Burg-Teunissen
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
J.J.M. Everdij
hoofdredactie
tel. 0317 416744
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
W.C.W.A. Bomer
lid
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
H. Pothof
lid
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
tel. 0317 416675
FOTO- EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld
Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen
tel. 0317 415477
W. Ruisch
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf
archief
Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen
tel. 0317 413063
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel. 0317 416145
STICHTING W AGENINGS 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
p/a Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen
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VAN DE REDACTIE
In de rubriek Re-actie nodigt de redactie eenieder uit om te 'responderen'.
Vandaar Re-actie, deze keer eens iets anders geschreven dan groene of witte boekjes
ons voorhouden. Re- staat voor responderen.
U wordt dus de gelegenheid geboden actie te ondernemen: actie om te responderen.
Volgens van Dale is een respons een antwoord op een uitwendige prikkel, weerklank,
weerwerk. Stel u leest, ziet, beleeft iets over of in Wageningen en krijgt een
onweerstaanbaar gevoel om weerklank te zijn of weerwerk te verrichten. Dat kan dus
in ons blad Oud-Wageningen.
Aanvankelijk was responderen (nog steeds volgens Van Dale): 'antwoorden in een
beurtzang'. Er ontstond een steeds weer herhaald antwoordspel tussen voorzanger
en koor, of tussen twee groepen zangers. Dit hoeft u natuurlijk nu niet letterlijk te nemen.
Toch wil ik u in de figuurlijke betekenis van het woord vragen: Kom lezer: respondeer
nu uit volle borst!
Jan Everdij
KOPIJ voor het novembernummer ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 21
oktober 2006. Gaarne op diskette, per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook
welkom. Adressen van redactieleden vindt u op het laatste blad van dit nummer.

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Een recente opname van het uit omstreeks 1820 daterende unieke veerhuis van het
Heusdense veer.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de Vereniging Oud-Wageningen.
PONTVEREN IN DE BETUWE
Het rivierengebied heeft tot het midden
van de 19de eeuw een isolement gekend.
De bereikbaarheid vanuit het noorden en
zuiden was gewoon slecht en voor de
komst van de Betuwespoorlijn Geldermalsen - Tiel - Eist was het ook van oost naar
west niet echt ideaal. De bandijken langs
Maas, Waal en Rijn waren de hoofdwegen
en op een enkele plaats waren deze dijken
noord-zuid met elkaar verbonden door
een verharde weg.
De mens heeft toch altijd de drang gevoeld
om zich te verplaatsen en zijn handelswaar
op andere plekken aan te bieden. De
rivieren waren in deze beweging altijd een
grootstruikelblok. In de pré-historiezal men
hoofdzakelijk gebruik hebben gemaakt van
doorwaadbare plaatsen waar men kon
oversteken en in de middeleeuwen zullen de

eerste voetveren zijn ontstaan.
Schaalvergroting in transport bracht ook
schaalvergroting in de overvaar-mogelijkheden. In de 17de eeuw wordt de gierpont
ontwikkeld waardoor er meer mogelijkhe
den ontstaan om naast het overzetten van
mens en dier, ook karren en wagens over
te zetten. In mijn lezing wil ik een aantal
aspecten van het veerwezen nader aan u
voorstellen. Erzijn verschillende typen veer
ponten, maar er zijn ook verschillende
vormen van eigendom en pachtverhoudingen. Het gebied dat ik bij u onder de
aandacht wil brengen ligt tussen Wageningen en Eek en Wiel en met behulp van een
aantal dia's zal ik de oude gierpontjes en de
moderne rmotorveren bij u in beeld brengen.
Kobus van Ingen
Bestuurslid Historische Kring
Kesteren & Omstreken

BIJEEN KO M ST
Op maandag 18 september 2006
in het kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen.
Lezing door Kobus van Ingen over PONTVEREN IN DE BETUWE
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 20 november 2006 zal Ed Zuurdeeg een lezing houden over
ARCHEOLOGIE OP DE VELUWE
BESTUURSMEDEDELINGEN
Het is weer bijna voorbij, die zomer die alle
records, in zowel positieve als in negatieve
zin, verbrak. Het is weer tijd om de draad
op te pakken en het werk voor onze
vereniging voort te zetten. Zoals eerder in
de bestuursmededelingen vermeld: wat
wordt er toch veel werk verzet door de
(relatief weinig) vrijwilligers van onze ver
eniging. Maar ook nu weer de kreet: wat
zouden we graag nog meer vrijwilligers

welkom heten die bijv. speurwerk willen
verrichten in oude archieven, foto's en
kaarten scannen voor het prentenkabinet
o f ..... !! Mogelijkzijnernog meerieden die
zin hebben om hun (kostbare) tijd nuttig
te besteden voor onze vereniging en
wellicht gelijktijdig bezig zijn met iets wat
hun belangstelling altijd al had. O f wellicht
weet u van het bestaan of van mensen die
wel een warme belangstelling hebben voor
het Wageningen van heden en verleden
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maar nog geen lid zijn!
De oproep om vrijwilligers te vinden gaat
overigens verder dan om actievelingen te
vinden voor de verschillende werkgroepen:
we zijn ook nog steeds op zoek naar een
opvolger voor onze voorzitter. Gelukkig
heeft de heer Olinga tijdens de laatste
jaarvergadering toegezegd de rol als voor
zitter nog een jaar op zich te willen nemen,
maar per april 2007 is het echt zaak om een
nieuwe voorzitter te hebben. Nu u toch fit
en uitgerust bent: denk eens na of u niet
een goede kandidaat in uw omgeving weet!
Doordat ook de heer Groenewegen zich
tijdens de jaarvergadering bereid verklaar
de om nogmaals een termijn van driejaar
als bestuurslid te willen invullen is het bestuur
tot april 2007 gelukkig wel op volle sterkte.
Waar de vorige edities van het contactblad
steeds opgeroepen werd om toch vooral
uw contributie te betalen is het dit maal
buitengewoon prettig om van de penning
meester te mogen melden dat een zeer
groot deel van de abonnementsgelden
binnen is! Ook dat mag gezegd worden!
Dit neemt uiteraard niet weg dat de enke

ling, die nog niet betaald heeft, dit alsnog
mag (lees: dient te) doen.
Het bestuur is blij met de warme belangstel
ling voor de serie lezingen over de vraag of
de Romeinen nu wel/niet in Wageningen
gevestigd waren: de avonden werden zeer
goed bezocht en de lezingen werden ge
volgd door goede discussies. Momenteel
wordt er door Leo Klep gewerkt aan een
overzichten samenvatting van de lezingen
endewerkgroep'Romeinen'zal binnenkort
een besluit kunnen nemen in welke vorm
zijn verslag uiteindelijkzal verschijnen. Naast
de optie om het verslag slechts in beperkte
oplage uit te geven wordt er ook nog
gedacht aan de mogelijkheid om een uitga
ve te maken in de Historisch Reeks van
Oud-Wageningen. Op deze plaats wil het
bestuur ook graag een drietal sponsors
bedanken die deze 'Romeinen-avonden'
mogelijk maakten. Het Wagenings Nut, de
gemeente Wageningen en de Provincie
Gelderland hebben elkeen niet onaanzienlijk
bedrag beschikbaar gesteld om de kosten
te kunnen dekken. Hartelijk dank hiervoor
namens het bestuur!
Henk Schols (secretaris)

LEDENM UTATIES

Nieuwe leden:
Dhr B. Beumer

Gesperdensestraat 6

6669 MP Dodewaard

Dhr G.M. van Eek

Otto van Gelreweg 6

Dhr J J.P . Gardeniers

Uiverweide 9

6703 AE W ageningen
6708 LA W ageningen

Dhr P.A.G. Jansen

Hamelakkerlaan 33

6703 EH W ageningen

Mw J.M. Kok

W ilhelm inaw eg 4

6703 A T W ageningen

Mw G. ter Steeg-van Brakel

Bassecour 74

6701 EB W ageningen

Dhr R. Timmer, Mw M.T.G.Scholtens

Tarthorst 609

6708 HV W ageningen

Dhr T. van Vuure

Nude 45

6702 DK W ageningen

Fam F. Bruinsel

Stationsweg 92-602

6711 PH Ede

Dhr P.I. Haartsen

Gen. Foulkesweg 12B

6703 BR W ageningen

Hist.Ver. Oudh.kamer Rhenen

Bruine Engseweg 25

3911 CJ Rhenen

Redactie Veluwepost

Postbus 8114

6710 AC Ede

Adreswijzigingen:

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden:
Dhr E.R. Caspers

Detmarlaan 12

6711 MP Ede

Mw L.A. Hollestelle-de Haan

Groot Hagen 6

7009 AM Doetinchem

Dhr K. de Koning

Lijsterbeslaan 14

Mw R. Olsman

Klein Haversteeg 31

6706 CE W ageningen
6717 GZ Ede

Dhr G. Rutgers

Ritzema Bosweg 16

6703 AX W ageningen
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DEVOORBURGTEN
De naam voor een steeg en een sloot

Anton C. Zeven

Wanneer men de plattegrond van W ageningen, uitgegeven door Cito-plan
n.v. Den Haag (geen jaar) bekijkt, dan komt hierop tw ee keer de naam
Voorburg voor. De eerste betreft de Voorburglaan hieronder nader be
schreven (afb. 1). De tweede, de Voorburgsloot, betreft een sloot die aan
de westzijde van het noorderlijk gedeelte van de Rietveldlaan in W agenin
gen noordwest, ligt (afb. 2). Deze sloot scheidt het m et huizen bebouwde
gedeelte van het nog onbebouwde land. Deze toponiem en, de Voorburglaan
en de Voorburgsloot met mogelijk dezelfde naam kundige achtergrond,
liggen geografisch niet in eikaars nabijheid. Verwijzen zij naar twee ver
schillende, oorspronkelijke toponiem en Voorburg? O f niet?
Boerderij?
In de jaren zeventig van de vorige eeuw
stelde de voormalige Landbouwuniversiteit
een eenheid in, waarin alle bedrijfsboerderijen letterlijk en figuurlijk onder één dak
opgenomen werden. Deze nieuwe eenheid
werd Unifarm genoemd. Hiervoor werd een
bedrijfsgebouw aan een zijweg van de
Prinses Margrietlaan gebouwd. Vervolgens
moest voor deze zijweg een naam gekozen
worden. Aangezien iemand wist of ver
moedde dat op ongeveer dezelfde plaats
een boerderij de Voorburg had gestaan,

werd de zijweg Voorburglaan genoemd
(mondelinge mededeling). Op zich een goe
de gedachte, want hierdoor zou een boer
derijnaam in de straatnaam vastgelegd
worden.
Een boerderij met de naam de Voorburg is
op zich heel interessant, want het zou
kunnen duiden opeen versterking die aan de
westkant 'voor' de stad gebouwd was om
een vijand van de Utrechtse zijde, op weg
naar de stad Wageningen, tegen te houden.
Later werd de versterking met behoud van
de naam verbouwd tot een boerderij.

Afb. 1

Afb .2

De Voorburglaan in de wijk De
Binnenhaven

De Voorburgsloot in de wijk Noord
west
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Misschien een versterking, zoals er meer
in de Gelderse Vallei lagen. Ik denk hierbij
bijvoorbeeld aan Tarthorst en Harselo.
Maar stond er wel een boerderij de Voor
burg waar nu de Voorburglaan is? En zo ja,
waar stond die dan? Ik heb geen gegevens
over een boerderij met deze naam in het
gemeentearchief (zie hieronder) gevon
den. Wel vond ik een perceel De Voorburgten, maar dat lag noorderlijker.
De ligging van het perceel De Voorburgten
We raadplegen de z.g. Polderatlas van
Wageningen en Bennekom, waarvan een
prachtige kopie in het gemeentearchief
bewaard wordt. De kaarten van de origi
nele atlas, nu in het Eem-archief te Amers
foort, werden Opgemeten in h e tja a r 1752
/ en vervolgens in kaart gebragt 17 20/
7 52, (d.i. 20 juli 1752), door Fredrik
Beijerinck, Geadmitte[e]rd Landm[ete]r.
De atlas bestaat uit een aantal kaarten,
waarvan de percelen genummerd zijn en
de namen van de wegen zijn ingeschre
ven. Bij elke kaart behoort een Lyste Der
Eijgenaaren, Vrugten, Grootheijd en Naamen van de Landerijen. Onder Vrugten
wordt het gebruik van het land verstaan en
de Grootheijd is het oppervlak in morgen,
honten [vierkante] roeden. Deze eenhe
den zijn in Geldersche maat vastgesteld.
Op de Lyste behorende bij den Derden
Polder Genaamd De Oorden en liggende
tussen de Slagsteeg en Rhijnsteeg van de
Nieuwe Vaart a f tot aan het Bennekomse
vinden we de perceelsnaam Voorburgten.
Hieruit lezen we dat De Voorburgten ten
noorden van de Nieuwe Vaart en tussen
de Slagsteeg aan de westzijden en de
Rijnsteeg aan de oostzijde gelegen zijn.
Verder vinden we enkele namen van per
celen. Zo vinden we van noord naar zuid:
De Egelsteeg - de Eegelkampen -De Voor
burgten - De Oortsteeg - De Oorden - De
Nieuwe Vaart. Met behulp van de per74

ceelsnummers kunnen we De Voorburg
ten en de Egelkampen terugvinden. Ver
gelijken we de kaart van de Polderatlas
met de kadastrale kaart uit 1832 (2) dan
kunnen we beide percelen nauwkeurig
bepalen (afb. 3 en 4). Eveneens met hulp
van deze kadastrale kaart kunnen we de
oppervlakte van De Voorburgten op
36,0510 ha vaststellen. Het oppervlak van
de Egelkampen is 6,9700 ha. Vergelijken
wij de ligging van De Voorburgten met de
ligging van de Voorburgsloot, dan is duide
lijk de naamgeving van deze sloot geba
seerd op de vroegere perceelsnaam.
Overigens, wanneer we naar de perceelsindeling van De Voorburgten en De Egel
kampen kijken, dan lopen alle percelen
evenwijdig aan de Egelsteeg en Oort
steeg. Er is geen enkele verstoring van de
perceelsindeling, die op een vroegere ver
sterking duidt.
Toevalvondst
We vinden de naam 't Voorburgt in een
akte van 22 augustus 1792 (3). Op die dag
verschenen voor het schepengerecht van
Wageningen Wouter Elbertsen voor sig
zelve en zig sterkmakende voor zijn ab
sente Huysvrouw Flendryntje Gerrits en
verklaarden voor 130 gulden aan Burgert
Mecking en Elizabeth Floor Ehel.' verkocht
te hebben 'ongeveer een halve morgen
Flooyland gelegen in 't Voorburgf Aan
west- en oostzijde werd dit hooiland be
grensd door de stegen Slagsteeg resp.
Rijnsteeg, en de percelen in eigendom van
het kind van Geurt van Kreel (ten noorden)
en Geurt Buisse Voorburgt (ten zuiden). In
schema:
het kind van
Geurt van Kreel
De Rijnsteeg

De Slagsteeg
Geurt Buisse
Voorburg

Afb. 3
Egelsteeg (a) met Egelkampen (b)

Voorburgten (c)
m et de Oordensteeg (d)

Met behulp van de kadastrale atlas uit 1832
vinden we een perceel, dat eigendom is van
Burgert Mekking en dat tussen de boven
genoemde stegen ligt. Dit perceel, nr A163,
ligt in Den Oorden, die weer tot de Veenkampen behoren. Volgens dezelfde Ka
dastrale Atlas is perceel A163 weiland met
een oppervlak van 59,30 are. Het ten
noorden van perceel A163 gelegen perceel
A162 (opp. 48,6 are) is van Rijk van Dijk en
het ten zuiden liggende perceel A164 (
123,8 are) is van Geurt van Beek. (Samen
231,7 are). Mogelijk dat Geurt van Beek
dezelfde is als Geurt Buisse Voorburgt. We
moeten verder bedenken dat bij de ver
koop van perceel A163 de belendende
eigenaren niet aanwezig zijn en dat hun
namen, of door de schepenen in een
oudere verkoopakte gevonden, of door
Wouter Elbertsen aangedragen zijn. Tij
dens mijn onderzoek naar de eigenaren/
bewoners van de huizen in de binnenstad
(4) viel mij op dat men de namen van de
belendende eigenaren uit oude akten haal
de zonder na te gaan of zij dat nog werkelijk
waren.
Conclusies
De bovengenoemde drie percelen (A162,

A163 en A164) liggen in de eerder vastge
stelde De Voorburgten in Wageningennoordwest.
Verder is het interessant dat volgens de
verkoopakte van 1792 Geurt Buisse als
toenaam Voorburgt zou voeren. Deze Geurt
Buisse kan een (klein)zoon zijn van de in
1752 genoemde weduwe Geurt Buisse.
Ik gun Ad Rietveld van harte dat in Wageningen-noordwesteen straat Rietveldstraat
heet, maar deze straat, die naast de Voorburgslootop hetoude perceel De Voorburg
ten ligt, zou beter de naam Voorburgtlaan
kunnen dragen, dan de weg die naar Unifarm-gebouw, die nu Voorburglaan heet.
Wellicht dat de bron die de aanleiding
vormde om de nieuwe weg naar de boer
derij De Voorburg Voorburglaan te noemen
in een volgend nummer beschreven kan
worden.
Bronnen
1. Gemeente-archiefWageningen: Polderatlas van Wageningen en Bennekom (kopie).
2. Kadastrale kaart van 1832 (kopie).
3. Gemeentearchief Wageningen, Rech
terlijk archief inv. 183 f 130.
4. A.C. Zeven. 2004. Wie woonden waar in
de binnenstad van Wageningen. vijf delen.
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De Voorburgten
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BIJL UIT MIDDEN BRONSTIJD: VANGST VAN EEN METAALDETECTIVE
Topstukken van De Casteelse Poort (9)

P. Aben

"Ik realiseerde me terstond, dit hoort niet bij mij thuis ergens in een la te
liggen, dit behoort het publiek toe". En dus hangt de bronzen bijl, die Hans
Roelofs in 1988 uit een W ageningse akker te voorschijn haalde, nu tussen
andere vondsten uit de Bronstijd die in de Casteelse Poort te bewonderen
zijn. Voor de medewerkers van het museum geldt de bijl als een van de tien
topstukken uit de hele collectie.
Hans Roelofs
Onderwijzer Hans Roelofs zoekt met zijn
metaaldetector al vele jaren in onze con
treien naar schatten uit het verleden. Ook
die dag, toen hij op de Eng langs de
Buissteeg doende was. "Ik heb altijd een
grote belangstelling voor geschiedenis ge
had. Toen ikdeze bijl vond wist ik onmiddel
lijk dat ik iets kostbaars te pakken had", zo
herinnert hij zich nu. Hij stapte er direct mee
naar de ROB, waar zijn vermoeden werd
bevestigd. Het was een zgn. randbijl met
dwarsribbe uit de Midden Bronstijd, zeg
1600 voor onze jaartelling. Kort daarna
schonk Roelofs de bijl in bruikleen aan het
museum, in 2001 kon de Vereniging van
Vrienden van het Museum hem kopen en
aan het museum schenken.
Bijzondere vondst
In onze lage landen bij de Noordzee komt
geen koper en geen tin voor, de noodzake
lijke elementen van brons. Vandaar dat de
Bronstijd hier relatief weinig vondsten ople
vert. Men moest het hier hebben van
import uit Midden- en Oost-Europa, de
Balkan, Scandinavië en Zuid-Engeland. En
uiteraard moest er een goed ruilmiddel
aanwezig zijn. En ook daaraan ontbrak het
hier veelal (anders dan bv. in Denemarken,
waar het inheemse barnsteen een perfecte
tegenwaarde voor brons kon betekenen).
Met dat al mag de bijl van Roelofs dan geen
unicum zijn - er werden een kleine duizend
Bronstijdbijlen in ons land gevonden - het

is beslist wel een heel bijzondere vondst.
Volgens de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (zoals
de ROB sinds kort heet) kan de Bronstijd in
Nederland worden onderverdeeld in de
Vroege Bronstijd (2000 - 1800 vC), de
Midden Bronstijd (1800 - 1100 vC) en de
Late Bronstijd (1100 - 800 vC). Aanvanke
lijk waren de bronzen voorwerpen een soort
'vertalingen' van hun stenen voorgan
gers. Dat gold met name ook voor de bijlen
van de Vroege Bronstijd. De eerste bron
zen bijlen werden nog met een riem vast
gemaakt aan een gevorkte tak. Zo werd de
vlakbijl gehanteerd, die onderdeel uitmaakt
van de zgn. Wageningse bronsschat (ca.
2000 vC). Maar al gauw werd de grotere
flexibiliteit van het brons begrepen en kre
gen de voorwerpen ergonomischer vor
men. De bijl van Roelofs heeft opstaande
randen en een dwarsrichel, zodat hij niet
meer van de steel kon schuiven en losschie
ten. Hij is daarmee een goed voorbeeld van
de doeltreffendheid van de giettechniek
van de Midden Bronstijd. Door gebruik te
maken van de verdwenen-wastechniek
kon men in die tijd al een groot aantal
gebruiksvoorwerpen vervaardigen. Je zou
kunnen zeggen dat daarmee ook de eerste
serieproducten op de markt kwamen. Te
gen het einde van de Bronstijd was men hier
zover dat men een kokerbijl kon gieten, een
bijl met een holte waar de steel ingestoken
kon worden. Aangenomen wordtwel dat dit
een 'Nederlandse' ontdekking' is geweest.
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Objectnr.
T yp e
Afmetingen
Ouderdom
Herkomst

WA 1173
randbijl met dwarsribbe, gegoten in een mal
lengte 12,9 cm., breedte 4,9 cm, dikte 2,4 cm
Midden Bronstijd, ca. 1600 vC
Opgespoord met metaaldetector in de Wageningse Eng door Hans
Roelofs
Verwerving
1988 bruikleen, 2001 aangekochtdoorVer. Vrienden van het Museum
(foto en objectgegevens: Willem Groenewegen)

Verscheidenheid
Kenmerkend voor de in ons land gevonden
bronzen voorwerpen is hun grote ver
scheidenheid aan verschijningsvormen.
Archeologen hebben dat verschijnsel lan
ge tijd verklaard met de hypothese van de
reizende smeden. Deze ambachtslieden,
afkomstig uit de verschillende 'bronsland e n ' zouden hun waar naar onze streken
hebben gebracht. Daardoor zou ook de
grote variatie verklaard kunnen worden
van de vondsten uit onze bodem. Toen
het brons een keer zijn intrede in deze
omgeving had gedaan leerden ook plaat
selijke ambachtslui het smidsvak. Zij kwa
men weer tot eigen variaties op de inter
nationale modellen.
Tegenwoordig heeft de reizende smid
onder archeologen afgedaan. Maar hoe is
het brons dan wél hier gekomen? Antropo
logisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt
dat handel in geldloze economieën steeds
gebaseerd is geweest op goede contacten
van de ene gemeenschap met de andere.
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Ruilhandel zonder duurzame relatie tussen
de betrokkenen komt niet of nauwelijks
voor. Ook in de prehistorische gemeen
schap bestonden duidelijke regels en tra
dities die de uitwisseling van goederen met
andere gemeenschappen beheersten. Wie
er mochten handelen metwie, wat geruild
kon worden tegen wat, het was allemaal
aan strenge regels onderhevig.
U itw isselingsnetw erken
In Nederland in de prehistorie (Amsterdam
University Press, 2005) doen Leidse ar
cheologen een poging om de hypothese
van de uitwisselingsnetwerken verder uit
te werken. Handel zal binnen deze netwer
ken zeker ook een belangrijke rol hebben
gespeeld, zo menen zij, maar het aankno
pen van goede relaties met buurgemeenschappen is misschien wel de belangrijkste
functie ervan geweest. De introductie van
het brons in onze streken via zulke netwer
ken zal heel langzaam zijn verlopen. Dat
heeft er ongetwijfeld toe geleid dat het
bezit van de nog zeldzame bronzen voor

werpen een belangrijke rol heeft gespeeld
in de sociale sfeer. Met het uitwisselen van
zulke kostbaarheden kan tussen gever en
ontvanger een sterke band ontstaan. De
ontvanger kan ook de godheid zijn, die voor
vruchtbaarheid en succes in de strijd moet
zorgen. Dat laatste kan verklaren dat soms
hele 'depots' van gevechts- en gebruiks
voorwerpen worden teruggevonden.
De Wageningse bronsschat uit de Vroege
Bronstijd is daarvan een beroemd voor

beeld. Terwijl de geleerden zoeken naar
meer aanknopingspunten om deze nieu
we kijk op de prehistorische samenlevin
gen te onderbouwen, zwerft Hans Roelofs
nog steeds door het Wageningse landschap, speurend naar de objecten die de
uitwisselingsnetwerken hebben achterge
laten. En hij niet alleen, zoals bleek op de
pas afgesloten expositie Is het goud dat
bliept?waar de fraaiste vondsten van een
aantal plaatselijke metaaldetectivesbijeen
waren gebracht.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A. C. Zeven

Met deel 24 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gem eente-archief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'W agening
se geheugen'.
Genever en wijn
J. van Dussen, Amptman der Stad Grave
&van den Lande van Cuyk, schrijft vanuit
Nijmegen op 15 oktober 1794: Ik heb aan
het Leksveer in een aldaar liggend schip
eenige quntiteit Jenever en wyn liggen
Tot het Magasijn der Vesting Grave behoorende en waar aan het zeer gelegen
is dat de Selve met alle spoed derwaarts
getransporteerd worden. Dan daar er
met geene mogelijkheid ergens in desen
om trek karren o f wagens te bekomen
zijn, neeme ik de vryheid m yby U EdAgtb
te adresseeren met vriendelyk versoeck
aen brenger deses uit UEdAgtb. Stad o f
na burige dorpen immers zoveel mogelyk
de karren o f wagens tot dat transport
nodig te willen verschaffen, dewelke behoorlyk betaald en onder secure escorte
terstond naar de ontlading te rug gesonden zullen worden.
Ik heb de eer na reciproque dienstoffertes met alle agting te verblijven
Edele Agtbare Heeren, UedAgtb. dienst-

vaerdige dienaar en goede vriend, De
Amptman der Stad Grave & van den
Lande van Cuyk. w.g. J:V:Dussen.
Het garnizoen van de vesting Grave heeft
dorst en snakte naar jenever (voor de
lagere of mogelijk alle rangen) en wijn
(voor de hogere rangen). Vermoedelijk
was Van Dussen daarom naar Nijmegen
gereisd om in de Over-Betuwe voerlieden
met karren (met twee wielen) of wagens
(met vier vielen) te huren. Kennelijk
waren die niet beschikbaar en dus moest
Van Dussen de hulp van de magistraat
van Wageningen vragen om in Wageningen en omliggende dorpen vervoer voor
Van Dussen te vinden. Van Dussen bood
'reciproque dienstoffertes' aan, dat wil
zeggen dat hij als amptman (niet als privé
persoon) tot wederdienst bereid was.
De poging om vervoermiddelen aan de
hand van het aantal wielen in te delen in
karren (twee wielen) en wagens (vier
Wielen) is eigenlijk nooit gelukt. Bijvoor
beeld we spreken over een (eenwielige)
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kruiwagen. En met de wagen (auto) gaan
we een eindje karren.
Bron: Oud-Archief 104. Ingek. stukken
1791 januari 15 - 1794 december 31.
Gezocht: tw ee deserteurs en een
paard
P. de Gyselaer, substituut-secretaris van
de Marine, toen nog in Amsterdam schrijft
op 20 oktober 1795 (Het l e Jaar van de
Bataafsche Vryheid) aan de Municipaliteit
van Wageningen, datHerm anusde Kemp,
langer dan toegestaan m etverlof is en dat
hij opgepakt dient te worden om naar
Amsterdam gebrachtte worden. Op 30 juli
1799 (Het 5de Jaar der Bataafsche Vryheid)
is het weer raak. Nu is Evertvan Ommeren
van zijn verlof niet teruggekeerd. Evert
wordt beschreven als oud 30 Jaar lang 5
voet 6 duim en knap van postuur, Blauwe
oogen en ligt bruin haar.
Maar het zijn niet altijd mensen die zoek
zijn. Zo schrijven As Stok, Gijsbert De
Keijzer en Roelof Sterk, schout resp.
schepenen van Oosterwijk op 1 november
1795, Leede van de Muniepalietiyd van
Oosterwyk in den Lande van Arkel, dat
Cornelis van Ryn, Borger, en Inwoonder
alhier op vrijdag 23 oktober 1795 des nags
uyt zyne weyde eene Paard is vermist en
quyt geraakt zynde dit paart van haar en
teeken ouderdom als volgd werden dit
paard vierJaare oud Reedelyk Licht bruyn
van haar, swarte Sta[a]rt en Maanen, een
Kol voor de Cop, een Snuyt voor de neus
een klyne bultye op den Rug niet ExtraGroot maar gaet gemaakt, en niet veel
vlees want dit paard heeft veel gewerkt.
Schout Stok had nog wat moeite met de
spelling van die nieuwe woorden als muni
cipaliteit. En waarom gebruikt men niet het
woord mager in plaats van niet veel vlees
en als excuus moet dan nog aangevoerd
worden, dat door het harde werken het
beest uitgeteerd is. Beter was het geweest
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te melden dat het arme beest te weinig
voer had gekregen. En wie steelt er nu zo'n
mager paard? Maar, gelukkig wordt het
paard teruggevonden en daarom beves
tigt Cornelis van Rijn dat zijn paard aan
hem is teruggegeven. Maar men is niet
zeker, want er wordt nog aan toegevoegd,
dat nogtans, om, so t'eniger tijd een nader
eigenaar s ig aandient het paard kosteloos
wordtteruggeven. Deze mededeling wordt
in Wageningen op 5 november 1795 vast
gelegd. Was hier dat paard in het schepen
dom van Wageningen gevonden? Was
het van Oosterwijk (tussen Leerdam en
Gorinchem) naar Wageningen vervoerd.
Cornelis van Rijn zal elk paard als de zijne
hebben 'herkend', want hij zal gedacht
hebben, beter een vreemd paard terug
gekregen, dan geen paard.
Aan de beschrijving van het paard zal,
denk ik, wel niet het ras te bepalen zijn. Of
heb ik het fout, paardenkenners?
Bronnen: Oud-archief 105 (Hermanusde
Kemp), Oud-archief 110 (Evert van Om 
meren), en Oud-archief 105 (paard). In
gekomen stukken over 1-1-1795 tot 4-61976, resp. 19-11-1798 tot 1-9-1799.
Hoevestein
Op 4 april 1764 verkopen Abraham van
Bemmel notaris te Am ersfoort en Alberdina Geertruijd Brand ligt ex. test., Emerentia Struijs wed. van Andreas van Mehen,
Catharina Struijs huisvrouw van Hendrik
Harmen Colonius en Margaretha Struijs
wed. Jan Engelberts, en Wi\ha Emerentia
Struijs, Anna Sophia Struijs en Geertruijd
Struijs erfgenamen van Emerentia Struijs
voor f 1150 o.m. Hoevesteijn.
Bron: Oud-Recht. Archief 197. Minuten
van transporten 1753-1769.

ALBERSALLIGA TOR
Wageningse kunststof doek in de glastuinbouw

I.C. Rauws

Als ik door het steeds groter w ordende kassengebied van Berkel en Roden
rijs of Pijnacker fiets, valt het mij op dat deze donkerblauw e Wageningse
krokodillensoort steeds meer op nieuw aangelegde gietwaterbassins voor
komt.
Logo
Het gaat hier natuurlijk niet om levende
exemplaren, maar om het logo met dit
reptiel op de met kunststofdoek beklede
dijkjes van deze bassins van dit echt
Wageningse bedrijf Albers Alligator uit de
Nude. Dit gestileerde logo (zie afb.) is
ontleend aan het tijdens de oorlog in 1943
door onderduiker Van Heukelom ontwor
pen handelsmerk, voorstellende een na
tuurlijke bruine (leer) alligator.

Logo van Albers Alligator-Wageningen,
genomen bij een gietwaterbassin in Berkel
en Rodenrijs. Foto I.C. Rauws, 12 mei
2005.
Honderd jaar Albers Alligator
In de Veluwepost V vond ik een jubileumadvertentie meteen korte beschrijving van
het honderdjarig bestaan van dit bedrijf:
"Toen Jan Albers (1877-1939) ruim hon
derd jaar geleden de zadelmakerij van
Wentholt overnam, bestond zijn leven uit
drie hoofdzaken:zijn vriendin, het kerkkoor
en de zaak. Van medewerker werd hij
eigenaar van de zaak, die al sinds 1750 aan

de Wageningse Hoogstraat was gevestigd.
In 1917 kwam zijn zoon Gros (1905-1975)
in het bedrijf. De periode tot 1940 kenmerk
te zich door uitbreiding van zaken en ver
breding van het programma. Naast paar
dentuigen, rijtuigbekledingen en dergelijke
werd gestart met zeilmakerijproducten en
de winkelverkoop van lederwaren en lede
ren kleding. De Tweede Wereldoorlog zette
het bedrijf flinkterug; twee keer evacueren
en in 1945 het verwoeste pand aan de
Hoogstraat opnieuw opbouwen. Wageningen lag immers twee keer in de frontlinie.
De derde generatie, Toon, Hans, Jan en
Wim Albers startte in de jaren vijftig in het
bedrijf en beleefde nog net het staartje van
het zadelmakerijtijdperk. Rond 1955 werd
het eerste kunststofdoek verwerkt en rond
1960 werd de eerste lasmachine voor
kunststofdoek aangeschaft. Sindsdien is er
veel aan productontwikkeling gedaan en is
er door de gezamenlijke inspanning van
directie en medewerkers een sterke markt
positie verworven.
Ter gelegenheid van het honderdjarig be
staan werd het predikaat hofleverancier
toegekend.
Bron
1) Albers Alligator, 1903-2004. Ruim hon
derd ja a r vakmanschap. Veluwepost 16
april 2004, pag. 28
De eerste zaak stond in de Hoogstraat aan
de Bergpoort. De latere lederwarenwinkel
was gevestigd aan de Hoogstraat 54. Het
bedrijf Albers dekkleden in de afgebroken
voormalige R.K. kerk in de Herenstraat.
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THEODORUS PETRUS ELSNERUS
Achttiende eeuwse predikant in Wageningen

Saskia Zwart

Enige tijd geleden kreeg het museum De Casteelse Poort van een vriende
lijke schenker een 18de-eeuws in perkament gebonden boek ten geschenke.
Het is geschreven door een W ageningse dom inee uit de 'periode Torck' en
past daardoor uitstekend in de collectie. Het museum is dan ook erg blij met
deze aanwinst. De auteur is dom inee Theodorus Petrus Elsnerus, geduren
de de laatste elf jaren van zijn leven predikant van de Nederlands Hervorm
de gemeente te Wageningen. De volledige titel van het boek luidt: Eene
ontleedende en tot zijn Oogm erk gebrachte Verklaring over de drie brieven
van den Apostel Johannes.
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Afbeelding van de titelpagina van
het recent door de Casteelse Poort
verworven boek
De broers Elsnerus
Blijkens het voorwoord is het boek, na de
dood van de schrijver, uitgegeven door zijn
oudere broer Gi(j)sbertus Matthias Elsne
rus (1698-1775), eveneens dominee en
vanaf 1743 hoogleraar te Utrecht. Het
boek werd in 1747 gedrukt door J.H. Vonk
van Lynden, boekverkoper te Utrecht. Op
de achterkant van het titelblad is een tekst
geplakt met de mededeling dat het boek
nagezien en goedgekeurd is door de classis
van de Over-veluwe. Het boek begint met
een opdracht aan de burgemeester van
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Wageningen, Lubbert Adolph baron Torck.
Deze opdracht was bij het overlijden van de
schrijver nog niet helemaal af en werd door
broer Gijsbertus voltooid. Daarna volgt de
voorrede door Gijsbertus waarin hij de zeer
voortreffelijke levensloop van zijn jongere
broer schetst. De voorrede wordt gevolgd
door een gedicht van Theodorus van Schelluyne, predikant te Amsterdam, die onze
Theodorus Petrus zijn boezem vriend
noemt. Daarna volgt een lofdicht op het
boek van de hand van Berendina van
Rensink, nu Hoffman, te Bennekom en
tenslotte een gedicht van dezelfde dame
op de uitvaart van onze dominee. Het boek
bevat uitgebreide commentaren op en
analyses van de drie brieven van Johannes.
Hieruit blijkt dat onze dominee niet alleen het
Nederlands beheerst maarook Latijn, Grieks
en Hebreeuws.
Achtergrond
Wie was deze dominee Elsnerus? Hij stam
de uiteen echte domineesfamilie. Zowel zijn
vader als zijn grootvader waren predikant
in het Kleefse land maar oorspronkelijk was
de familie afkomstig uit Lissa, nu Leszno, in
west Polen.1 Ook daar waren zijn voorva
deren rechter of predikant, mensen van
aanzien dus. Zijn grootvader Matthias Els
nerus vertrok in het midden van de 17de
eeuw uit Lissa. In het door oorlogen geteis
terde Polen werd het leven voor de protes

tanten steeds moeilijker. Matthias week in
eerste instantie uit naar de Nederlanden. Hij
maakte zijn theologische studie die hij
begonnen was in Frankfurt af in Groningen2
en vestigde zich uiteindelijk in Hamminkelen
een plaatsje nabij Wezel, waar hij dominee
was. Het feit dat deze grootvader in ver
schillende steden heeft gestudeerd en dat
meerdere leden van de familie Elsnerus zich
in de Nederlanden vestigden en daar trouw
den, laatzien hoezeerde intelligentsia in de
17de en 18de eeuw internationaal georiën
teerd was. Onze Theodorus Petrus werd op
21 januari 1710 geboren te Gogh waar zijn
vader, Alexander Wilhelmus, predikant was.
Hij werd op 25 januari gedoopt in de
Evangelische Kirche. Zijn moeder was Anna
Catharine Smit. Zij kwam uiteen vooraan
staande familie uit Emmerich, waar haar
vader schepen was. Een van haar broers
was een belangrijk koopman in wijnen te
Amsterdam. Ook in haar familie kwamen
verschillende theologen voor. Zijn vader
stierf toen Theodorus nog maar vijf jaar
oud was. Zijn eerder genoemde broer
Gijsbertus, die twaalf jaar ouder was, heeft
zich toen over hem ontfermd. Hij was
predikant in Heumen, waarTheodorus een
tijdje bij hem heeft gewoond.
Studie
Vervolgens begon Theodorus zijn school
loopbaan op de 'triviate' scholen te Gogh
waar hij ongetwijfeld weer bij zijn moeder,
die hem uiteindelijk nog zou overleven,
introk. Daarna volgde een voorbereidend
jaar onder de hoede van broer Gijsbertus
die toen predikant was te Beek en Ubbergen. In 1725 schreef hij zich, vijftien jaar
oud, in aan de Duisburgse hogeschool. Hij
zou daar drie jaar verblijven en zijn theolo
gische studie afronden. Vervolgens stu
deerde hij een half jaar in Utrecht maar
wegens gezondheidsklachten ging hij weer
een tijdje bij zijn broer wonen die inmiddels
in Zaltbommel stond.

Loopbaan
Zijn eerste standplaats als dominee was fort
St. Andries, nabij Zaltbommel, waar hij op 19
februari 1730doorzijn broerwerd bevestigd.
Waarschijnlijk was dit een zeer kleine ge
meente, nietveel meer dan het ■in 1599 door
de Spanjaarden gebouwde fo rt.3 Theodo
rus zou vijf en een half jaar in St. Andries
blijven. In 1735 werd hij in Wageningen
benoemd. Uit de stukken m.b.t. het beroe
pen van predikanten te Wageningen blijkt,
dat in 1735 een derde predikant ("herder en
leraar") beroepen mocht worden. De selec
tie begon in april 1735. Er waren zestien
kandidaten onder wie Theodorus Petrus
Elsnerus te Fort St. Andries. In deze eerste
ronde was ds Elsnerus niet de eerste keus.
Die viel in eerste instantie op ds Cornelius
Booth te Dubbeldam. Kennelijk ging deze
niet op het beroep in en was er een tweede
ronde nodig. Daarbij werd Elsnerus wel
nummer één en op 8 juli 1735 werd hij
beroepen. De officiële bevestiging vond
plaats op 28 augustus 1735.
Inkomen
In een soort standaardbrief die door de
magistraataan beroepen predikanten werd
gestuurd, zo ook aan ds Elsnerus, staat
dat zij een "jaarlijks tractement" kregen
van zeshonderd gulden en "voederturf
boven de vrije bewoning van het Huijs daar
ds Römer gewoond heeft". Verder kreeg
hij een schrijven, waarin vermeld werd:
"...ook gaat hierneffens een resolutie
genomen door de Heeren vn de magis
traat wegens het ontijdig vertrekken van
predicanten". In die resolutie staan allerlei
sancties die zullen worden toegepast in
geval van een ontijdig vertrek van een
predikant, zoals bijvoorbeeld het korten
op het traktement. Het lijkt erop dat het
inkomen van de Wageningse dominees
niet bijzonder riant was, zodat deze ambts
dragers al snel geneigd waren naar een
lucratievere standplaats om te zien.
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Gezin
Dominee Elsnerus was getrouwd
met Maria Florenzia Goris. Zij
kregen twee kinderen die beide in
Wageningen werden geboren:
Alexander Wilhelmus (5 januari
1736) en Anna (26 december
1738). Al vrij snel na de geboorte
van haar dochtertje Anna kwam
moeder Maria te overlijden. In de
DTB-boeken van Wageningen
(1739) staat het volgende be
richt: "Den 5de febr. ds Elsneruse
vrouw met de groote klok overluijt is". Op 8 augustus 1741
hertrouwt Theodorus Petrus met
een Wageningse dame: Anna Afbeelding van de laatste pagina van huwelijkse
van der Horst, geboren 17 de voorwaarden Theodorus Petrus Elsnerus en Anna
cember 1703. De bruid is dan 37 van der Horst
jaar, het is haar eerste huwelijk.
De exacte locatie van deze pastorie is
Haar vader, Rudolph van der Horst, was
moeilijk te geven omdat deze woningen in
reeds overleden en haar moeder Cunera
WOII werden verwoest.
de Ra(e)ij was voor de tweede keer
Deze plek werd daarna grondig herverkaweduwe, nu van Victor de Larocque. De
familie van de Horst was een belangrijke
veld. De eerste pastorie bevond zich in de
Wageningse familie die verschillende bur
Boterstraat, nu de markt.
gemeesters heeft voortgebracht, onder
wie de broer van Anna, Jan /Johan (1761Neef Theodorus Bernardus
1762, 1769, 1781). Anna bracht een
Als Theodorus Petrus Elsnerus in de twee
"somma capitaal van drieduysent gul de ronde solliciteert is er onder de kandida
dens, zijnde een obligatie ten laste van de
ten ook een Theodorus Bernhardus Elsne
generaliteit......." mee. Een bedrag dus
rus uit Heteren. Als onze Theodorus Pet
van vijf maal het jaarsalaris van de domi
rus op 9 oktober 1746 overlijdt is genoemnee. Op dezelfde dag werden de huwelijk
deTheodorus Bernhardus weer kandidaat
se voorwaarden opgemaakt.
en wordt het weer niet. Hij was een zoon
De akte werd voor de dominee ondertekend
van Albert George Elsnerus (rentmeester
door hemzelf, zijn moeder en zijn broer,
der stad Gogh) en Gesina Erpenbe(e)ck
Gijsbertus Matthias. Voor Anna tekenden,
en werd gedoopt op 11 januari 1708. Zeer
behalve zijzelf: haar moeder Cunera de Raij,
waarschijnlijk waren de vaders van de
haar oudste zuster Elisabeth en diens man
naamgenoten broers. Ze waren niet alleen
J.H. Varenholt, haar zus Naleken en haar
naamgenoten maar trouwden ook op
broer Jan. Naar alle waarschijnlijkheid is dit
dezelfde dag. De bruiden waren de half
huwelijk kinderloos gebleven.4
zusjes Anna van der Horst, die zoals reeds
Dominee Elsnerus en zijn gezin woonden
bleek trouwde met Theodorus Petrus, en
in de nieuwe tweede pastorie in de
Johanna de Larocque, bruid van Theodo
Riemsdijkstraat, westzijde.
rus Bernardus. Deze laatste zou niet in
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Heteren blijven maar kreeg later als stand
plaats Zeist. Hij is de vader van Mr. Albert
Georg Elsnerus, die van 1790-1809 burge
meester van Wageningen was en van
Victor Jan, die "stads med. Doctor tot
Wageningen" was en schepen van de
heerlijkheid Wolfswaard.
Het levenseinde van Theodorus
Petrus Elsnerus
Het boek dat de aanleiding vormde voor
het schrijven van dit artikeltje is naar alle
waarschijnlijkheid gedurende de laatste
jaren van het leven van onze dominee
Elsnerus tot stand gekomen. Kennelijk liet
het domineesambt in Wageningen hem
voldoende tijd voor het schrijven ervan.
Uit het voorwoord in het boek van grote
broer Gijbertus Matthias blijkt dat onze
Theodorus Petrus niet een erg goede
gezondheid genoot. Men dacht dat het de
gal was waardoor hij vaak'ongesteld' was.
Aanvankelijk liet het zich niet echt ernstig
aanzien maar hij leed steeds meer pijnen
en uiteindelijk bezweek hij aan zijn aandoe
ningen. De wijze waarop zijn oudere broer
het doodsbed en datgene wat de sterven
de Theodorus Petrus zegt beschrijft, is
voor ons, die dat in de 21ste eeuw lezen,
op zijn minst opmerkelijk. Het is alsof hij
een uren durende preek houdt met vele
stichtelijke woorden o.a. over hoe hij met
satan had geworsteld. Al met al is het zó'n
gekunsteld verhaal dat men beseft dat dit
niet een weergave van de werkelijkheid is
maar een sterk geritualiseerde versie daar
van. Het afscheid van zijn ambtsgenoot,
zijn moeder, zijn vrouw en kinderen en zijn
broer worden wel vermeld, maar nemen
slechts één regel in beslag. Theodorus
Petrus Elsnerus overleed op zondag 9
oktober 1746 in de leeftijd van 36 jaar.
Voetnoten
1 Dit stadje was vanaf het midden van de
16de tot het midden van de 17de eeuw

een centrum voor aanhangers van de
reformatie. Een groot aantal protestantse
vluchtelingen uit Bohemen, onder wie
Comenius, theoloog en filosoof, maar
vandaag de dag vooral beroemd vanwege
zijn pedagogische werk, vestigde zich in
Lissa. Comenius week later uit naar Am
sterdam. Elsnerus lijkt de verlatijnste ver
sie van Elsnerof Elsenerte zijn. Ik heb een
aanwijzing gevonden dat er een Elsner
met de Boheemse vluchtelingen meege
komen is naar Lissa. W ellicht dat de
voon/aderen van onze Theodorus Petrus
ook tot deze vluchtelingen behoorden.
2 Ik vond ook een wat onduidelijke aanwij
zing over een studie in Leiden.
3 Het fort werd gebouwd door legercom
mandant Bernardino de Mendoza en dien
de om garnizoenen te huisvesten en de
rivieren te controleren. Het lag op de zeer
strategische plaats waar Maas en Waal
elkaar bijna naderen. In 1816 werd op een
andere plaats een nieuw fort St. Andries
gebouwd als onderdeel van de Hollandse
Waterlinie. Van deze Sint Andriesschans is
nu alleen nog een ruïne over. Nu heet het
gehele gebied, verwarrend genoeg, Fort
Sint Andries en is een natuurontwikkelings
gebied.
4 Ik heb althans in de Wageningse DTBboeken geen gegevens m.b.t. eventuele
kinderen kunnen vinden.
Bronnen:
Oud ArchiefWageningen(OAW), invnr. 1402:
stukken betreffende de familie Elsnerus
OAW, documentatieverzameling betref
fende de geschiedenis van Wageningen
OAW, Oud rechterlijk archief, inv.nr. 299,
boedel dr V.J. Elsnerus 1802
OAW, Archief der NH gemeente te Wage
ningen
DTB-boeken Wageningen
A.Zeven; Wie woonden waarin de binnen
stad van Wageningen
Diverse internetbronnen
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DE RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL
Overpeinzingen van een oude man

J. Slingerland

Het is zó dat alles w at achter je ligt, mooier lijkt dan het indertijd misschien
geweest is. Je gaat onwillekeurig idealiseren. Aan de andere kant ga je de
nare ervaringen wellicht donkerder inzien.
Ik weet het niet. In ieder geval heb ik van 1936 tot 1942 een machtige tijd
gehad op de toenm alige Rijks Hoogere Burgerschool/Gem eentelijk Gym na
sium aan de Rijksstraatweg, hoek W ilhelm inaweg.
Gebouw met torentjes
Het prachtige gebouw staat er nog met zijn
torentjes en speklagen en daarachter staat
in die tuin waarachtig nog het gymlokaal met
het huis van de conciërge.
Ik ben na die schooltijd verdwenen uit
Wageningen en ikweetdus niet wat er nu in
die gebouwen huist. Jaren geleden een
muziekschool. In ieder geval: datstel leraren
en leraressen (toen twee dames) was erg
goed om het euphemistisch uit te drukken.
Er waren er drie bij die geen orde konden
houden. Dat staat los van het feit of ze goed
konden lesgeven, want wat wij van de leraar
Nederlands, W. Kramer, leerden was prima.
(Kijk maar naar stijl, opzet, spelling, enzo
voorts van mijn stukkies, je kunt het niks
vinden, maar taaltechnisch is het goed,
beter dan bijv. de Telegraaf, o zo!)

De bouw van de oude HBS werd begonnen
in 1897. De bouwkosten bedroegen 55000
gulden. Het bestond aanvankelijk uit een
centraal hoofdgebouw (met de ingang aan
de Wilhelminaweg) en een conciërgewo
ning. De weg, genoemd naar de jonge
koningin, werd ook in deze tijd aangelegd.
Zij opende op 10 september 1901 de HBS.
86

Hierbij gaat een foto van "Willem de
Bult"(vanwege een vetknobbel op zijn
schedel) in volle actie. Achter de rug van
mijn vriend Henk van Silfhout nam ik dat
plaatje met een "box"(die fototoestelletjes die er toen waren).
Er zaten vijf meisjes in de klas op de eerste
rij. U ziet op de foto dat Riemke Schutte,
die voor mijn lens zat, keurig iets opzij ging.
Mijnheer Kramer
Kramer heeft ons onze taal prima geleerd.
Hij was dan ook de schrijver van ettelijke
schoolboekjes over spraakkunst en gram
matica, die in heel Nederland werden
gebruikt (tegenwoordig niet meer, dat kun
je wel merken). Wij kregen ook literatuur,
alle"klassiekers" moesten wij doorworste
len, in ieder geval: kennis van nemen en
alles wat als de grote Nederlandse op
brengst in de letteren gold, passeerde de
revue. Zoals Guido Gezelle, Hélène Swarth,
Augusta de Wit, de familie Roland Holst,
Douwes Dekker met zijn Multatuli, Nicolaas
Beets, Van Schendel (moeilijk meer te
vergelijken met Jan Wolkers en ene Arnon

Grünberg heden ten dage, om wat te
noemen!) Die Camera Obscura: niet te
vreten, zo saai. Maar ja, wij moesten weten
wie Pieter Stastok was en mijnheer Kegge.
Alleen dat verhaal van die dikke vent, die het
warm had en het mos van het dakzag vallen,
was voor ons nog nette verteren, (mijnheer
Bruis heette ie.) Nee, bepaald boeiend was
het nou niet voor jongens en meisjes die van
Winnetou, Old Shatterhand en Joop ter Heul
hielden, (niet lachen, hedendaagse jeugd!)
Ik vroeg eens aan de leraar, toen ikeenboek
uit de schoolbibliotheek haalde, wat hij van
Gerrit Achterberg vond. Een hoofdschud
dend, misprijzend gezichtwas hetantwoord
met een blik van: ach jö, laat je nou niks
wijsmaken. Geen wonder, want het drama
van Achterberg was pas achter de rug.

De noordgevel aan de Straatweg naar Arn
hem. Foto van voor 1909.
Wij kregen een enkele keer het presenteren
van een verhaal: je moest een vertelling
organiseren en datvóórde klas tien minuten
voordragen. Voor de jeugd van nu isdateen
peuleschil: ze zijn goed gebekt, veel beter
dan wij (ik denk wel eens: het enige dat deze
generatie beter doet dan wij indertijd, men
voelt zich nu vrijer en ongedwongener).
Wij stonden met zo'n presentatie te trans
pireren! Nu was er een klasgenoot die, als
hem naar zijn naam werd gevraagd, stee
vasten tot grote hilariteit antwoordde: "Dirk
Hendrik de Haas, Oude Bennekomseweg
124. Hij zei er zijn adres ook maar vast bij

(krankzinnig als je dat na 64 jaar nog precies
weet).
Iedereen vond dat zo mooi dat de hele klas
zijn adres noemde als zijn naam werd
gevraagd. Deze Dirk Hendrik was een stijve,
houterige knaap die zich met niemand be
moeide. Hij was de enige die een verhaal
feilloos vertelde, zonder gêne en het ging
over"De kist". Dat alleen al was om te brullen
toen hij dat zei, maar na tien minuten was
iedereen perplex: het was een prachtvoordracht, het was doodstil en het duurde wel
20 minuten. Ik denk dat hij naderhand een
gereformeerde predikant is geworden; deze
knaap was daarvoor ook in de wieg gelegd.
Hij kreeg als enige van Willem dan ook een
tien!
Kees Buitenweg
De aardrijkskundeleraar was een jonge
vent, heel amicaal en modern. Hij zei dan
ook: 'Zeg maar Kees'. Nou, dat was een
cultuuromslag. Het was meteen een losge
slagen bende. Wij waren daar in 1941 niet
rijp voor. Maar ondanks de onrust onder zijn
discipelen ging Kees onverdroten voort. Hij
organiseerde een tochtje naar Giethoorn,
waar wij met veel interesse dat kraggenland
(een van de grootste moerasgebieden van
Europa) mochten bekijken.

In 1909 werden, verderop in de Wilhelminaweg, een gymnastiek- en een tekenzaal
gebouw) (Zie foto). Tevens werden ach
ter het centrale gedeelte
twee extra
lokalen toegevoegd.
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Kees was van plan te promoveren op dat
gebied van de wijden/wieden, riet, drijven
de eilandjes.
Heel bijzonder! Hetiser, geloof ik, nietvan
gekomen.

In 1918 werd het gebouw uitgebreid met
de oostelijke vleugel (links op de foto),
waarin zes lokalen en een trappenhuis.
Kees was een prima vent, alleen dat wij
geen donder leerden en dat het ons niet
interesseerde, was een andere zaak.
Hij kreeg eens een prachtig projectieappara a t, een epidiascoop, zo heette dat dure
kreng. Je legde een tekst of foto horizon
taal onder de lens en dan verscheen het
beeld prachtig verticaal op het doek dat
voor het schoolbord hing.
Je moest de tekst dan niet alleen horizon
taal, maar ook omgekeerd onder de lens
leggen opdat de zaak niet op zijn kop voor
onze ogen kwam. U begrijpt het al: de
eerste de beste keer (het was toevallig 1
april en Kees had een briefje gemaakt met
1 april erop) kwam 1 april omgekeerd op het
scherm. Het geloei was nietvan de lucht!
Arme Kees. Hij had er beter mee kunnen
ophouden, want natuurlijk verschenen er
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allerlei vreemde dingen op het doek. Ik
voelde mij genoodzaakt een schoen uit te
trekken en die in de hoogte te houden. Mijn
buurman begon met pen en potlood en zijn
handen; het was een onbedaarlijke lol
onder de voorstelling van Kees. De ramen
waren ten behoeve van de filmvoorstelling
voorzien van zwarte rolgordijnen en wij
zaten als in een bioscoop.
Sorn/ beste lezers uit Wageningen, maar
ik moet je zeggen dat wij toch wel veel
plezier hadden op school, al vermaakten
wij onszelf een beetje.
Kees had in onze ogen een onhebbelijke
gewoonte: hij stond bij de deur van zijn
lokaal tot de bel van de conciërge ging en
dan stapte hij stipt op tijd naar binnen: de
les kon beginnen. Jawel, maar wij staken
er een stokje voor. Jan Brander, mijn
vriend, ging prompt naar binnen nadat
Kees de deur had gesloten. Heel vriendelijk
de leraar groetend onder enig rumoer van
de bevolking.
Nummer twee was Henk van Silfhout die
prompt even later binnenkwam, maar wel
onder groot applaus. En nummer drie was
ondergetekende, die als laatste daarna
volgde en enthousiast onder'Dag meneer'
met geloei werd begroet. Kees, met rood
hoofd voor de derde keer gestoord: 'Er
uit!'. Dus keerde ik mij om en ik wilde de
deur achter mij sluiten toen Kees zich
herstelde en mij terugriep. Tjonge, jonge,
wat een lol. Maar ja, dan moet je maar
geen aanleiding geven.

Bijgaande foto nam ik stiekem onder de les
van de heer Buitenweg.

'ONZE SIROOP IS OOK ZEER SMAKELIJK'
Nogmaals de suikerfabriek in Wageningen

D r K. Kuiken, historicus

In de voorloper van Oud Wageningen schreef W .M. Straatman in 1975 over
de eerste beetwortelsuikerfabriek te W ageningen. Deze was w aarschijn
lijk gevestigd in een schuur in de toenm alige w ijk C (Boven- en Benedenbuurt) en eigendom van de Betuwse edelman Frans Godard van Lynden van
Hemmen (1761-1845).1
De Lyndens leverden in de achttiende
eeuw burggraven van Nijmegen (die ook
de Gelderse Statenvergaderingen voorza
ten: dus eigenlijk de voorgangers van de
huidige Commissarissen derKoningin). Bij
de revolutie van 1795 werden zij van de
ene dag op de andere ambteloos burger.
Frans Godard trok zich terug op zijn
landgoed Hemmen, waar hij onder meer
een kasteel meteen indrukwekkende huisbibliotheek bezat. Ookop landbouwgebied
was deze goed voorzien. Dit deel van de
collectie bevindt zich tegenwoordig in het
Museum Boerhaave te Leiden.
Straatman neemt aan dat Van Lynden pas
met de suikerfabricage begon toen de
Napoleontische overheid hiervan in 1811
een speerpunt van het rijkslandbouwbeleid had gemaakt. Toen ik echter voor een
biografie2 de brieven van deze Van Lynden
doornam, vond ik het bewijs dat hij al
eerder experimenteerde met de suikerfa
bricage. Vanuit Wageningen schreef hij op
23 mei 1810 aan de Leidse bibliothecaris dr
Meinard Tydeman (1741-1825): 'Dank
voor uw bericht dat de heer Hoppestein te
Oegstgeest smakelijke siroop uit wrange
wortels gekookt heeft. [...] Wij leveren
nog geen siroop af, behalve een bagatel
via een winkelier alhier voor acht stuivers
per liter, maar [ik heb] van de oprichting
van zo'n fabriek nog geen idee wat deze
zou moeten gelden.'Aan de productie van
kristalsuiker is Van Lynden nog niettoegekomen. Hij meldt dat de beslissing vóór het
einde van de winter wordt genomen en
besluit: 'Onze siroop is ook zeer smake

lijk'.3 De opbrengst van deze stroop be
droeg zestig tot zeventig liter per m3
suikerbieten:'meer dan de helft [hiervan]
behoort suiker te worden', aldus Van
Lynden. Hij had in totaal zo'n 250 m3
'wortelen'(lees: suikerbieten) verzameld en
kon hiervan per dag twee tot drie kubieke
meter verwerken. Het idee voor de suiker
fabricage was, anders gezegd, een mooi
voorbeeld van particulier initiatief.
Van Lynden had in 1787 van zijn vader
tientallen morgens land in de Uiterwaarden
onder Wageningen geërfd en was hier in
1800 tevens eigenaar geworden van het
landgoed Belmonte, nu onderdeel van de
botanische tuinen van de Landbouwuni
versiteit.4 Vanaf 1806 maakte hij een
voorzichtige comeback in de Gelderse
politiek. Hij gaf als lid van de Landbouwcommissie onder meer adviezen over de
meikeverbestrijding.5 Het monumentale
stoomgemaal'Lijnden'en de gelijknamige
buurschap in de Haarlemmermeer zijn
naar hem genoemd. Mr Frans Godard
(vanaf 1822 baron) van Lynden van Hem
men was namelijk de geestelijke vader van
het uiteindelijke plan voor de grootste
negentiende-eeuwse droogmakerij van
Nederland. Een hoogstveelzijdig man dus.
Noten
1. W.M. Straatman, 'Een suikerfabriek in
Wageningen', Wagenwegen 3 (1975) 2325.
2. K. Kuiken, 'Een hoogst verdienstelijk
burger', te verschijnen in Virtus, jaarboek
voor adelsgeschiedenis 13 (2006).
89

3. Universiteitsbibliotheek Leiden, hand
schriften (brieven) signatuur BPL 945.
4. Gelders Archief, Arnhem, toegang 0676:
familie Van Lynden van Hemmen (diverse
magenscheidsakten, nog niet geïnventa
riseerd);
R. Schaafsma, 'De geschiedenis van de
Botanische Tuinen', Bulletin van de Bota
nische Tuinen te Wageningen 45 (mei

2004) 10.
5. T.J.E.M. Pfeil, 'Gelderland en het Ba
taafse landbouwbeleid 1802-1810', in Adam
e.a. (red.), Van Gelre naar Gelderland
111; K.J.W. Peeneman en G. Richter,
'Meikevers en magistraten', in H.B.N.B.
Adam e.a. (red.), Van Gelre naar Gelder
land (Arnhem 1984) 3-17.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Hiermee vraag ik weer uw aandacht voor ons W ageningse "geheugen".
Vervolg van deel 24
Enkele rekeningen uit 1611
Die burgheemester vnde die Sickkretaereius van Vaegheneindis hebben beijmijen
vert[e]ert die 8 febreurariaen vijen bieren
loest Soemma - 26 ghulden -16 s td a e r a f
betaellinghen or-kondtmijen eighen handt
Beij Meijn Hendrick Meerx vert inde Behr
tot Aernem
Noch die meyeden ende die knechten
vereert 24 st.
Hendrick Meerx, de weerd van de herberg
de Beer in Arnhem, lijkt de Nederlandse
spelling niet machtig te zijn. Misschien is
hij van Duitse herkomst. In elk geval houdt
zijn rekening in dat de burgemeester en de
secretaris van Wageningen bij hem op 8
februari 1611 voor 26 gulden en 16 stui
vers wijn, bier en loest [of staat er koest?
= kost] hebben verteerd of genoten. En
dat de meiden en de knechten samen zijn
vereerd met een fooi van 24 stuivers.
De rekening is tamelijk hoog en misschien
zijn beide stadsbestuurders meerdere
dagen in de herberg geweest of hebben zij
gasten ontvangen?
Bij de naam de Beer moet men denken
aan een uithangbord met een afbeelding
van een mannetjes-varken. Sommige
oude varkensrassen zijn bont gekleurd en
een dergelijk varken duidde op de naam
van een herberg 'De Bonte Beer'.
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Bron: Oud-Archief Wageningen inv. nr.
255. Bijlagen tot de (ontbrekende) reke
ning van den burgemeester Gijsbert van
Brienen over 1607/1608.
Item den 13 meij 1611 wij Cornelis Vos
betaelteen paar schoen voerAntoen[ius]
Speyer poirtier voer tdrage van het torf 1
gl x st.
N.B. Antoni Speijer had een kleine bijver
dienste van een gulden en tien stuivers.
Schoen is het meervoud van schoe (in
engels shoe, in duits Schuh). Later is dit
meervoud niet meer begre-pen en werd
het schoenen. Idem pee werd peen en
later penen. Er zijn meer voorbeelden.
Item [4 Ju ny 1611] een Jonckgesel die
syn been gebroucke[n] was en[de] was
een franskens gegeven viii p.
N.B. Deze arme fransken d.w.z. Frans
man had kennelijk geen (financiëel) been
om op te staan, en kreeg als onderhoud
van zijn tijdelijke invaliditeit acht pennin
gen.
Item den 4 Juny 1611 een arm vrau
com[e]nde vth thyl (uit TielJ van mnster
dagende dat sy verbrant en[de] beroeft
was gegeven viii p.
N.B.Het woord mnster is ook al slecht
geschreven. In elk geval heeft dit niets
met de wederdopers en Munster te ma-

ken, want dat speelde zich veel eerder af.
Misschien een slachtoffer van de tachtig
jarige oorlog.
Ite m den 5Ju n ij 1611 een soldaetdie de
kancker aen syne arm hadde ende wol
trecken na[ar] hollant om den arm afte
laten setten gegeven vi st.
N.B. Kennelijk was geen (goede) chirurgijn
dichterbij voor deze medische handeling
beschikbaar.
Ite m den 4 augusty 1611 betaelt aen
Johan Cronen voer Jan Toenissen een
paer schoen van wegen syn bode ampt 1
g x st.
N.B. Jan Teunissen was stadsbode, die als
beroepskleding schoenen van de stad
kreeg. Johan Cronen was schoenmaker.
Ite m [1611] wy vrachten so na Ede van
ArmeI opten Aenstoot vanden aenstoet
een wagen op Wagening[en]. 1 gl iiili st.
N.B. De vracht ging dus van Ermelo
richting Ede, en vanaf de Aenstoot, d.i.
Otterlo meteen wagen naar Wageningen.
iiiii st = vijf stuivers, men had ook v st.
kunnen schrijven. Men neemt aan dat er
te Otterlo een herberg de Aanstoot was,
die zijn naam ontleend had aan het aan
stoten van de glazen tijdens het klinken of
proosten.

Bron: Oud-Archief Wageningen, inv. nr
254: Rekening van de burgemeester Antonis Kreefftover 1607/1608. Naar de familie
Kreeft/Krift heet het Kriften-bol werk, dat
verbasterd werd tot Kristen-bolwerk.
O u d t en C a d u k
Op 8 januari 1738 schrijft Willem Klerck
vanuit Remmerstein (tW van Rhenen), dat
hij dese morgen sullende na Wageningen
rijden hetsaisen [seizoen] so guat(kwaad,
slecht) bevinde, dat het geen reisbaar w e er.
is voor een man van myn jaren, — . Voor
de 68-jarige mr Willem Klerk was het kwaad
weer, maar volgens J. Buisman (1984. Bar
en boos; zeven eeuwen winterweer in de
Lage Landen) was de winter 1737-1738
zacht. Aangezien Klerckfuncties had gehad
als griffier van het Hof van Gelderland te
Arnhem, raad, schepen en burgemeester
van Wageningen, zal hij op die leeftijd wel
per (eigen) koets gereisd hebben. Ook
G.D. Casiusvond hette koud. Hij kwam van
Utrecht op 7 mei 1789 en schrijft datwijsijn
redelijk welvarend, dog worde oudt en
caduk. Hoe oud Casius was weet ik niet,
maar hij noemt zichzelf oud en 'caduk',
hetgeen op (ouderdoms)gebreken kan
wijzen.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen en belevenissen
ENGELSMAN 34-2 blz. 48
Metgrote interesse hetartikel over de familie
Engelsman gelezen en kopietjes gemaakt
voor de familie Uhlenbeck en Geldhoff.
Eén kleine rectificatie betreffende de echt
genoot van Elisabeth Engelsman. Haar
man heette Edouard Jan Uhlenbeck. en
zijn roepnaam was : Ed. Toegegeven een
naam is maar een naam, maar om ver
warring te voorkomen...
Mijn echtgenoot is Edward Robert zoon
van Edouard Jan.
Augusta Uhlenbeck

W E L K B O E K JE ?
Er is de laatste tijd weer veel commotie
ontstaan over de spelling van de Neder
landse taal.
De redactie zit met het dilemma welk
boekje wij moeten aanhouden: het groene
(van de NederlandseTaalunie) of hetwitte
(van Het platvorm "De witte spelling")?
Wat is uw mening hierover?
Twee woorden staan wat ons betreft
buiten kijf: Oud-Wageningen en Re-actie!
Red.
91

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn.
NIEUWS UIT DE JAN J. DE GOEDEZAAL
Vanaf heden is er ook de mogelijkheid om
op zaterdagmiddag het documentatie
centrum te bezoeken. Wel graag van
tevoren een afspraak maken via telefoon
0317-416591 of per e-mail.
ritameijerink@zonnet.nl.

Bibliotheek & Docum entatie
Aanwinsten boeken
- Wageningen van boven bekeken, door
Th. van der Zalm, 2005 (XL-2).
- Verjaardagskalender, Woningstichting,
2005 (XL-1).
- Ede in wapenrok, door E.van de Weerd
en G. Crebolder, 2004 (RE-26).
- Woagenings dialect, geprint dossier van
onze website, 2006 (W-587).
- Gelderland's voormalige steden, door
J.W. Staats Evers, 1891 (GE-28).
- Op het spoor van Romeinen en Bataven,
door M. Hegener, 2003 (NED-7).
- Bomen over Renkum, deel 1, door C.
Burgsteyn, 2006 (RR-26a).
- Bomen over Renkum, deel 2, door P.
Burgsteyn Czn en M.Mintjes-Beumer
(RR-26b).

Foto- en Prentenkabinet
Schenkingen
- Foto 1997 Wil Seller bij voetbalveld
F.C.W ageningen/O orlogsm onum ent,
Wageningse berg.
- Foto 1998 Man en kinderen met paarden
bij Van der Pol, Veerdam.
(Beide foto's geschonken door H. Gijsbertsen, Oud-Bennekom.)
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Raadpleging fotocollectie
- Tien foto's van het vijftigjarig jubileum
van de Jozef-school. Boekje toegezegd.
- Foto'st.b.v. de geschiedschrijving woon
wijk Irene naar aanleiding van de reno
vatie van de woningen in deze buurt.
Boekje toegezegd.
Genealogie
- Genealogische gegevens Van Dreven
verzonden naar W. van Dreven, ZuidAfrika.
- Idem familie Meijnen t.b.v. de heer Henk
Meijnen, Hoogeveen.
Papieren versie van W ebsite OudW ageningen
Voor hen die geen mogelijkheid hebben
onze site - www.oudwageningen.nl - te
bezoeken, willen wij wijzen op:
- het dossier 'Wageningen in de Tweede
Wereldoorlog',
- het dossier'W agenings dialect'
- het dossier met de overige gegevens.
Deze drie dossiers zijn de uitgeprinte ver
sies van wat er op de website staat en zijn
aanwezig in de bibliotheek in de Jan J. de
Goede-zaal. U kunt deze dossiers elke
dinsdagmorgen van half tien tot half twaalf
raadplegen.
Van harte welkom.
Namens beheerdersbibliotheek-documentatie en fotocollectie
Ton Steenbergen

NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
Naast de vaste opstellingen over de ge
schiedenis van de stad Wageningen zijn de
komende maanden drie tijdelijke exposi
ties te zien.
NATUURLIJK AVONTUURLIJK, 90 JAAR
SCOUTING IN WAGENINGEN 15 september t/m 9 april 2007
In 1907 onstonden in Engeland de eerste
scoutinggroepen; drie jaar later volgde
Nederland. In 1916 waren er opeens ook
padvinders in Wageningen. Na gedurende
WO-II verboden te zijn geweest kwam de
padvinderij tot grote bloei. Wageningen
kende zelfs vier groepen: de Heeroma-,
de Belmonte-, de Cunera- en de Zonnegroep. In 1982 fuseerden deze tot één
grote groep: Scouting Die Wiltgraeff.
GELOVEN IN W AGENINGEN verlengd t/m 19 november
Naast een breed scala aan kerken die
vanuithet christendom ontstaan zijn, kent
Wageningen ook een moslim- en een
hindoegemeenschap. Elk religieus genoot
schap laat in deze expositie
iets van
zichzelf zien. De boeiende teksten zijn in
een boekje bijeengebracht.
HONDERD JAAR W AGENINGS
VOLKSHUIS 1 december tot 3 juni 2007
Honderd jaar lang is het Volkshuis hetthuis
geweest van de Wageningse socialistische
vakbeweging en politiek. Er werd druk
vergaderd en ontspanningsverenigingen
hielden er hun repetities. In het Volkshuis
werden veel initiatieven geboren voor ver
betering van de huisvesting van de arbei
ders, voor plaatselijke sociale voorzienin
gen en voor een krachtige sociale ge
meentepolitiek. In het Volkshuis werden
de linkse voorlieden en de talrijke vrijwilli
gers gevoed met enthousiasme en kennis

van wat er onder de mensen leefde. Als er
iets broeide in de samenleving, dan broei
de het in het Volkshuis. Zo is 't een eeuw
lang gegaan, maar toen begon het volk
weg te blijven uit zijn huis. Het huis had
zichzelf overbodigd gemaakt.
KU N STEXPO SITIES
1 oktober t/m 12 november; opening op zondag 1 oktober,16.00 uur
Johan Timmers (schilderijen) uit Lunteren
en Xandra Paijmans-Bremers (glaskunst)
uit Amersfoort.
19 novem ber t/m 10 december; opening op zondag 19 november, 16.00
uur.
10 jaar Kunstagenda.
28 januari 2007 t/m 25 februari;
opening op zondag 28 januari, 16.00
uur
Yvonnevan Woggelum (schilderijen, land
schappen) uit Rhenen en Hanneke van
den Bergh (keramieken bronzen beelden)
uit Wageningen.
GELDERSE M USEUM DAG 21
oktober
Vandaag zijn alle musea in Gelderland
gratis toegankelijk.
Piet Aben
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UIT HET FOTOARCHIEF

■
Je lis van Broekhuizen
* 22 december 1890 te Opheusden t 12 augustus 1930 Te Wageningen.
— M a a n d a g a v o n d ie S uur w ild e de
39-jarige J. v. B. w a lba as aihier, aars de
haven in de lo o p k at van de lu c h is p o o r
klim m en, ron-der gcbrotk te m ak e n , van
de daarv o o r bestem de iadder. Hij h a d bei
o n geluk te vatlen, w aarbij hij een schedol
(raotuur b e k w a m . O p last van dr, Koch
w e/d hij' n aar Z iek enzo rg gebracht, w aar
hij D in s d a g is overleden.
Hij laat een
vrouw en 2 kinderen achter.

Bron: Wageningse Courant 13 augustus 1930
Jelis van Broekhuizen woonde in de Kapelstraat nr. 6b. Later is zijn weduwe verhuisd
naar Nude 35. Hij had een bevrachting en transporthandel in wegenmateriaal.
Willem Ruisch
OP HET ANDERE WAGENINGEN
Ben laatst naar het land Suriname gegaan
en bleef bij de Nickerie plotseling staan.
Was ik op reis?
O f was ik niet wijs?
Ik kwam daar echt in Wageningen aan!
JE
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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.
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 2006
• Stadswandelingen.
• Wandeling door de uiterwaarden.
• Fietstocht Landschap en Landbouw.
• Beeldenroute per fiets.
• Wandeling Tuin en Architectuur.
• Wageningen in Monte.
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.
WAGENINGENINBEELDOPINTERNET
w w w.oudwageningen.nl
www.wageningen.interstad.nl
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)
www.casteelsepoort.nl

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat.
Contributie minimaal : € 15,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Flistorische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZEMEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.L. Olinga

voorzitter

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@hetnet.nl
secretaris
H.A. Schols
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@planet.ni
P.H. van de Peppel
penningm eester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
E.J. Jansen
lid
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
tel. 0317 412801
W.J.M. Groenewegen
lid
Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen
tel. 0317 416991 e-mail: wgroen@xs4all.nl
H.P. Lagerwerf
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel. 0317 413063
N. Borreman
lid
Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
tel. 0317 411465
LEDEN VAN VERDIENSTE
F. van der Have, A.L.N. Rietveld, A.G. Steenbergen, P.Hollem an, 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
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
J.J.M. Everdij
hoofdredactie
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
tel. 0317 416744
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
W.C.W.A. Bomer
lid
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
H. Pothof
lid
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
tel. 0317 416675
FOTO-EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld
Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen
tel. 0317 415477
W. Ruisch
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
WEBMASTER
R. Meijerink
Irenestraat 35, 6707 CT Wageningen
tel. 0317 416591 e-mail: ritameijerink@zonnet.nl
ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf
archief
Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen
tel. 0317 413063
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel. 0317 416145
STICHTING WAGENINGS MUSEUM 'DE CASTEELSE POORT'
Bowlespark IA 6701 DN Wageningen
tel. 0317 421436 e-mail: casteelsepoort@planet.nl
W. Groenewegen
contactpersoon (adres. enz. zie hierboven).
VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT'
Mevr. M. Slebos
p/a Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen
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VAN DE REDACTIE
Het afgelopen jaar hebben we u weer veel interessante artikelen kunnen bieden.
Dat konden wij doen dank zij de welwillendheid van een aantal auteurs die tijd en moeite
opbrengen om onderzoek te doen en die met pen of op de tekstverwerker een
stukjeschrijven. Wij willen alle mensen die bijdragen hebben geleverd en die ons
geholpen hebben om het blad Oud-Wageningen te vullen hartelijk danken.
Ook de reacties op eerder gepubliceerde artikelen of gebeurtenissen met betrekking
tot Wageningen waarderen wij (en veel andere lezers) zeer.
De redactie probeert steeds de kwaliteit van het blad te verbeteren. Met name zouden
wij de foto's graag beter afgedrukt zien, temeer omdat we nogal eens klachten daarover
krijgen. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.Wij als redactie hebben echter niet alles
in de hand en dat is jammer.
We hopen dat ook in het nieuwe jaar iedereen wil helpen om bijdragen te leveren.
Als u voorstellen hebt voor onderwerpen of iemand weet die een interessant onderzoek
aan het doen is, laat het dan weten zodat wij kunnen zien of er een artikel in zit.
Jan Everdij
KOPIJ voor het februarinummer 2007 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
20 januari 2007. Gaarne op diskette, per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook
welkom. Adressen van 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
ARCHEOLOGIE OP DE VELUW E
Vanaf 1950 tot 2002 verrichtte ik met mijn
vrouw en enkele amateurs nood-opgravingen bij wegenaanleg of bouwputten.
Menigmaal groeide dit uit tot grotere on
derzoeken door de ROB of de universiteiten van Amsterdam en Groningen.
Het gebied langs de stuwwal tussen Wageningen en Lunteren is zeer rijk aan
archeologische overblijfselen uit diverse
perioden.
Aan de hand van dia's en voorwerpen

wordt een beeld geschetst van het leven
van de mens vanaf circa 250 000 jaar
geleden tot in de late Middeleeuwen. Het
gaat daarbij met name om opgravingen
en vondsten in de omgeving van Ede.
Tevens zal worden ingegaan op de tech
nieken die de moderne archeoloog ter
beschikking staan om de aangetroffen
sporen te dateren en deze in het juiste
kader te plaatsen.
Ed Zuurdeeg

BIJEEN KO M ST
op maandag 20 november 2006 om 20.00 uur
in het kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen.
Lezing door Ed Zuurdeeg over
ARCHEOLOGIE OP DE VELUW E

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 19 februari 2007 zal de heer J.J.P. Gardeniers een lezing houden over
KERKARCHITECTUUR IN DE NEGENTIENDE EEUW
Op maandag 16 april 2007, na de jaarvergadering, zal de heer L.A.A J . Eppinkeen lezing
houden over "TORCK".

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Ad Zeerdeeg toont een zogenaamd Pfingsdorfkannetje uit een waterput uit de elfde
eeuw. De waterput was gemaakt van een uitgeholde eikenstam.
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BESTUURSM EDEDELINGEN
Wat gaat de tijd weer snel! U heeft
inmiddels het vierde en laatste contactblad
van onze vereniging voor dit jaar onder
ogen! Het is een vruchtbaar en succesvol
jaar geweest. De Wageningse (lees Ro
meinse) Avonden, goedbezochte lezin
gen, bijzonder goed gevulde en fraai
uitgevoerde contactbladen en website! En
alle vrijwilligers die maar enthousiast door
blijven gaan (maareigenlijkte weinig nieu
we vrijwilligers mogen verwelkomen).
Vermeldenswaard is hetw ellichtdatw e als
vereniging blijven verjongen met een goe
de aanwas van nieuwe leden. Zo werd de
kraam van Oud-Wageningen tijdens de
jaarlijkse Molenmarkt in september goed
bezocht en meldden een tiental nieuwe
leden zich aan.
Ook werden er op de Molenmarkt heel wat

boeken verkocht en kon er naar een
kersverse computerpresentatie van onze
prentenverzam eling gekeken worden!
Kortom: leuk, zo'n actieve vereniging.
Een minder prettige bestuursmededeling
betreft het stoppen met alle bestuursta
ken door de heer Willem Groenewegen
wegens persoonlijke omstandigheden. De
heer Groenewegen heeft als bestuurslid,
notulist, maar vooral ook als contactper
soon met het museum De Casteelse Poort
een belangrijke bijdrage geleverd aan de
activiteiten van ons bestuur. Bedankt voor
alles!
Uiteraard zal het bestuur op zoek gaan
naar kandidaten om het bestuur zo spoe
dig mogelijk weer voltallig te hebben.
namens het bestuur:
Henk Schols (secretaris)

LEDEN MUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr M. van Aggelen
Mw H.B. Amsen-Slomp
Dhr P. de Boer
Fam W.J. Bosch
Mw C.M. van Dijk-Pepplinkhuizen
Dhr H. Hoogeveen
Mw I. Lefeber
Dhr J.H.M. Metz
Dhr J. Meijer
Dhr H.W. de Nie
Dhr D.J. Postma
Dhr G.J.M. van Rumund
Dhr C.D. Voogd
Adreswijzigingen:
Dhr J. van Dreven
Dhr T.H. Klein Essink

Postjesweg 57
Gruttoweide 10
Wilhelminaweg 10
Diedenweg 25
Vergersweg 5
Kamperfoelielaan 40
Niemeijerstraat 7
De Wildwal 15
Plevierenweide48
Hazekamp 4/A
Roghorst 339
Elstar 50
Gruttoweide 128

6706
6708
6703
6703
6707
6706
6701
6703
6708
6707
6708
6708
6708

BS Wageningen
BH Wageningen
CD Wageningen
GS Wageningen
MS Wageningen
CX Wageningen
CL Wageningen
ED Wageningen
BX Wageningen
HG Wageningen
KX Wageningen
LZ Wageningen
BM Wageningen

Woonzorgcentrum Nijevelt, App. 721
Heyendaalseweg 117
6525 AH Nijmegen
Huszarlaan 19
6708 MS Wageningen

Tot onze spijt delen wij u mee dat zijn overleden:
Dhr G. Boelema
Mw G.A. Westenberg- Kluyver
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Olympiaplein 14
Veerstraat 40, K.506

6707 EN Wageningen
6701 DW Wageningen

BRENG HET KASTEEL WEER TOT LEVEN!
Topstukken van De Casteelse Poort - l( P e en laatste deel

P. Aben

Eerst was er een kasteel - 't Huys is sterck und sonder het casteel waer die
stat nit, zo lezen we. Maar de W ageningers waren kennelijk niet blij met die
versterking en eisten de sloop ervan, ze vonden het meer een dw angburcht
dan een bevestiging van de stad. Uiteindelijk heeft het een paar eeuwen
geduurd voor hun wens bewaarheid werd. Toen bleef er van dat sterke huis
nauwelijks meer een steen op de andere staan. Edoch, het kan verkeren:
hoe blij zou W ageningen nu niet zijn als het w at méér kasteel terug kon
krijgen dan de schamele overblijfselen die kortgeleden werden blootge
legd en opgeknapt. Intussen rekent het museum zijn eigen kasteelresten tot
de tien mooiste objecten van zijn collectie.
Museum De Casteelse Poort staat boven
op een van de poorttorens van het voor
malige kasteel. Een deel van het funda
ment is in de kelder weer zichtbaar ge
maakt. In het museum staan gebruiks
voorwerpen opgesteld die ooit in het kas
teel gebruikt zijn. Wie buiten het museum
rondkijkt vindt genoeg aanknopingspun
ten om het oorspronkelijke kasteel weer
helemaal om zich heen te wanen.

wen, omdat hij zich hier anders te kwets
baar voelde in zijn strijd tegen de Bourgon
diërs, die vanuit het zuiden en het westen
oprukten. Het project liep niet van een
leien dakje, de bouw werd pas na ruim een
kwart eeuw voltooid. En toen Karei in 1538
stierf eisten de Wageningers onmiddellijk
dat het kasteel werd afgebroken.
Zij vonden dat ze door de kasteelheer
meer onderdrukt dan verdedigd werden.

Het kasteel van
Wageningen in
1574 - gezicht
vanaf de
tegenwoordige
Herenstraat.

Strategisch
Wageningen was oudtijds als grensstad
van Gelre strategisch van groot belang. In
de dertiende eeuw werd de stad al met
vestingwerken versterkt en met het stads
recht begiftigd. In het begin van de zes
tiende eeuw vond hertog Karei het raad
zaam in Wageningen een kasteel te bou-

De Gelderse Staten wilden daar echter
niets van weten, temeer niet omdat de
Bourgondiërs intussen al in Rhenen zaten.
De Wageningers kregen danig de wacht
aangezegd en de kasteelheer kon zijn
burcht verder uitbouwen. Toen hij daar
mee klaar was beschikte het kasteel over
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een ommuring met geschutstorens, een
poortgebouw met twee torens,
waarin een wachter, een brouwer en een
bakker woonden, het drostenhuis met in
de kelders een eigen brouwerij, verder een
bottelarij en een bakkerij, een kruithuis, een
paardenstal, een hondenverblijf en een
waterput. Zie de illustratie bij dit artikel.
Intussen vonden de Wageningers dat het
nu echt maar eens afgelopen moest zijn.
Tegen het eind van de eeuw deden ze
nogmaals een poging van het kasteel af te
komen, maar toen waren het de StatenGeneraal, waartoe de stad inmiddels be
hoorde, die daarvan niets wilden weten. Het
was de roerige tijd van de Tachtigjarige
Oorlog, men moestopalles voorbereid zijn.
i
Torck-dynastie
Pas als in 1614 Lubbert Torck de nieuwe
kasteelheer wordt breekt voor de burcht
een lange periode aan van betrekkelijke
rust. De Torck-dynastie zal ruim twee
eeuwen de dienst uitmaken. De vrede
wordt nog één keer zwaar verstoord als in
het nationale rampjaar 1672 Franse troe
pen de stad en het kasteel innemen en er
danig tekeergaan. Die oven/al was zonder
slag of stoot gegaan, want sinds het eind
van de Tachtigjarige Oorlog was de verde
diging van de stad zwaar verwaarloosd-ze
leek immers feitelijk overbodig geworden.
De dan residerende kasteelheer Assueer
Torck weetina de verwoesting evenwel
van de nood een deugd te maken, althans
voorzichzelf. Hij realiseert een ingrijpende
verbouwing: het defensieve kasteel tovert
hij om in een luxueuze hof met herenhuis,
stallen en tuinen. De totale kosten ad
10.000 gulden mag hij bij de Saten van
Gelderland declareren. Na zijn dood weet
zijn weduwe Anna Maria Ripperda in 1702
zelfs gedaan te krijgen dat de Staten het
complex aan haar overdoen.
Hun zoon Lubbert Adolph Torck, de be
kendste uit de dynastie, ontwikkelt op en
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rond het kasteelterrein een formidabele
bouwactiviteit. Hij realiseert er een tiental
luxe huurhuizen en ook het kasteel zelf
doet hij in de verhuur. Als hij in Wageningen
is - meestal verblijft hij op zijn andere bezit,
het kasteel Rosendael - woont hij in een
van zijn nieuwe huizen. Aldus verandert
het kasteelterrein met omgeving halver
wege de achttiende eeuw in een riante
woonbuurt.
Stadskasteel
De Torcks na Lubbert Adolph (hij stierf in
1758) hielden hetin Wageningen niettemin
al gauw voor gezien. Ze verbleven niet
meer in de stad en eind achttiende, begin
negentiende eeuw hadden zij alle huurhui
zen rond het kasteel verkocht. Als sluitstuk
werd het kasteel zelf in 1829 van de hand
gedaan aan de grootgrondbezitter Jacob
Marcus Rosenik. Die liet onmiddellijk het
grootste deel van het complex slopen,
omdat hij het in de bestaande vorm onren
dabel vond voor de verhuur. Het luxueuze
herenhuis dat Assueer Torck aan het eind
van de zeventiende eeuw (deels) op het
oude poortgebouw had opgetrokken liet hij
nogmaals grondig verbouwen.
Een halve eeuw later, in 1882, kwam dit
herenhuis, dat nog steeds kasteel was
blijven heten, in handen van Johannes
Stephanus Bowles, die als planter rijk was
geworden in Nederlands Oost-Indië. Sa
men met een broer en verder de burge
meester, een architect en anderen richtte
hij de Maatschap Bowlespark op. Deze
verkavelde de voormalige kasteeltuin voor
de bouw van luxe villa's. Er kwam een
nieuwe straat naar dit Bowlespark. Die ging
aan de zuidkant langs het kasteel, dat
inmiddels Villa Vada werd genoemd, en
doorsneed daarbij van oost naar west de
plek waar zich ooit de oostelijke kasteelmuur, het kruithuis, het brouwhuis en de
westelijke kasteelmuur hadden bevonden.

Zo verdwenen de overblijfselen van het
kasteel begin twintigste eeuw onder de
grond en uit de belangstelling. Pas in de late
jaren zeventig begon de liefde voor het
oude weer op te bloeien. De toen opgerich
te Historische Vereniging Oud Wageningen
en het daaruit voortgekomen museum De
Casteelse Poort, gevestigd in de Villa Vada,
speelden een initiërende rol, maar het
waren vooral de enthousiaste leden van de
Archeologische Werkgroep die het oude
kasteel metterdaad weer tevoorschijn
haalden. Zij deden onderzoek en verricht
ten restauraties aan de restanten van de
stads- en kasteelmuur. Zij wisten de fun
damenten van de noordelijke poorttoren
en de noordelijke kasteeltoren bloot te
leggen en te conserveren. In het museum
werd de keldervloer opengebroken en
toen kwam daar de fundering tevoorschijn
van de zuidelijke poorttoren. Een bouw
technisch onderzoek van het hele museumgebouw bracht aan het licht dat
daar, hoewel alleen vindbaar voor het
geoefende oog, nog muurwerk uit de
zestiende en zeventiende eeuw aanwezig
is en balkwerk uit de tijd van Assueer
Torck.
Ook de totaal verwaarloosde gewelfkelder
vlak naast het museum werd opnieuw
onderzocht. Vastgesteld werd dat het hier
gaat om (een deel van) de brouwkelder
van het kasteel, gebouwd rond 1530.
Overigens moet deze kelder oorspronke
lijk groter zijn geweest. Het hele brouwhuis
was namelijk onderkelderd en dat was
aanmerkelijk groter dan het nu nog toe
gankelijke deel. Om daarover zekerheid te
verkrijgen, en over zoveel meer vragen
rond het verdwenen kasteel, zou er uit
voerig gegraven moeten worden.

gebeuren, met een mogelijke uitloop in
2008. Er zal vrij diep worden gegraven, tot
z o 'n 2,5 meter. Een indrukwekkend bodemarchief ligtop herontdekking te wach
ten! Desgevraagd somt Huig-Pieter Lager
werf, prominent kenner van de kasteelhistorie, een flink aantal kansen op. De
fundamenten van de zuid-oosttoren van
het kasteel zijn volgens hem zeker nog te
vinden onder het perkje in het midden van
het Bowlespark. Ook is de basis van de
westmuur van het kasteel er nog, op 30
cm onder het plaveisel, dat is bekend. De
oostmuur moet ook nog te vinden zijn. Bij
de brouwkelder moet uiteraard een water
put zijn geweest. In z o 'n put worden
steevast interessante vondsten gedaan.
De gemeente heeft afgelopen decennia al
behoorlijkveel geïnvesteerd aan de noord
kant van het kasteel, waardoor de vond
sten van de Archeologische Werkgroep
geconsolideerd konden worden en voor
hetpubliektoegankelijkgemaakt. Nu doet
zich de unieke kans voor de zuidkant te
exploreren. Daarmee wordt rehabilitatie
van het gehele kasteelterrein mogelijk in
een nieuw te ontwerpen landschappelijk
plan. Wageningen kan daarmee enorm
winnen aan aantrekkelijkheid, voor zowel
de eigen burgers als bezoekers.
Literatuur
Bouwhistorisch onderzoek van de villa De
Casteelse Poort, rapport van het Monumentenadviesbureau, Nijmegen 1996
Bouwhistorisch en archeologisch onder
zoek van de kelder van het voormalige
kasteel aan het Bowlespark te Wagenin
gen, rapport van het Monumentenadviesbureau, Nijmegen 1996

Daartoe doet zich binnenkort een unieke
gelegenheid voor als ter plekke het riool
wordt vernieuwd. De gemeente W agenin
gen gaat ervan uit dat dat in 2007 gaat
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ORGEL VAN DE SINT JAN VERPLAATST
De binnenkant van een muziekinstrument

J. Everdij

Wanneer we in een kerk staan te kijken naar de "voorgevel" van een orgel
krijgen we meestal alleen maar de fraaiste pijpen te zien. Het zijn de
grootste, die symmetrisch in groepen gerangschikt zijn. Het geheel is
meestal omtimmerd met houten lijsten, die geornamenteerd zijn met bloem 
figuren, engelen met bazuinen, enz. Hoe majestueus!
Maar hebt u nooit de behoefte gevoeld om ook eens de achterkant van dat
fraaie front te bekijken? Dat ziet er wel even anders uit.
Bij de verplaatsing van een orgel krijg je daar op een unieke wijze de
gelegenheid voor. In 1991 werd het orgel van de Sint Jan in de Bergstraat
verhuisd en schrijver dezes mocht daarbij de helpende hand bieden.
Orgel
Een orgel is een combinatie van blaasin
strumenten die door ingepompte lucht tot
klinken worden gebracht.
De Romeinen kenden al orgels, maar die
werden in theaters gebruikt.
Omstreekd 800 werd er een Byzantijns
orgel in Aken geplaatst en dit instrument
heeft mogelijk als voorbeeld voor latere
orgels in onze kerken gediend.
In onze streken kwam het orgel in de
dertiende eeuw in gebruik.
Bij de vroegere orgels was de speeltafel
vlak bij de pijpen omdat het speelmechaniek bestond uit verbindingen die er voor
moesten zorgen dat de lucht in bepaalde
pijpen werd toegelaten. Tegenwoordig
gebeurt dat elektrisch, zoals ook bij ons
orgel in de SintJan. De speeltafel staat dan
los van het orgel en is er mee verbonden
door een dikke bundel kabeltjes die onder
de vloer door loopt. Het toetsenbord heeft
zoals dat van de piano witte en zwarte
toetsen, maar bij oude orgels komt het wel
voor dat de bovenste toetsen wit zijn en
de onderste zwart.
Zinken pijpen
De adviseur van de katholieke Klokken- en
orgelraad constateerde in 1979, bij het
beoordelen van het orgel van de Sint Jan
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in de Bergstraat, dat zink een, in de
"donkere dagen" der orgelbouw, helaas
vaak gebruikt metaal was. Dat de pijpen
in het orgelfront niet "het gezicht" gaven
dat men graag wilde, zinde de parochianen
dan ook niet zo.
Daar kwam bij dat het orgel in de absis voor
in de kerk stond, zodat iedereen voortdu
rend tegen het niet fraaie orgelfront zat te
kijken.
Om de pijpen meer te doen lijken op
hoogwaardig orgelmetaal (legering van tin
en lood) werden ze met grijze aluminiumverf bespoten. Maar ook dit beviel niet,
omdat ze nu door hun glans nog meer de
aandachttrokken. Gezochtwerd naareen
minder opvallende kleur en daarom wer
den ze in een goud-brons kleur gespoten.
Het geheel zag er nogal vlekkerig uit, maar
het was acceptabel.
Opvallende plaats
Toch was ieder het er wel over eens: eigenlijk
hoort dit orgel niet zo opvallend, midden op
het priesterkoor in een absis, te staan.
Overigens heeft de plaats van een orgel in
kerken nooit vastgestaan. Deze is afhanke
lijk van de functie die de ruimte daar heeft
en de grootte die daarmee samenhangt.
Een klein orgel kan het beste in de nabijheid
van het zangkoor staan, bij voorbeeld in de

buurtvan hetoxaal, de overgang
van koor naar middenschip. De
grotere orgels werden sedert on
geveer 1450 in het dwarsschip bij
hetnoordelijktranseptgeplaatst.
Pas later kwam het orgel tegen
de westzijde, dus boven de in
gang van de kerk.
Na het Vaticaans Concilie werd het zang
koor meer betrokken bij de liturgie. Zang
koor en orgel verhuisden in de meeste
kerken naar een plaats voor in de kerk.
En dat gebeurde dus ook in de Sint Jan.
Sinds de bouw van de kerk in 1925 stond
het orgel hoog tegen de westgevel en
vanaf 1962 dus helemaal vooraan in de
kerk. Naar het later bleek een wel erg
dominante plaats voor een orgel.
Men nam het plan op om het opnieuw te
verplaatsen naar een zijkapel rechts van
het priesterkoor.
De klus werd geklaard in de week van 25
mei tot 1 juni 1991 door een groep vrijwil
ligers onder leiding van een deskundige.
Het orgel moest ontdaan worden van
pijpen en motor, waarna de kast een
meter of vijf naar voren geschoven diende
te worden en ondertussen drie traptreden
moest zakken. Vervolgens moest het
geheel een kwartslag draaien en weer een
zevental meters verschoven worden. Dan
zou het opbouwen weer kunnen beginnen.
Kast of kas
De totale orgelkast bestaat uit twee delen.
De bovenste helft bevat de pijpen, de
onderste bestaat uit de windvoorziening en
de verbindingen daarvan met de onderkant
van de pijpen. Eigenlijk moeten we orgelkas
zeggen. Een kast is een meubel waarin we
spullen opbergen, een kas is een bescher
ming van een belangrijk iets. Zo spreken we
ook van borstkas, oogkas, bloemenkas.
Een kas is een belangrijk deel van een
orgel. Een orgelgeluid verliest sterk aan
esthetische waarde wanneer het niet
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afb. 1 Soorten pijpen. Links een groep
tong pijpen, rechts labiaaipijpen.
omsloten isdooreen houten betimmering.
Het klankkarakter van een pijp kan stabie
ler worden door de kas.
Eerst werden dus deze zijkanten en de
achterkant van de houten kas ter hoogte
van de pijpen verwijderd.
Pijpen
Vervolgens werden alle pijpen een voor
een uit de gatenbodem getild en voorzich
tig op de zittingen van de banken in de kerk
gelegd. Door ze een voor een in je hand
te nemen, pas dan kun je de verscheiden
heid van de soorten ervaren. De zichtbare
in het orgelfront zijn tamelijk rechte cilin
ders. Ze zijn meestal de grootste en
produceren dan ook het meeste geluid. Ze
behoren tot de groep prestant. Prestare
(latijn) betekent vooraanstaan.
Erachter staan pijpen en pijpjes, van een
paar meter tot enkele decimeters groot.
Ze hebben allerlei merkwaardige vormen
(afb. 1). Zo kun je labiaaipijpen van tong
werken onderscheiden. Bij de eerste soort
wordt lucht via een spleet tegen een
scherpe kant (bovenlip) geblazen waar
door de lucht in de ruimte erboven in trilling
raakt. Het principe van een fluitketel dus.
De vorm van de ruimte in de pijp bepaalt
het karakter van de toon. Doel is natuurlijk
om verschillende klankkarakters (regis
ters) te bewerkstelligen.
Bij tongpijpen bevindt zich een plaatje bij
de spleet waardoor die bijna afgesloten
wordt. Bij elke trilling sluit het plaatje de
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spleet helemaal af en veert weer terug.
Dergelijke plaatjes zitten ook in een mond
harmonica.
Het materiaal van pijpen bestaat uit een
mengsel van tin en lood, ook wel tin en
koper. Er waren ook enkele vierkante
pijpen van hout.
Hoe hoger hettingehalte, des te helderder
en vaster de klank is. Als het loodgehalte
hoog is dan wordt de klank dof en week.
Het zal duidelijk zijn dat een pijp met veel
lood ook zwakker is.
Mij werd dat tijdens de werkzaamheden
wel heel duidelijk. Er kwam een onweer
staanbare drang in mij op om het andere
einde van een pijp dichtbij iemands oor te
houden en er een flinke blaasstoot op te
geven. Het verwachte effect bleef echter
uit, want een helft van de pijp knakte
tijdens het blazen naar beneden.
De deskundige kon er gelukkig om lachen.
Hij pakte een bezem, stak de steel in de
pijp en kneedde aldus de buis weer recht.
De schade viel nogal mee...

Afb. 3 De kas wordt naar de zijkapel
geduwd
Onder aan de trapjes werden kolomme
tjes van tegels gestapeld zo dat onder elke
hoek van de kas een kolommetje kwam.
Deze werden met balkjes verbonden.
Nadat de kas tot boven de tegels was
gerold werd van elke kolom telkens een
tegel weggehaald, zodat het geheel uitein
delijk beneden stond en verder verscho
ven kon worden. Daarna volgde het op
bouwen weer. Alleen de prestantpijpen
kwamen voor het metselwerk van de
zijkapel te staan.

Afb. 2 De kas wordt op enkele steigerbuizen van het podium gerold
Transport
Op foto 2 is te zien hoe de pijploze kas
verplaatst werd en daarbij drie treden
zakte. Onder de kas werden balkjes ge
schoven door telkens een zijde voorzichtig
op te hevelen. Onder de balkjes werden
steigerbuizen gelegd.
Het was niet moeilijk om met zijn allen de
kas van zijn plaats te rollen.
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Afb 4. De pijpen worden een vooreen weer
in de houten bodem geplaatst
Bronnen
1 Parochiearchief kerk SintJan.
2 A.P. Oosterhof en A. Bouwman.
Orgelbouwkunde.
3 M. Hoving. Het orgel in Nederland.

WAGENINGSE STRAND?
Monding van het Wageningse stadsriool...

I.C. Rauws

Voordat het W ageningse afvalwater werd afgevoerd naar de rioolwater
zuiveringsinstallatie van het zuiveringschap Veluwe, gelegen aan de Rijn
te Renkum, loosde de gem eente W ageningen dit ongezuiverde w ater op de
Rijn.
Stadsriool
Het vuile water werd geloosd via
hetstadsriool bij de monding van
het havenkanaal in de Rijn. Deze
plek werd dan ook in de volks
mond het Strontgat genoemd.
De naam spreekt voor zich. Het
had een fraai strandje aan de
voet van het zomerdijkje dat
vooral bezocht werd door henge
laars en zonaanbidders,
die meestal op de andere strand
jes gingen liggen, vooral als er
koeien of paarden rondliepen.
Natuurlijk werd ter voorkoming
van eventuele ziektes hier beslist
niet gezwommen. Volgens hen
gelaars met hun visserslatijn werd
juist hier de vetste vis gevangen.
Strand
In juni 1974 maakte ik op een
heiige dag een foto van het
Strontgat met strandje. Rechts
in het water, net zichtbaar, het
betonnen mondstukvan de riool
buis. Links staat mijn vissende
collega, wijlen "B oy" Jam es
Edward de Veer (1927-1977),
destijds mede werkzaam op de
administratie van drukkerij Vada,
met mijn spelende dochtertjes
Aletta (zittend) en Iris Rauws. Al
is het afvoerriool niet meer in
gebruik, de naam van het aloude
Strontgat is tot op heden geble
ven.
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Stadsplattegrond van Wageningen citoplan 5e editie
(ca 2000)

Foto: 15 ju n i 1974
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EEN PORTRET VAN MIETJE JACOBS
Joods erfgoed.

A.G.Steenbergen

Enige jaren geleden werd de collectie beeldmateriaal van de bijna verdw e
nen joodse gem eenschap van W ageningen verrijkt met een kleurenfoto van
een pastel-tekening van Mietje Jacobs, (zie afb.) De Groninger Berend
Kunst maakte dit portret in 1839.
trouwden niet alleen met leden van een
zelfde familie, maar ook nog eens op
dezelfde dag: 30 juni 1814!

Mietje, geboren in Wageningen op 5
november 1792, was toen 47 jaar en sinds
1814 getrouwd met de Almelose textielfa
brikant Joseph Salomonson. Ook van hem
bestaat een pastel-tekening van dezelfde
portretschilder. Beide portretten staan
afgebeeld bij het artikel van mr.E.J. Wolleswinkel over de familie Salomonson in De
Nederlandse Leeuw 2002, n r.11/12,
blz.465-466. Het portret van Mietje staat
zelfs nog eens op de omslag van het
tijdschrift! Een ouder zusje van Mietje,
Hesje, dat op 7 maart 1791 ook in W age
ningen het levenslicht zag, trouwde met
Josephs broer, Isaac, eveneens textiel
fabrikant. Beide broers waren tevens lid
van de firma gebr. Salomonson. De zusjes
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De fam ilie Jacobs.
Deze familie kwam uit Gogh (Dld) en
vestigde zich in 1736 in Wageningen. De
vader van Hesje en Mietje, Hijman (Chajim
in de sjoel), was in 1753 in onze stad
geboren. Hij trouwde in 1789 met deTielse
Helena Hijmans (1764). Van Hijman is een
brief bewaard die hij op 23 december 1789
schreef aan zijn Helena. "Seer Hoog Geagte en Alerwaarsste Lief" staat er boven!
De familie Jacobs woonde in de Hoog
straat, tussen de Wal- en Riemsdijkstraat,
in een kapitaal pand. (zie afb.) Hijman was
een druk bezet man. Hij was ritueel slachteren bankvan lening-houder. Hij handel
de en bezat een winkel in manufacturen.
Hij was ook nog eens koopman in tabak.
Voor de opslag van tabak liet hij in de
Riemsdijkstraat een tabakspakhuis bou
wen, grenzend aan zijn tuin. Vanaf ca
1840 was hierin op de eerste verdieping de
synagoge.
En daarvoor? Ongetwijfeld bij hem thuis.
Het grote huis bevatte immers vele, vele
kamers. Op zijn grafsteen-(hij overleed in
1837, 77 jaar oud) -staat o.a. "Zijn hart
ging uit naar de synagoge en hij kwam daar
zijn gehele leven om te bidden op sjabbat
en de feestdagen". Hijman was ook voor
zitter van de joodse gemeente. Helena
overleed in 1841.
Op haar grafsteen wordt de schenking
door haar vermeld van de ruimte in het

pakhuis waarin de synagoge gevestigd
werd. En de beide zusjes? Mietje van het
portret overleed in Almelo op 24 januari
1869 en Hesje op 20 maart 1881. Beiden
liggen begraven op de joodse begraaf
plaats in Almelo.

N.B. Meer uitvoerige informatie over de
familie Jacobs vindt u in "Een eerlijcke
plaets. Memorboek van joods Wageningen en omgeving", verschenen in 2000.
Het is bijna uitverkocht!!!

De Hoogstraat omstreeks 1905. Links in het midden het huis van de fam. Jacobs, dat
verwoest werd in mei 1940. Foto: coll. Oud-Wageningen.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 25 wil ik opnieuw Uw aandacht op Uw Gem eente-archief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'W ageningse geheugen'.
Klap op de kop
Notulen d.d. 31 oktober 1720, wegens het
slaan en veghten den 30 8ber 1720 voor
gevallen.
'— is binnen gebracht Hermen Aliven welke
gistere avondt gearresteert is over het
vechten tot Middelhovers en aan hethuijs
van Gerrit van der Sande voor gevallen.
Verklaart den selve niette weeten wie hem
het gat in de kop heeft geslaegen en
wie hem over het lijffheeft gesneden maar
dat meent dat het Achterberghse sijn
geweest dat bij hen waaren Jerephaas die
aan den boom gewoontheefft, Jan Sitman
en Stoffel Aaries van Heusden.
We hopen dat Hermen van zijn verwondin
gen goed hersteld is.

Bron: Rechterlijkarchiefinv. nr 132. Informatiën, interrogatoria en gerichtelijke verklaringsen, 1701-1732.
Hoevestein
Op 4 april 1764 verkopen Abraham van
Bemmel notaris te Am ersfoort en Alberdina Geertruijd Brandligtex. test., Emeren
tia Struijs wed. van Andreas van Mehen,
Catharina Struijs huisvrouw van Hendrik
Harmen Colonius en Margaretha
Struijs wed. Jan Engelberts, en Witha Eme
rentia Struijs, Anna Sophia Struijs en
Geertruijd Struijs erfgenamen van Emeren
tia Struijs voor f 1150 o.m. Hoevesteijn.
Bron: Rechterlijk Archief inv. nr. 197.
Minuten van transporten 1753-1769.
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TOEN SCOUTING NOG PADVINDERIJ WAS
T.g.v. negentig jaar scouting in Wageningen

J. van de Ban

De Heeromagroep had van 1935 tot 1940 een legendarisch leider in
hopman Broekema. Hij was een student, die in Utrecht medicijnen studeer
de. Op zijn motorfiets kwam hij op zaterdag naar W ageningen. Op zondag
morgen was er instructie en konden klasse-eisen worden afgelegd en dan
werd de oefening voor de zondagm iddag voorbereid.
Programma
De middag begon met de vlaggenparade en
de uitleg van het middagprogramma. In een
oefening zat een wedstrijdelement tussen
de vier patrouilles. Een patrouille was een
eenheid van zes of zeven jongens onder
leiding van de patrouilleleideren een assistent-patrouilleleider. De leeftijd binnen een
patrouille liep uiteen van elf tot zeventien
jaar. Er waren vier patrouilles namelijk de
fazanten, de haviken, de zwaluwen en de
eekhoorns. De Heeromatroep bestond dus
uit 24 of 28 jongens. Bij elke oefening werden
er prijzen gegeven voor verschillende pres
taties, die tijdens de oefeningen werden
geleverd. Die prestaties konden bestaan uit
kaartlezen, sluipen, een spoor uitzetten,
spoorzoeken, morseseinen (meteen vlag of
een lamp), afstand schatten, enz.
De uitleg van het middagprogramma begon
dikwijls met een romantisch jongensachtig
verhaaltje overeen indianenstam, een rovers
bende, verborgen schatten, een tovenaar
of iets dergelijks en dat werd dan uitgelegd
als een oefening, waarin prestaties moesten
worden geleverd in een wedstrijd tussen de
vier patrouilles. De leiding gaf punten voorde
geleverde prestaties.
Na het hijsen van de vlag werd informatie
gegeven over de oefening en over de
materialen die nodig zouden zijn. Als hetzich
bijvoorbeeld afspeelde bij het veldje van
Quadenoord (ter hoogte van de Panoramahoeve aan de beek) wat moest er dan mee
(touw, pannen, verkennersstokken, een
kampschop of ander materiaal). Het gehele
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bosterrein tot aan de spoorlijn kon hetterrein
van de oefening zijn. Alleen het bos van het
landgoed Oranje Nassau was niettoegankelijk. (DatwasvoordeTBC-patiënten). Enke
le malen was er een vermommingsoefening
in de Hoogstraat of in de avond een sluipoefening in een donker bos of seinen met
morsetekens met een lamp van de berg
rand naar de overkant van de Rijn.
Jaarfeest
Jaarlijks was er een jaarfeest waar alle
ouders en belangstellenden welkom waren.
Daar was vaak een fancy-fair aan verbon
den en daar werd ookgeld verdiend voor de
aankoop van materiaal of om de kosten te
dekken van het zomerkamp. In de winter
1937-1938 was dat in café Rozenhage
boven aan de Holleweg (waar nu de Westbergweg is doorgetrokken). Iedere pa
trouille gaf een eigen bijdrage. De zwaluwen
maakten bijvoorbeeld belachelijkdatiedere
fiets een wit achterspatbord zou moeten
hebben. Ze kwamen met een fiets met een
claxon en richtingaanwijzers op het toneel.
Het volgend jaar was het jaarfeest in
Junushoff. Alle zalen waren afgehuurd. Er
was een fancyfair om geld te verdienen
voor het zomerkamp en er was een toneel
stuk "De wraak van de Bende". De ontkno
ping kwam toen bleek, dat één van de
bendeleden in een grote ton verstopt zat en
alles had gehoord. Hopman Broekema was
een heel goede toneelregisseur; dat heeft
heel Nederland kunnen zien toen hij later
huisarts als in Diever en met dorpelingen

stukken van Shakespheare ging opvoeren.
Een aparte belevenis was ook de opening
van hetGoffertstadion in Nijmegen. Op het
binnenveld werd dooréén patrouille van elke
vertegenwoordigde troep een vlag gehe
sen aan een vlaggenpaal, die werd ge
maakt door aan elkaar gesjorde verken
ners stokken. De drie andere patrouilles van
de Heeromatroep maakten met verkennersstokken en een lasso een fietsbrancard
tussen twee aan elkaar verbonden fietsen.
Er werd gefietst op de wielerbaan, die in het
stadion was aangebracht. Het werd een
soort snelheidswedstrijd tussen patrouilles
en het ontlokte veel applaus van het publiek
als er weer een brancard werd ingehaald.
Kamperen
Met Pinksteren werd er een Pinksterkamp
gehouden; in 1938 de eerste dag op het
veldje van Quadenoord. Er werden inko
pen gedaan in Bennekom. Daarna twee
nachten kamperen aan de beek bij Uchelen en in het weekend van 9-10 juli was er
nog een oefenkamp aan de beek bij
Wolfheze ten westen van het hotel. Het
resultaat was datde patrouillewedstrijden
van dat jaar eindigden met voor elke
patrouille een gelijk aantal punten.
Een hoogtepunt was het zomerkamp in
Denemarken in 1938. Op 1 augustus moest
iedere verkenner met zijn bepakking op de
fiets komen voor een algemene inspectie.
Ieder had gelijke canvasfietstassen; met in
de linker tas de dekens en rechts kleding en
wasgerei. De kledingstukken werden alle
maal opgerold en zó achter elkaar ge
plaatst, dat de druk van de tas in de
lengterichting voorkomt dat de tas opzij bol
staat. De patrouilleuitrusting werd onderalle
patrouilleleden over hun fietsen verdeeld.
Deze verdeling slaat op tentdoek, tentstokken, grondzeil, keukendak, haringen, touw,
canvas waterzak, pannen, primus, keukenmateriaal, enz. Iedere jongen had dus
een deel hiervan op zijn fiets. De volgende

dag was het om negen uur vertrek vanaf
café Rozenhage. Ieder patrouille kreeg een
kaart met de route en tien gulden om eten
te kopen onderweg. We reden met twee
fietsen naast elkaar en als het verkeer dat
soms nodig maakte allen achterelkaar. Wie
rechts rijdt trapt dan even harder, zodat de
links rijder er achter kan. De patrouilleleider
en zijn assistent verdelen wie er voorop rijdt
en wie achteraan. Voorbij Deventer op de
weg naar Bathmen begon een spoor, dat
gevolgd moest worden naar het kampter
rein aan de Schipbeek. Totaal was die dag
zestig km gereden en dat betekende ook
pijnlijke billen. De billen werden door de
hopman in zijn tent ingesmeerd met kamferspiritus. Dat prikte, maar het hielp wel.
De volgende dag moest dat nog eens.
De tweede dag werd gereden tot voorbij
Oldenzaal en dat is ongeveer 55 km. De
leiding kwam dagelijks bij een andere pa
trouille eten. Datgafwel eens hilariteitalsze
van elkaar het idee overnamen om tut
tifrutti te willen eten. Na zo'n tocht viel
iedereen als een blok in slaap.
Op 5 augustus werd gefietst naar Bentheim
om daar op de trein naar Fredericia in
Denemarken te stappen. Dat de treinreis in
Duitsland begon, maakte de reis veel goed
koper. De douane hield de tocht niette veel
op. Er was een speciale wagon voor de
fietsen en gereserveerde plaatsen voor de
jongens, van wie enkelen nog wel een
slaapje hebben gedaan.
Drie dagen, 5, 6, en 7 augustus, bleven we
in een internationaal kamp bij Fredericia, de
Jambolillebelt. Op een weiland, dat afhelde
naarde Kleine Belt waren verkenners uit de
verschillende Skandinavische landen en in
een bosstrook langs het water was het
troephuis van de lokale padvinderstroep.
Op 8 augustus fietsten we van hier via
Kolding naar het begin van de Kolding Fjord.
Daar werd aan het strand gekampeerd.
Over het water waren we ongeveer twee
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kilometer verwijderd van de vorige kampeerplaats. In de avond werden met morse
seinen via een lamp groeten uitgewisseld
metdeJamborlillebelt. Aanvankelijk was het
de bedoeling geweest langs de oostkust
van Jutland terug te fietsen naar de Duitse
grens. Vanwege het voorkomen van mond
en klauwzeer in Noord Duitsland, moesten
we weer naar het noorden. Op 10 augustus
fietsten we daarom 32 km naar het noor
den naar Vejle waar we drie nachten ble
ven. Bij iedere patrouille was een Deense
jongen ingedeeld, die kon helpen met plaat
selijke regels en met het doen van inkopen.
Bij het kamp bij Vejle was onze Deense
jongen één dag niet aanwezig wegens
familieomstandigheden. Op die dag moes
ten we dus zonder hulp zelf inkopen doen.
Wij wilden eieren kopen, maar nergens in die
winkel zagen we eieren .Toen begonnen we
te kakelen als kippen en daarop kwam de
winkelier aan met een mandje eieren. Er
werden uitstapjes gemaakt en er is een foto
van de hele troep genomen op een toren
in die stad. De kampeerplaats was aan het
water van de Vejle Fjord.

Hierna was er een korte tocht van 19 km
naar Faarup en meteen de volgende dag 32
km naardeTrelde Klint, waar twee nachten
werd gekampeerd. Op 16 augustus hadden
we een rustdag op het terrein bij Fredericia,
waar de Jambolillebelt was geweest. Daarbij
was er gelegenheid om afscheid te nemen
van de Denen, die ons hadden begeleid en
om alles klaarte maken voor de treinreis naar
Bentheim. Van daar werd via dezelfde twee
kampplaatsen als op de heenweg terug
gefietst naar Wageningen.
Het volgend jaar in 1939 heeft de troep een
trektocht gemaakt rond hetIJsselmeer. Bij
die gelegenheid zijn er ook enkele Deense
jongens mee gegaan.
Toen in 1940 de oorlog was uitgebroken en
nadat de bevolking van Wageningen was
teruggekeerd van de evacuatie, was hop
man Broekema afgestudeerd. De padvin
derij werd al snel verboden en het troephuis
werd verzegeld. Het is gebruikt door de produitse jeugdstorm en het is in de oorlog
afgebrand. Hoewel er nog wel vrienden
clubjes van overbleven was er toch vier jaar
van padvinderij geen sprake meer.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 25 wil ik opnieuw Uw aandacht op Uw Gemeente-archief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse
geheugen'.
Vertraging door aanhoudende oos
tenwind
Op 19 april 1745 schrijft Evert van Harthals,
koopman te Londen een brief aan Aernout
van Coevenhoven, koopman te Amster
dam (later wonende te Wageningen). Door
de aanhoudende oostenwind kan hetschip
met de brief pas op 30 april vertrekken. Van
Coevenhoven tekent op de envelop aan
dat hij de brief op 6 may ontvangen heeft.

Lammert de Pruijs
Op 24 maart 1798 meldt Peel Beek, Den
Rigter der Stad en Regtsgebied van W a
geningen, dat de door de overheid ge
zochte Lammert Heijkamp, door de w an
deling Lammert de Pruijs genaamd, reeds
voor 31/2 jaar is overleden.
Welke kenmerken zou Lammert hebben
gehad om hem deze bijnaam op te leve
ren?

Bron: Rechterlijk archief inv. nr. 295.
Stukken betreffende de boedel van Aarnout van Coevenhoven.

Bron: Oud-archief inv. nr. 108. Ingeko
men stukken, 26-11-1797 tot 2-4-1798.
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MOPPEN EN SPOTLIEDJES UIT DE BEZETTINGSTIJD
Humor om de moed er in te houden

I.C. Rauws

Tijdens de Duitse bezetting ontstonden er vele moppen en liedjes om de
mensen een hart onder de riem te steken en de vijand belachelijk te maken.
Deze verschilden van plaats tot plaats daar ze mondeling of schriftelijk werden
doorgegeven. Reeds voor de oorlog maakte een rijmpje, naar ik meen van
Joost van den Vondel, opgeld: Is de M o f arm en kaal, dan spreekt hij bescheiden
taal. Doch komt hij tot een hoger staat. Dan doet hij God en mensen kwaad.
Humoren moppen
Iedere gebeurtenis gaf wel aanleiding voor
een nieuwe mop of spotlied om de Duitsers
op de hak te nemen. Dit begon meteen na
de inval op 10 mei 1940. Toen de nieuws
radio van het Algemeen Nederlands Pers
bureau, het ANP, onder Duits toezicht
kwam, werd dit prompt omgedoopt tot
Adolfs Nieuwste Papegaai.
In mei 1941 vloog de plaatsvervanger van
Adolf Hitler, Rudelf Hess, op eigen gezag in
het geheim naar Schotland om zelf te
onderhandelen over een vrede met GrootBrittanië. Men ging er daar niet op in en hij
werd gevangen genomen. Dit was dan
weer aanleiding dat een busconducteur in
een zekere plaats de halte Hessenweg
vrolijk aankondigde als Hess-is-weg.
Veel moppen kon men op de eigen woon
plaats zoals Wageningen betrekken:
Een tim m erm an stond in de deuropen ing van
een winkel in de H oogstraat een plank te zagen
om de oorlogsschade aan het pand te herstellen.
Op dat m om ent kwam er een D uitser langs die
per ongeluktegen de uitstekende plank liep. "Kijk
uit, sufferd", riep de tim m erm an, w aarop de
Duitser v ro e g :"W as sagen sie?" De tim m erm an
kwaad: "Planken voor de doodskistvan je baas!"

Rijkscommissaris Seyss-Inquart
Op 29 mei 1940 eindigde de periode van het
militaire bewind onder leiding van de Duitse
Wehrmacht toen in de Ridderzaal te Den
Haag de macht werd overgedragen aan de
de Duitse Rijkscommissaris Arthur SeyssInquart (1892-1946), zelf een Oostenrijker.
Deze werd onmiddellijk door iedereen Zes-

en-een-kwart genoemd, verwijzend naar
zijn mankheid. Om dit nog eens te onder
strepen liep men als grap met het ene
been op straat en met andere op de
stoeprand. Het kon je een flink pak slaag
of erger opleveren.
Al snel ontstond er een spotlied op de
Rijkscommissaris op de wijs van "Toen
onze mop een mopje was."
T o e n onze Seyss een Seyssje w as
T o e n w o o n d e hij in W ien.
Nu w o o n t hij in het Haagje
Van onze W illem ien.
Klik klak klik klak, klik klak klik klak,
Zo gaat zijn lam m e poot.
En als de tijd verandert
Dan slaan w e 't Seyssje dood.

NSB
Maar ook de NSB-ers, Nederlanders die
met de Duitsers heulden, ontkwamen niet
aan de spot. Over hun leider Anton Mussert
(1894-1946) vertelde men dat hij een
Duitse "herder" had waarbij de Hitlergroet
aangaf hoe 'groot' de hond wel niet was.
Op de NSB zong men het volgende lied, (de
naam van de wijs weet ik niet):
O p de hoek van de straat,
staat een NSB'er.
't Is geen man, 't Is geen vrouw ,
m aar een farizeeër.
M et de krant in zijn hand,
staat hij daar te venten.
En v erkoopt zijn vaderland,
voor zes losse centen.

Dit lied en dat op Seyss-Inquart waren het
meest bekend. Verder waren er nog de
spotprenten om de vijand te demotiveren.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen en belevenissen
WILLEM GORTER (34-4 blz. 13-15)
Aanleiding van de foto op blz. 15 van Johan
Gorter, geboren te Wageningen op 24
augustus 1908, met Willem Gorter uit
Sydney (Australië) kreeg ik de vraag:
"Welke Willem is dit?"
Welnu,deze Willem is een achterneef van
Johan en een kleinzoon van zijn broer
Willem Gorter, die gehuwd was met zijn
nicht Elizabeth Cornelia Graauw, geboren
te Zaandam op 29 maart 1898 (zie blz. 13)
Willem (Bill) Gorter werd geboren te Wolverhampton (Engeland) op 16 augustus
1949 als zoon van Willem Gorter, geboren
te Batavia (N.I.) op 26 juli 1922 en Edith
Mary Bloomfield, geboren te Wilverhampton op 15 april 1926. In 1969 maakte hij
een Europa-trip naar o.a. Engeland en
Nederland om zijn familie te bezoeken,
waarbij hij ondermeer Wageningen be
zocht. Tijdens zijn thuisreis per schip van
Engeland naar Australië leerde hij aan
boort Jacqueline Dom Lawer kennen, ge
boren te Harpenden (Engeland) op 15
augustus 1950, met wie hij te Sydney op
12 maart 1971 in het huwelijk trad. Al met
al een reis (naar Wageningen) die hem
"geluk"heeft gebracht.
Sjaak Rauws.
DE VOORBURGTEN (34-3 blz. 73-76)
In 1974 stond aan de westzijde van de
Rijnsteeg nr. 5 de boerderij Het Voorburg
Vernoemd naar het perceel waarop zij
stond (afb. 1) O f deze boerderij nog
bestaat weet ik echter niet. De naam
Voorburgsloot, lopende langs de Rietveldlaan in de wijk Noordwest, lijkt mij dan ook
juist, hoewel de Rijnsteegsloot langs de
Rijnsteeg daan/oor de Voorburgsloot heet
te. Zie plattegrond gemeente Wageningen
Cito-plan vijfde editie, in O-W 32-3.
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Boerderij Het Voorburg, Rijnsteeg 5 in
Wageningen. Foto I.C. Rauws,
16 februari 1974.
Of er ooit een boerderij De Voorburg in de
omgeving van de Voorburglaan in de wijk
Binnenhaven heeft gestaan is mij niet
bekend.
Sjaak Rauws.
GENEVER EN WIJN
(OW 34-3 blz. 79 en 80)
In dit in OW opgenomen artikel is sprake
van drie aspecten waarvan de context wat
op de achtergrond blijft. Allereerst gaat het
om het garnizoen van de vesting Grave.
Verder zou dit garnizoen lijden aan een
meer dan normale dorst cq. behoefte aan
alcoholische dranken. Tenslotte blijkt dat
transport van de benodigde spiritualiën
vanaf het Lexkesveer niet mogelijk is
wegens gebrek aan karren en wagens in
de Over-Betuwe. De voor het transport
verantwoordelijke ambtman van Grave en
het Land van Cuyk verzoekt medewerking
van de Wageningse magistraat om in de
omtrek van Wageningen het benodigde
vervoer te vinden, zodat de bij het Lexkes
veer opgeslagen dranken alsnog kunnen
worden getransporteerd naar Grave. Als
we deze gebeurtenissen bezien tegen de
achtergrond van tijd en omstandigheden,

wordt iets duidelijker wat er aan de hand
was.
In het artikel wordt verondersteld dat het
garnizoen van Grave snakte naar jenever
en wijn. Dat geeft de indruk dat de
behoefte van dat garnizoen aan alcoholica
groter was dan gebruikelijk. Die verklaring
is mogelijk, maar we kunnen ook een
andere - aanvullende - verklaring geven.
Wie zich de vroegere militaire dienst nog
herinnert, weet dat de dienst van de
manschappen van de parate troep een
karwei was dat in de vrije uren werd
gekenmerkt door verveling. Een methode
om die ven/eling te compenseren was
drankgebruik, hetgeen in Nederland tot
aan het einde van het dienstplichtigentijdperk het geval is geweest. Vanuit dat
gezichtspunt was er met de drankvraag
van het Graafse garnizoen niets bijzonders
aan de hand.
De verklaring van het door ambtman Van
Dussen aangeroerde probleem kan liggen
in de gebeurtenissen die leidden tot de val
van de Republiek in januari 1795. We
moeten dan teruggaan tot de eerste jaren
van de Franse Revolutie. In de jaren 17891792 voelden Frankrijks buren zich steeds
meer bedreigd door wat in hun ogen een
volledig op zijn kop zetten was van de
maatschappelijke verhoudingen. Omge
keerd voelde Frankrijk zich bedreigd door
Pruisen en nog meer door Oostenrijk. De
vlam sloeg in de officiële pan toen Frankrijk
op 20 april 1792 de oorlog verklaarde aan
Oostenrijk. Frankrijk viel de Oostenrijkse
Nederlanden (het tegenwoordige België)
binnen. In februari 1793 verklaarde Frank
rijk ook de oorlog aan Groot-Brittannië en
de Republiek. Na ruim twee jaarvan heen
en weer golven van de oorlog in België
versloegen de Fransen op 26 juni 1794 de
Oostenrijkers definitief bij Fleurus.
Toen was het hek van de dam. De Franse
legers trokken in augustus 1794 StaatsBrabant binnen. Tot de vestingen die een

aanval konden verwachten, behoorde
Grave. Dat gebeurde dan ook. De belege
ring van Grave begon op 20 oktober 1794
en eindigde op 30 december 1794, toen
het Staatse garnizoen zich overgaf aan de
Franse troepen onder generaal Pichegru.
In december 1794 trok het Franse leger de
bevroren rivieren van Midden-Nederland
over. Op 18 januari 1795 begon een aantal
stadsgreepjes in Nederlandse steden. De
geboorte van de Bataafse republiek was
begonnen.
Tegen deze achtergrond wordt begrijpelijk
wat Van Dussen op het oog had met zijn
brief van 15 oktober 1794 aan Wageningen. Hij zag aankomen dat Grave binnen
kort belegerd zou worden en wilde daarom
de vesting zo goed mogelijk bevoorraden
om een beleg zo lang mogelijk te kunnen
uithouden. Het snakken naar jenever en
wijn had minder te maken m eteen bijzon
dere dorst dan wel met de overweging, die
dorst te moeten lessen in de nabije toe
komst, waarin nieuwe aanvoer niet moge
lijk zou zijn wegens de oorlogstoestand en
de belegering. Veel tijd om de goederen
naar Grave te brengen heeft hij niet gehad
want vijf dagen na zijn brief aan de
magistraat van Wageningen begon de
belegering van de vesting Grave door de
Franse troepen.
Ook de schaarste aan karren en wagens
wordt nu verklaarbaar. In tijd van oorlog
is beschikbaar transport een van de eerste
vereisten voor een leger, dat munitie,
wapentuig en rantsoenen moet vervoe
ren. Het aantal in vredestijd ter beschik
king staande karren en wagens was niet op
oorlogssterkte want dat was veel te duur.
De oplossing was eenvoudig: het leger
nam de benodigde transportmiddelen
eenvoudig in beslag. In de omgeving van
Grave en Nijmegen (ook een garnizoenstad) waren dus geen karren en wagens
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meer beschikbaar want die waren blijkbaar
al gevorderd door het leger (of door de
eigenaars verborgen...).
Bronnen
1. 'Generaal de Bons en het beleg van
Grave in 1794', http://www.bommeltje.nl/
Grave, bezocht 10 september 2006
2. 'Prisma Kalendarium. Geschiedenis van
de Lage Landen in jaartallen'. (Utrecht
1995) 144, 147.
Jan van den Burg
DE PASTORIE VAN ELSNERUS
(34-3, blz. 82 e.v.)
Saskia Zwart schreef voor het september
nummer van ons blad een zeer lezens
waardig artikel over de achttiende eeuwse
predikant Theodorus Petrus Elsnerus. Dit
n.a.v. de schenking van een perkament
gebonden boek, een bijbelstudie, geschre
ven door onze Wageningse predikant en
na diens dood door zijn broer in 1747
uitgegeven.
Het eerste wat ik na het lezen van de vier
bladzijden deed was een 'genealogische
tabel Elsnerus'samenstellen, zodat ik weet
wie-wie precies is.
Dominee Elsnerus woonde vanaf 1735 tot
aan zijn overlijden in 1746 met zijn gezin
in de nieuwe pastorie in de Riemsdijkstraatwestzijde. De pastorie werd in mei 1940
verwoest. Er is gelukkig een foto uit de
cember 1933 van deze straat richting
Hoogstraat bewaard.

Het grote huis in het midden rechts was
deze pastorie.
Op een luchtfoto uit 1933 van de binnen
stad is o o k d e ze p a s to rie in de
Riemsdijkstraat goed terug te vinden,
compleet met het achttiende-eeuwse dak
met een zakgoot.
De laatste predikant die in dit kolossale
pand woonde was J. Jellema. Hij kwam in
1909 naar Wageningen en nam in novem
ber 1929 het beroep aan naar St. Pancras
(N.H.). Het verhaal gaat dat hij in armoe
dige omstandigheden in Friesland is over
leden. Omstreeks 1937 was het pand in
gebruik bij het Leger des Heils.
N.B. Ditverhaal over Elsnerus in Wagenin
gen is een waardevolle bijdrage aan de nog
zeer kleine reeks "domineesportretten"
van Wageningse predikanten. Ik wil naar
aanleiding hiervan verwijzen naar het boek
van G. van Bruggen In Gedachtenis,
waarin zeventig Edese predikanten gepor
tretteerd werden en dat in 2004 uitgege
ven werd. Wanneer volgt een dergelijk
boek in Wageningen?
Ton Steenbergen
GROENE OF W ITTE BOEKJE
(34-3 blz. 91)
In het septembernummer van Oud-Wageningen vraagt de redactie zich af of het
groene boekje of het witte boekje moet
worden gehanteerd. M.i. moet dat het
groene boekje zijn. Dat is de officiële
spelling.
Op het witte boekje hebben ongetwijfeld
ook veel mensen wat aan te merken en ik
vrees daterdan al snel lieden zullen zijn die
ook wel een nieuwe spelling zullen ontwik
kelen. Het eind is dan zoeken voor we het
weten is de Nederlandse taal naar de
knoppen.
Ans Lijftogt
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn

r

r ^
NU TE ZIEN IN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Natuurlijk avontuurlijk 90 jaar scouting in Wageningen
nog t/m 9 april 2007
In 1907 onstonden in Engeland de eerste
scoutinggroepen. Drie jaar later volgde
Nederland. In 1916 waren er opeens ook
padvinders in Wageningen. Na gedurende
WO-II verboden te zijn geweest kwam de
padvinderij tot grote bloei. Wageningen
kende zelfs vier groepen: de Heeroma-,
de Belmonte-, de Cunera- en de Zonnegroep. In 1982 fuseerden deze tot één
grote groep: Scouting Die Wiltgraeff.
Het 'spel van verkennen' zoals dat er
vroeger uitzag en nu nog steeds gespeeld
wordt.

zichzelf overbodigd gemaakt, de emanci
patie van het volk was geslaagd.

Honderd jaar Wagenings Volkshuis
1 december 2006 t/m 3 juni 2007
Honderd jaar lang is het Volkshuis het thuis
geweest van de Wageningse socialistische
vakbeweging en politiek. Er werd druk
vergaderd en ontspanningsverenigingen
hielden er hun repetities. In het Volkshuis
werden veel initiatieven geboren voor ver
betering van de huisvesting van de arbei
ders, voor plaatselijke sociale voorzienin
gen en voor een krachtige sociale ge
meentepolitiek. In het Volkshuis werden
de linkse voorlieden en de talrijke vrijwilli
gers gevoed met enthousiasme en kennis
van wat er onder de mensen leefde. Als er
iets broeide in de samenleving, dan broei
de het in het Volkshuis. Zo is 't een eeuw
lang gegaan, maar toen begon het volk
weg te blijven uit zijn huis. Het huis had

NOG VERKRIJGBARE BOEKEN
O UD -W AGENIN GEN

BIJ

125 jr Ziekenzorg Wageningen
Wageningen en de Rivier de Rijn
Spiegel van Wagenings verleden
Wageningse Dienders
Bouwen en Bommen op de
Wageningse Berg
Wageningen in Oorlogsbrand
Twee eeuwen handmerken van
Wageningers

2,—
3,—
3,—
5,—

En verder:
doorlopende exposities over het Wageningse verleden met speciale aandacht
voor W ageningen als vestingstad en
Wageningen in oorlogstijd. Ook zijn er in
het aanpalende Koetshuis steeds kunstexposities te zien.
Openingstijden (wintertijd)
dinsdag t/m zaterdag 12.00 - 16.00 uur,
zondag 13.00 - 16.00 uur

7,50
7,50
4,50

Verkrijgbaar:
op de Verenigingsavonden,
bij museum De Casteelse Poort of
bij E.J. Jansen
Vergersweg 11, Wageningen
Tel. 0317-412801. "
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BOEKBESPREKING:
AANVULLINGEN BIJ BOUW EN EN BOMMEN OP DE W AGENINGSE BERG
De gegevens die gebundeld werden in het
boek Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg betroffen datgene wat over
die beide onderwerpen verzameld werd tot
aan lju li 2004. Na hetverschijnen van het
boek kwamen aanvullende gegevens naar
voren die het vermelden waard zijn en die
in dit boekje 'Aanvullingen' daarom ver
meld werden. De indeling van het boek
Bouwen en Bommen op de Wageningse
Berg (BbWb) wordt daarbij gevolgd.
Daarnaast zijn in deze 'Aanvullingen' een
aantal uitvoerige citaten uit brieven en uit
dagboeken opgenomen. Hoofdstuk VI
vermeldt daarbij, deels in zijn eigen be
woordingen, hoe het verder ging met de
bewoner van Hamelakkerlaan 11 die op 17
september 1944 gewond raakte. Hij bun
delde in 1986 zijn dagboeknotities samen
met citaten en commentaren en met
beschrijvingen van situaties in de Tweede
Wereldoorlog. Die bundeling geeft een
schat aan gegevens over de gebeurtenis
sen in de Sahara en in hetziekenhuis, over
evacuatie en over verhuizingen en over
drama's in dat laatste oorlogsjaar. Vervol
gens krijgt in hoofdstuk VII de verzetsman
van wie in BbWb onderaan bladzijde 140
alleen de naam genoemd wordt, de nodi
ge aandacht, alsmede enkelen van zijn
medestrijders. In hoofdstuk IX zijn brief
en dagboekfragmenten opgenomen die

toestanden in Wageningen na 17 septem
ber 1944 en in de hongerwinter pakkend
weergeven. Deze geschriften kwamen
naar voren door commentaar van een
briefschrijver die op 17 september 1944 op
Ericalaan 3 woonde. De schrijver had in de
tabel op bladzijde 46 van BbWb een naam
gemist bij de bewoners van dat huis en
daarnaast vroeg hij zich af waarom in
BbWb dat huis niet vermeld werd. Het
antwoord op die vraag is dat in BbWb
alleen adressen werden vermeld waar
slachtoffers waren gevallen en waardirecte bomschade was veroorzaakt. De toen
malige bewoners van Ericalaan 3 raakten
niet gewond, maarzij hebben hun ervarin
gen zodanig beschreven dat daar ruime
aandacht voor gerechtvaardigd is. Die
wordt gegeven in hoofdstuk VIII. Een van
die bewoners heeft in brieven aan haar
familie een beeldend verslag gegeven van
gebeurtenissen op 17 september 1944 en
tevens van haar werk in het Wageningse
ziekenhuis de dagen daama tot aan de
tweede evacuatie van de stad op 1 okto
ber 1944. Die brieven worden vermeld in
hoofdstuk IX, dat daarna eindigt met een
verslag van haar fietstocht van Amster
dam naar Wageningen in de laatste dagen
van december 1944. De nummering van
de bladzijden in deze Aanvullingen sluit aan
bij die van BbWb.

OP TOEKOMSTIGE ARBEID
Een man dempte laatst, met veel overgave,
volledig en zo maar de Wageningse haven.
Hij gaf, op mijn vraag,
De reden heel graag:
"Dan heb ik zo straks weer eens wat te graven.'
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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.
WAGENINGENIN 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 2006
• Stadswandelingen.
• Wandeling door de uiterwaarden.
• Fietstocht Landschap en Landbouw.
• Beeldenroute per fiets.
• Wandeling Tuin en Architectuur.
• Wageningen in Monte.
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)
www.casteelsepoort.nl

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat.
Contributie minimaal : € 15,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.
BESTUUR
G.L. Olinga

voorzitter

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@hetnet.nl
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
H.A. Schols
secretaris
tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@planet.nl
P.H. van de Peppel
penningm eester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
E.J. Jansen
lid
tel. 0317 412801
W.J.M. Groenewegen
lid
Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen
tel. 0317 416991 e-mail: wgroen@xs4all.nl
H.P. Lagerwerf
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel. 0317 413063
N. Borreman
Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
lid
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
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
J.J.M. Everdij
hoofdredactie
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
tel. 0317 416744
e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
W.C.W.A. Bomer
lid
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
lid
H. Pothof
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
tel. 0317 416675
FOTO-EN PRENTENKABINET
A.L.N. Rietveld
Tarthorst 54, 6708 JB Wageningen
tel. 0317 415477
W. Ruisch
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
WEBMASTER
R. Meijerink
Irenestraat 35, 6707 CT Wageningen
tel. 0317 416591 e-mail: ritameijerink@zonnet.nl
ARCHEOLOGIE CONTACTPERSOON
H.P. Lagerwerf
archief
Oudlaan 65, 6708 BC Wageningen
tel. 0317 413063
COMMISSIE STADSWANDELINGEN
L.A.A.J. Eppink
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel. 0317 416145
STICHTING WAGENINGS MUSEUM 'DE CASTEELSE POORT'
Bowlespark IA 6701 DN Wageningen
tel. 0317 421436 e-mail: casteelsepoort@planet.nl
W. Groenewegen
contactpersoon (adres. enz. zie hierboven).
VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT'
Mevr. M. Slebos
p/a Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen
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