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VAN DE REDACTIE
Een van de meest boeiende onderwerpen in de geschiedenis zijn de heraldische wapens
en de zegels. Symbolieken kleur spelen hierbij een grote rol. Zo zijn er in hetWageningse
archief bijna vijftienhonderd zegels opgespoord.
Bij nagenoeg elke familienaam is wel een wapen of zegel te vinden.
Deze keer vindt u in ons tijdschrift enkele artikelen die hierover gaan.
Om te weten of er in uw familie ook ergens een wapen gevoerd werd is tevens wat
genealogisch speurwerk nodig. De resultaten daarvan kunt u kwijt in een hoofdartikel
(3 tot 5 pagina's) of, als het een kortverslagje of opmerking betreft, in de rubriek Reactie
(minder dan een pagina).
De redactie hoopt dat het nieuwe kleurtje van dit jaar u bevalt, dat de artikelen u boeien
en dat u veel onderwerpen kunt bedenken die de lezers met u mogen delen.
Jan Everdij

KOPIJ voor het aprilnummer 2007 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 16
maart 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
VAN EDELE EENVOUD TOT NEOGOTISCHE TRIOMF
Kerkarchitectuur in de negentiende eeuw.
Ons zicht op de kerkenbouw in de negen
tiende eeuw is sterk bepaald geweest door
een negatieve beeldvorming. Begrippen
als waterstaatskerk, stucadoorsgotiek en
de diverse neo-stijlen (neo-gotiek, neorenaissance, neo-barok) roepen al snel de
gedachte op van 'standaardbouw', 'twee
derangs' en 'namaak'. De werkelijkheid is
anders.
In de lezing zullen de ontwikkeling en de
rijkdom van de kerkbouwkunst in de ne
gentiende eeuw worden belicht. De bouw
van de vele nieuwe kerken in die eeuw kan
niet los gezien worden van de toenmalige
grote politieke, maatschappelijke en ker
kelijke ontwikkelingen.

Trefwoorden daarbij zijn bijvoorbeeld Ba
taafse Republiek, eerste grondwet met
gelijkberechtiging van de verschillende
godsdiensten, (Lodewijk) Napoleon, Wil
lem I, Willem II, de Afscheiding en later de
Doleantie, het herstel van de bisschoppe
lijke hiërarchie, de groei van de bevolking,
het stijgen van de welvaart en de opkomst
van de verzuiling. Ook komen de verschil
lende kunst- en architectuuropvattingen in
die periode aan bod.
De lezing zal geïllustreerd worden met
(dia's van) voorbeelden van kerkarchitec
tuur uit het hele land, waar mogelijk met
voorbeelden uit de eigen regio.
Jean J.P. Gardeniers

BIJEENKOMST
op maandag 19 februari 2007 om 20.00 uur
in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen.
Lezing door de heer J.J.P. Gardeniers over
KERKARCHITECTUUR IN DE NEGENTIENDE EEUW
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 16 april 2007, na de jaarvergadering die om half acht begint, zal de heer
L.A.A.J. Eppink een lezing houden over "TORCK".
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Voorgevel van de voormalige r.k. kerk in de Heerenstraat, getekend door Ad Rietveld.
Afbeelding overgenomen uit: 750 Jaar kerkenbouw in Wageningen.
BESTUURSMEDEDELINGEN
Op het moment dat ik dit schrijf zit ik nog
wat bij te komen van feestdagen en
jaarwisseling maar ben tegelijkertijd de
eerste goede voornemens alweer bijna
vergeten. Ik wens ons allen weereen heel
goed jaar toe met veel aandacht voor de
geschiedenis van Wageningen.
En die aandacht dan wel het liefst in

positieve zin.
Een eerste prettige mededeling is dat dhr
Gerard de Nijs bereid is gevonden om zich
tijdens de komende jaarvergadering van
april kandidaat te stellen voor het voorzit
terschap van Oud-Wageningen. We stel
len het zeer op prijs dat de heer De Nijs
onze vertrekkende voorzitter dhr Olinga
(na twee periodes van drie jaar en een
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extra bonusjaar) wil opvolgen. Gelukkig
gaan het enthousiasme en de werklust
van dhr Olinga na april niet verloren voor
onze vereniging! De "maker" van ons
contactblad, dhr. Everdij, heeft aangege
ven te willen stoppen als eindredacteur en
dhr Olinga wil deze klus na de jaarvergade
ring overnemen, gelukkig voorlopig nog
geholpen door dhr Everdij als 'gewoon'
redactielid.
Inmiddels heeft u van onze penningmees
ter de acceptgiro voor het overmaken van
de contributie van 2007 ontvangen. De
hoop is dat u, net als in 2006, weer in grote
getale gehoor geeft aan dit betalingsverzoek zodat we ook in financiële zin een
goed jaar tegemoet gaan.
Ik heb ook het genoegen om alvast aan
te mogen kondigen dat een boekje met de
voorlopige titel'Wageningen aan de Limes'
binnen enkele maanden gereed zal zijn.
Journalist Leo Klep heeft naar aanleiding
van de drie Wagenings/Romeinse avon
den van voorjaar 2005 een mooi overzicht

gemaakt wat zeker de moeite van het
uitgeven waard is. Onderhandelingen met
betrekking tot het drukwerk zijn al gaande!
Als laatste punt is het wellicht vermeldens
waard dat Wageningen in 2013 herdenkt
dat het in 1263 stadsrechten ontving van
de graaf van Gelre en Zutphen. Zoals u
elders in het blad kunt lezen wil de gemeente
Wageningen dit feit groots vieren en ziet zij
een belangrijke rol weggelegd voor onze
vereniging om hieraan bij te dragen. Als
vereniging hebben we immers enorm veel
informatie overde geschiedenis van Wage
ningen in ons documentatiecentrum en
prentenkabinet! Maar we hebben ook onze
vrijwilligers! Denk hierbij aan Ad Rietveld,
Ton Steenbergen, Anton Zeven, HuigPieter Lagerwerf en alle anderen, die met
zeer veel kennis van zaken en geduld
kunnen zoeken en graven, tekenen en
schrijven en steeds weer met nieuwe feiten
en gezichtspunten boven tafel komen.
Namens het bestuur:
Henk Schols (secretaris)

LEDEN MUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr. L.W.A. Dammingh
Mw. A. Luderer-Leenarts
Dhr. K.J. Puite
Dhr. G.H. van Rooijen

Westerhofseweg 25
Vietorstraat 5
Boeslaan 31
Spoorstraat 41

6706
6953
6703
4041

GA
BR
EN
CL

Adreswijzigingen:
Hist.Ver. Oud-Wageningen,
Bibliotheek & Documentatie
Dhr. W.H. Douma
Dhr. C. van Nieuwenhuyzen
Dhr. L. Nilwik

Bowlespark la
Van 't Hoffstraat 4E
Hooilandplein 80
Stationsstraat 14

6701
6706
6708
6701

DN Wageningen
KK Wageningen
RT Wageningen
AM Wageningen

Tot onze spijt delen wij u mee dat is overleden:
Mw. M. Wegman
p/a J. Post
Bertus Aafjeslaan 17
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Wageningen
Dieren
Wageningen
Kesteren

1187 VZ Amstelveen

DE STRALENSHOFF
Alias de Rietpol of 't Eyland en zijn mogelijk oorspronkelijke functie

A.C. Zeven

Wanneer men over het Wallepad loopt ziet men bij het theekoepeltje aan de
overkant van de gracht een huis met tuin. Het perceel ligt geklemd tussen
de stadsgracht en de Grebbedijk. Bekijkt men dit gebied op de Vogelvluchtkaart uit ca 1650, dan ziet men dit terrein omgeven door de stadsgracht en
een eigen smalle gracht, (afb. 1). Op deze kaart wordt als naam Stralenshoff opgegeven.
De Stralenshoff
Via een bruggetje en een poortje kon het
terrein betreden worden. Dan kwam men
eerst bij een perceel dat beplant was met
bomen en dat vermoedelijk een vruchtboomgaard was. Achter deze boomgaard
vond men dan twee percelen, die voor het
telen van groenten (vooral witte en rode
kool, prei en uien) werd gebruikt. Om er
vanuit de stad te komen zal men door de
Nudepoort over de dijk zijn gelopen. Mo
menteel (december 2006) is er geen
gracht meer om dit terrein, behalve dan
het gedeelte dat deel uitmaakt van de
stadsgracht. Er staan nu een woonhuis en
een schuur op en rechts daarvan zien we
een moestuin. Op de plaats waar in 1650
een boomgaard lag bevindt zich nu een
pas aangelegde boomgaard.

Afb. 1. Vogelvluchtkaart uit ca 1650 met
links het Rijn bol werk, midden de omgrachte Rietpol en rechtsboven het bolwerk van
Het Kasteel. In het midden van de Rietpolgracht het sluisje.
De Rietpol
Tijdens mijn speurtochten in het gemeente-archief ben ikde naam Stralenshoff niet

tegengekomen. Wel kwam ik de naam de
Rietpol tegen. Op 23 april 1727 werd de
eigenaar Lutteken door het stadsbestuur
gesommeerd om de queeybomen [kwee
peren] in de Rietpol op te snoeijen. Op 2
augustus 1740 werd De Hr Lutteken op
nieuw verteld zijn bomen op te snoeijen,
in sooverre als die over deserStadts Graft
hange. (OAIIO 6).
Op 25 januari 1751 werden door Adriaan
Frederik Lutteken Capitain, Heymerick
Lutteken Capitain [— ] en neeff Egbert
Gysb. Lutteke, voorts door Jufv. Josina
Noorman & Maria Elisabet Lutteken, ook
voor Heer Johan Nicolaas Lutteken en
vrouwe Jeannette Lucretia Bongard EL
(echtlieden) verkocht aan de Heer Gysb.
Ca rel Grave van Hogendorp, Regerende
Schepen [— ] den H o ff & B o om g aard
g e n a e m t de R ie tp o l (RA196).
Het perceel werd in het oosten, het westen
en het noorden begrensd door de Stads
Graft, en in hetzuiden door de (Grebbe)dijk.
Deze begrenzingen komen overeen met
de hierna genoemde kadasterkaart uit
1832 (afb. 2), die aangeeft dat een stuk
land ten oosten van de Rietpol is afgegra
ven, terwijl de eigen gracht tussen de
Rietpol en de Grebbedijk is gedempt.
De nieuwe eigenaar was Gijsbert Carel
Graaf van Hogendorp geworden. En in de
overdrachtsakte staat dat het perceel
bestond uit een hof (moestuin) en een
boomgaard. De verkopers zullen de erfge
namen zijn van de in 1727 en 1740
genoemde heer Lutteken.
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Gijsbert verkocht zijn bezit op 14 novem
ber 1775. Want op die dag werd door De
Heeren Anthony van der Hart; oud borgemeester & Mr. Constantijn Cras, Secreta
ris deser Stad, namens Gysbert CareI
Grave van Hoogendorp, borgermeester
en raad, en Cornelia Jenette van Hoeij,
vrouwe van Marlot toen nog Wassenaar
voor f 2700 aan Francois Schilmans over
gedragen o.a. de R ie tp o l o f f 't E ylan d
gen[aam]t liggende in de stadsgragt tusschen den Dijk en den eerstgen[oemde]
Tuyn, Tevens een Tuyn liggend [— ] aan
de Voet van den Dijk meede langs de
Stadsgragt,
De Rietpol had Heer- en Dijklasten van
f 3.16.12.
Ik heb niet alle verkoopakten van de
Rietpol gevonden. Dit kan komen, doordat
ik erover heen gelezen heb of omdat
bijvoorbeeld Schilmans zijn eigendommen
in een andere plaats had verkocht. Maar
het is ook mogelijk dat het zonder officiële
overdracht vererfd is op een dochter en
schoonzoon.
In 1787 was de Rietpol eigendom van
Albertus Beekma. In een overdrachtsakte
van 29 mei 1787 wordt gemeld
dat de stad Wageningen [..]
Adolph Troost op den 30ste
november 1786 op verzoek
van den Apothecar Johannes
van Nas en desselvs vrouw
o.a. de Thuijn genaamt de
Rietpol, gelegen aan de Stads
Gragt ten Zuyden, met de
Thuyn aan de voet van de Dijk
overgedragen heeft aan Mr
Cornelis Erpenbeek (RA199).
Over een boomgaard wordt
niet gesproken. De verkoop
had dus al een jaar eerder
plaats, op 1 november 1785. (De vrouw
van J. van Nas was Femina Beekma; zij zal
een dochter of zuster van Albertus zijn.)
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In 1832 was Jacob Marcus Rosenik eige
naar (zie hierna).
Kaart van ca 1570
Op de kaart van ca 1570, gemaakt door
Van Deventer voor koning Filips II, zien we
op de plaats de Rietpol de uitwatering van
de gracht, gaande onder de Dijk langs de
uiterwaarden in. Naast deze uitwatering
staat op de plaats van de Rietpol, alleen en
onduidelijk getekend, een gebouwtje.
Kennelijk heeft de omgrachting van het
terrein in de periode 1570 - 1650 plaats
gevonden, terwijl in dezelfde periode het
gebouwtje verdween. Zie verder hierna.
Kadasterkaart 1832
Op de kadasterkaart-1832 is dit gebied
duidelijk te zien (afb. 2). Het ligt in sectie E.
In de toelichting wordt het beschreven
(tabel 1).
< de binnenstad
< het Rijnbolwerk
< de stadsgracht
< de Rietpol nrs E157, E158 en E159.
< de Grebbedijk
< uiterwaarden

Afb. 2. Detail van de kadasterkaart uit
1832. met de Rietpol, uitstekend in de
stadsgracht.

perceelnummer

soort van
eigendom

E157
E158
E159

schuur en erf
tuin
gebouw

grootte
in m2
70
3650
38

eigenaar en
vruchtgebruiker
Jacob Marcus Rosenik
idem
idem

Tabel 1. De drie percelen van de Rietpol, volgens het Kadaster-1832.
Hieruit blijkt niet wat de functie van het
'gebouw'(nr. 159) meteen perceelsgrootte van 38 m2 was en wanneer het is
opgericht. In 1787 bestond het nog niet
(zie boven).
De kadasterkaart toont dat de Rietpol aan
de oostzijde in de gracht uitsteekt. Deze
hoek is niet aanwezig op de vogelvluchtkaart. Al voor 1751 is de gracht naast de
Rietpol tot aan de Grebbedijk verbreed,
maar waarom?
Namen
Ik heb drie namen voor dit terrein gevon
den. De oudste staat op de bovenge
noemde vogelvluchtkaart. De naam Stralenshoff duidt op een moestuin van ene
Van Stralen en dit klopt met de bovenver
melde verkoop door de erven Van Stralen.
Deze naam is soortgelijk aan die van het
Jun(i)ushoff, ook een hof, d.w.z. een
moestuin van in dit geval Johan Junius. Een
tweede naam die ik vond is de Rietpol.
Riet duidt op aldaar groeiend riet. Dit zal
dan aan de oever van de gracht en in een
van de omgevende sloten geweest zijn.
Een pol is een klein verhoogd gebied in een
terrein en dit kan betekenen datin 1751 dit
terrein nog een verhoging vertoonde,
omgeven met riet. Een derde naam, uit
1781, is 't Eyland, een naam die aangeeft
dat het perceel door water omgeven was.
Dit is duidelijk op de vogelvluchtkaart te
zien. Maar in 1751 waren de sloten al
verdwenen (zie boven). Misschien is de
naam blijven bestaan of heeft men de
naam uit een oudere akte overgenomen.

Mogelijk oorspronkelijke functie
Op de vogelvluchtkaart is te zien dat de
Rietpolgracht en dus ook de stadsgracht
uitloopt in de S/u/s. Door middel van ditsluisje
kon het niveau van het water in de stads
gracht geregeld worden. Op de kaart uit 1570
staat een gebouwtje. Ik veronderstel dat op
deze plaats een kleine versterking is geweest.
Na 1570 is de versterking verbeterd door er
een gracht om te leggen. Deze laatste gracht
kan aangelegd zijn in dezelfde periode als het
maken van de bolwerken en het veranderen
van de dubbele gracht (uit ca 1500) in een
enkele gracht. Deze veranderingen vonden
ca 1620 in verband met de 80-jarige oorlog
(nu 'De Opstand' geheten) plaats. In tijden
van gevaar werd deze versterking bemand
om te voorkomen, dat een vijand het sluisje
zou bezetten om dan öf de grachten te laten
leeglopen of de afvoer van het grachtwater
te belemmeren. In het eerste geval zou het
water uit de grachten weglopen en ontston
den er twee problemen voor de stad: Als
gevolgvanhetdalenvanhetgrondwaterging
de verdedigende werking van de lege gracht
verloren. Tevens zou in de stad de grond
inklinken, waardoor huizen, poorten en muren
konden verzakken en omvallen. Bij het blok
keren van de afvoer zou de stad kunnen
onderlopen. Ik neem aan dat na beëindiging
van de 80-jarige oorlog deze versterking aan
betekenis verloor waardoor Van Stralen van
het stadsbestuur toestemming kreeg er zijn
moestuin aan te leggen.
Misschien dat door middel van archeologisch
onderzoek van ditterrein nog resten van deze
mogelijke versterking te vinden zijn.
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Bronnen
OA1106. Oud-archief inv. nr. 1106. Memoriën over het schouwen van de stads
grachten, 1727 en 1740. Zie ook A.C.
Zeven. 1997. Kweeperen, wilgen en ande
re bomen in de stad Wageningen in 1727
en 1740. Oud-Wageningen nr25: pag. 7375.
RA196. Recht, archief inv. nr. 196. Minu
ten van transporten, 1738-1752. Naast de
Rietpol heeft Schilmans ook een huis, een
tuin en een menagerie gelegen aan de
overkant (dat wil zeggen in de binnenstad)
gekocht (zie RA198). Welke dieren zou hij
in de menagerie hebben gehouden?

RA198. Recht, archief inv. nr. 198. Minu
ten van transporten, 1770-1784.
RA199. Recht, archief inv. nr. 199. Minu
ten van transporten, 1785-1794. Verder
wordt verkocht een Hof herkomstig van
Albertus Beekma gelegen buyten de Bergpoort aan de Stads Gragtten Noorden, en
laatstelijk [=tenslotte] een Halve mergen
Hooyland [-]. En op 31-1-1787 denThuyn,
gelegen aan desen Stads Gragt ten Zuyden met desselvs Thuijnhuijs, Coepel en
Thuijncieraden. Het Thuijnhuijs, de Coe
pel en Thuijncieraden bevonden zich op
Rijnbolwerk.
Kadasterkaart-1832.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 26a wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeente-archief vestigen
Een rekening beginnende in 1802
Wageningen, Den 24 December 1802
De Voogd van De Weduwe yufferrou AS
Debet Aan H Vmeer [bakker Vermeer].
Den 24 September 1802
1 heel ß[ogge] broodt
Den 27 Dito i heel R broodt
Den 29 Dito 1 heel R broodt
Dem 1 December
1 pont Sinternikiaas goet
Den 2 Februwarie 1803
2 heele Roggebrooden
Den 28 Dito Aan beschuyt
Aan paasbroodt
Een pont Duymkes
Aan kruytpleskes

0-13-0
0-13-0
0-13-0
0-10-6
1- 6-0
0- 2-0
0-14-0
0.10.0
1- 0-0

Voldaan den 25 November 1805
w.g. H. Ver Meer
Bakker Vermeer heeft dus meer dan 2Vi
jaar op zijn geld moeten wachten. Ik heb
niet gevonden wie weduwe juffrouw AS is.
Duimkes zijn gekruide koekjes, die de
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grootte hebben van een duim. Maar wat
zijn kruytpleskes? Het zullen ook wel ge
kruide koekjes geweest zijn.
Bron: Recht, archief inv. nr. 298. Stukken
betreffende de boedel van de apotheker
Jan van Nas en van zijn vrouw B.F.
Beekma. doos 3.
Coffij, thee en Chocolade-belasting
— zij door het introduceeren van een
Coffij, thee en chocolade geld, een Koetze
Geld, dienstbode geld, de introductie van
Klijn Zegel of eenige andere extraordinaire
middelen van Financie.
De overheid heeft altijd meer geld nodig,
en daarom werd er gedacht aan een
belasting op genotmiddelen, op het ge
bruik van de koets (wegenbelasting), op
de aanwezigheid van een dienstbode, op
het gebruik van het kleinzegel (leges). De
oudere lezers herinneren zich nog de
kwitantiezegel.
Bron; Ouc/-archief inv. nr. 104. Ingeko
men stukken 15-1-1791 tot 31-12-1794.

PREDIKANTEN HERALDIEK
Zegel van de Hervormde Gemeente Wageningen uit 1943

R. Munters

Zoals bekend zijn in januari van dit jaar, dus nog maar een paar weken
geleden, in Wageningen de Hervormde Gemeente en de plaatselijke Gere
formeerde Kerk verenigd tot de 'Protestantse Gemeente te Wageningen'.
Zo luidt voortaan de officiële naam.
Als gevolg van deze kerkvereniging-plus-naamsverandering kan het kerkzegel van de Hervormde Gemeente, dat stamt uit 1943 en dat hieronder is
afgebeeld, niet langer worden gebruikt. Niemand zal daar een traan om
laten, want het zegel was in de praktijk toch al niet meer echt in omloop.
Voor zover mij bekend stond het alleen nog op het officiële briefpapier van
het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente.

Curieus zegel
Maar het is een curieus zegel. Het is
afkomstig van een stempel dat in 1943 uit
een blokje hout gesneden werd door de
toenmalige hervormde predikant J.H. van
der Wal. Ik dank deze informatie aan de
inmiddels overleden W.H.Gijsbertsen, laat
stelijk gewoond hebbende Harnjeshof43.
Gijsbertsen vertelde mij kort voor zijn
overlijden dat ds Van der Wal hem het
stempel toonde toen het net klaar was.
Het is eind vorige eeuw helaas in het
ongerede geraakt. Dat het uit 1943 stamt,
dus midden uit de Tweede Wereldoorlog,
is in verschillende opzichten een interes
sant gegeven.
De jaartallen
Er staan drie jaartallen op het zegel. Het
eerste (1578) verwijst naar de start van
de reformatie in Wageningen. Hettweede
(1940) geeft het begin van de Tweede

Wereldoorlog aan, meerin het bijzonder de
verwoesting - letwel:door eigen vuur vanaf
de Grebbeberg - van de (toen hervormde)
Grote Kerk op de Markt in de meidagen van
dat jaar. Het derde jaartal (1943) heeft
niets te maken met een jubileum of lus
trum, maar is ongetwijfeld gekozen omdat
op 22 december van dat jaar de Grote Kerk
zover was herbouwd dat deze weer in
gebruik kon worden genomen. Ik neem aan
dat het stempel eind 1943, rond deze
heropening dus, gesneden werd, en dat
Van der Wal daarom ook'1943'als gewich
tig jaartal vermeldde.
De strijdwagens en de godsnaam
In het hart van het zegel staan twee
strijdwagens afgebeeld, getrokken door
steigerende paarden en bereden door rui
ters die op het punt staan pijlen af te
schieten. Het zijn afbeeldingen die waar
schijnlijk gekozen zijn vanwege de oud
testamentische associaties die ze oproe
pen. Ze doen mij denken aan de ruiters van
de Farao die de Israëlieten achtervolgden
bij de uittocht uit Egypte. De hemel boven
de ruiters ziet er bepaald onheilspellend uit,
het lijkt alsof er bliksemflitsen doorheen
schieten. Rechts schuin boven de strijdwa
gens staat in Hebreeuwse karakters de
godsnaam: JHWH. De God van Israël richt
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z ic h -manend, zou ikzeggen, in ieder geval
niet zegenend - tot die ruiters met hun
strijdwagens. Toen ik het zegel voor het
eerst zag, vroeg ik mij direct af wie daarmee
in concreto konden zijn bedoeld. Hieronder
opper ik vier mogelijkheden.
De bijbeltekst
Er staat een gedeelte van de bijbeltekst bij,
waaraan dat beeld van die strijdwagens
kennelijk is ontleend: Psalm 46 vers 10. In
de destijds algemeen gebruikelijke Staten
vertaling luidde die voluit: '[Het is de Heer]
die de oorlogen doet ophouden tot aan het
einde der aarde, den boog verbreekt en de
spies aan twee slaat, de wagenen met
vuur verbrandt. (In andere vertalingen
worden soms'schilden'genoemd in plaats
van 'wagenen', maar dit terzijde.)
Die 'wagenen' zullen Van der Wal wel in
gedachten gekomen zijn door de klankver
wantschap met'Wageningen'. Maar het is
onwaarschijnlijk dat hij met de keuze van
de genoemde bijbeltekst heeft willen
verwijzen naar de brand uit 1940. Dat zou
een eerste veronderstelling kunnen zijn.
Van der Wal behoorde tot de rechtervleu
gel van de Nederlands Hervormde Kerk,
maar niet tot de uiterste rechtervleugel. Hij
zal in de brand van 1940 dan ook niet de
rechtstreekse voltrekking van een gods
oordeel hebben gezien en dat vervolgens
ook nog eens via het stempel van een
kerkzegel hebben willen vastleggen. Hij
wist trouwens maar al te goed dat de
verwoesting van de Grote Kerk veroor
zaakt was door Nederlands geschut vanaf
de Grebbeberg; hij kon de afgebeelde
strijdwagens daar toch echt niet mee in
verband brengen.
Nu is het best interessant te weten welke
strijdwagens oorspronkelijk door de psal
mist kunnen zijn bedoeld; van de naslag
werken die ik daarover raadpleegde werd
ik overigens op dit punt niet veel wijzer.
Maar in ons geval is natuurlijk de visie van
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Van der Wal zelf veel belangrijker: hoe
dacht hij er als de vervaardiger van het
stempel zélf over? Maar dat is niet meer
exact na te gaan. Mij zijn geen uitspraken
of documenten bekend, waarin zijn tekstkeuze nader wordt toegelicht. Wat we wel
met zekerheid kunnen zeggen, en dat is
minstens zo belangrijk, is dat die keuze in
zijn omgeving goed in de smaakviel. Want
het stempeltje dat Van der Wal bij wijze
van spreken op een achternamiddag had
uitgesneden, werd zo dankbaar aanvaard,
dat het zegel dat ermee vervaardigd kon
worden meer dan zestig jaar op tal van
officiële documenten van de Wageningse
Hervormde Gemeente prijkte.
De dominee
J. H. van der Wal (1887-1979) was van
1925 tot 1953 predikant in Wageningen.
Zijn toga hing in mei 1940 in de Grote Kerk
en ging mét de kerk in vlammen op toen
die al op de eerste dag van de oorlog werd
verwoest. Zoals ik al aangaf behoorde hij
niet tot de 'lichtste' predikanten, maar hij
had wel een open houding tot de cultuur.
In een levensbericht van A. van Buren in
Hervormd Wageningen van 24 oktober
1979 wordt vermeld datin de pastorie aan
het Bowlespark piano en orgel naast elkaar
stonden en dat er dagelijks werd gemusi
ceerd. Van der Wal moet een enigszins
kunstzinnig mens zijn geweest; dat hout
snijden zijn hobby was, wijst daar ook op.
Uit de oorlogsjaren zijn mij van hem geen
uitgesproken verzetsdaden bekend, of
hetmoetzijndathijnietaltijd onderstoelen
of banken stak dat hij een warme oranje
klant was, hetgeen toen bepaald riskant
was. Wat bewoog deze tamelijk stijve,
enigszins afstandelijke predikant ertoe om
het midden in de oorlog over strijdwagens
te hebben die verbrand zouden worden?
De context: Wageningen eind 1943
Dominee Van derWal zal Psalm 46 vers 10

w

Jan Hendrik van der Wal (1887-1979)
wel zo geschikt gevonden hebben voor zijn
stempel omdat daarin, in weerwil van
chaotische dreiging, godsvertrouwen wordt
beleden van en voor mensen in benarde
omstandigheden. En benard waren de
omstandigheden in Wageningen eind 1943.
Enkele kapotgeschoten panden aan de
Hoogstraat en aan het Marktplein waren
weliswaar herbouwd en de Grote Kerk
mocht dan weer kunnen worden gebruikt,
zij het voorlopig nog zonder orgel, maar
verder was de situatie voor de burgerij
uiterst miserabel. Er was gebrek aan alles,
in het bijzonder aan voedsel en brandstof.
En het waren gevaarlijke tijden. Heel wat
mannen waren opgepakt en in Duitsland
tewerk gesteld. Her en der hielden zich
onderduikers schuil. De Landbouwhoge
school was gesloten. Van een op handen
zijnde bevrijding van West-Europa was
nog nergens een spoor te bekennen. Het
verloop van de oorlog gaf nog maarweinig
lichtpuntjes te zien. Het zou nog meer dan
een halfjaar duren voordat de geallieerde
landingen in Normandië plaatsvonden. En
in die situatie snijdt die enigszins steile
dominee uit het Bowlespark met zijn scher
pe mesjes uit een blokje hout eerst de
contouren en daarna letter voor letter de
woorden uit over strijdwagens die met
vuur zullen worden verbrand.
Zou er niet iemand zijn geweest, die het
stempel zag toen het klaar was, die daarbij

toen heeft gedacht aan de voertuigen
waarmee de geallieerden eens, in een
verre toekomst, bij de bevrijding zouden
komen aanrijden? Dat zou dan de tweede
veronderstelling zijn geweest; maar die is
even onaannemelijk als de eerste.
Maar misschien had Van der Wal niets
specifieks op het oog. Wellicht koos hij zijn
tekst alleen maar vanwege die associatie
met Wageningen en vanwege het gods
vertrouwen dat eruit spreekt over het
einde van de oorlog van dat moment en
van oorlogen in het algemeen. Het is
mogelijk dat hij met die ruiters met hun
strijdwagens niemand in het bijzonder op
het oog had. Geen partiprisóus. Dat is dan
een derde uitleg. Vrijwel iedereen met wie
ik erover sprak, hield deze interpretatie
voor de meest vanzelfsprekende.
Persoonlijk vind ik -ik geef toe dat ik tot nu
toe nog niemand ben tegengekomen die
er net zo over dacht- dat er veel pleit voor
nog een vierde veronderstelling aangaan
de de symboliek van de ruiters en hun
strijdwagens.
Het wil er bij mij niet in dat de dominee bij
het uitsnijden daarvan eind 1943 geen
moment aan de bezetters en hun tanks
heeft gedacht. Laat ik het zo zeggen: als
/'/ede ontwerper was geweest, zou dat mijn
eerste gedachte zijn geweest. En als ik de
Duitse Ortskommandant van Wagenin
gen in 1943 was geweest, had ik die
dominee waarschijnlijk op het matje ge
roepen. Van der Wal zou met de keuze
van zijn tekst onbedoeld wel eens een
vroeg voorbeeld te zien gegeven kunnen
hebben van wat meer dan een kwart eeuw
later 'politieke theologie' zou worden ge
noemd, een school die juist in zijn kring
werd verafschuwd!
Met dank aan mw T.E. van Aller, A.
Boelhouwer, mw E.J. Breunissen, H.A.
Brussen, G. van Meijeren en mw R. van
der Wal.
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STADSWAPENS IN DE NU DE- EN DE BERG POORT
Over verschillende wapenspreuken

C. Gast

In het restant van de vroegere Nudepoort die aan het begin van de Hoog
straat staat, is een stenen reliëf met het stadswapen ingemetseld. Onder
aan de voorstelling zien we het devies Deus fortitudo spesque nostra en
bovenaan de aanduiding Anno 1710. Een nagenoeg gelijk reliëf met het
stadswapen bevindt zich in de zijgevel van het laatste huis van de Hoog
straat (nr. 109). Dit wapen heeft een ander devies, namelijk Vires acquirit
eundo. Over herkomst en betekenis van deze wapenspreuken heb ik al iets
gezegd in een eerder artikel in dit blad1. Daarin heb ik kort aangegeven, dat
de wapenreliëfs van 1710 later vervangen zijn door andere stadswapens
met gelijkluidende spreuken eronder. Op die later aangebrachte wapenre
liëfs is toen niet verder ingegaan. Die zouden in een volgend artikel over de
Wageningse stadswapens, dat ik van plan was te publiceren, aan de orde
komen. Dat gebeurt hierbij.
Bodel Nijenhuis
De ontdekking van deze tot nu toe onbe
kend gebleven stadswapens in de poorten
moet indirect worden toegeschreven aan
dr D. de Vries, destijds conservator van de
kaarten- en prentencollectie Bodel Nijen
huis, berustende in de universiteitsbiblio
theek te Leiden. Dr De Vries maakte mij in
1999 namelijk attent op een passage uit
het verslag, dat de Leidse jurist en drukker-uitgever mr. Johannes Tiberius Bodel
Nijenhuis maakte van zijn reis in juli 1818
door Utrecht, Gelderland en Kleef2 . De
tocht van Bodel Nijenhuis, toen nog stu
dent, voerde hem op 3 juli van dat jaar
naar Wageningen. Daar logeerde hij in
hotel Hof van Gelderland, dattoen nog op
de Grebbedijk stond3. In Wageningen
aangekomen viel hethem opdaterstenen
reliëfs met het wapen van Wageningen
boven de doorgangen van de beide stads
poorten waren ingemetseld. Op deze
wapens las hij de hierboven vermelde
spreuken en het jaartal 1731. Dr De Vries
had hiermee, zonder dat hij zich dat
bewust was, een kleine ontdekking ge
daan, namelijkdaterin 1818 stadswapens
uit 1731 en niet uit 1710 aanwezig waren.
De uit 1731 stammende reliëfs zijn helaas
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niet bewaard gebleven, die uit 1710 wel,
zoals u hierboven hebt kunnen lezen. Wel
zijn er gegevens over de wapens uit 1731
in het stadsarchief teruggevonden.

Mr J.T. Bodel Nijenhuis
Foto Prentenkabinet RU Leiden
Claas Koninck
Uit destedelijke boekhouding blijktdatin juli
1731 een bedrag van 26 gulden en 8 stuivers
is betaald aan Claas Koninck voor'het maken
van depackkisten en hethouttotde wapens
aan de poorten, voor de vragt van deselve,
alsmede voor het stellen vandien'. Deze
Claas Koninck was timmerman, die veel in
opdracht van Lubbert Adolf Torck werkte4.
Het is dus duidelijk, dat Torck, in de 18de
eeuw de belangrijkste en meest invloedrijke
magistraatvan Wageningen, hierde hand in
had, zoals hij dat eerder ook heeft gehad in
de plaatsing van openbare waterpompen en

lantaarns en het bestraten van de Hoog
straat. Hij betaalde die werken niet uit eigen
beurs maar liet, naar Amsterdams voor
beeld, loterijen houden. De opbrengsten
daarvan kwamen ten goede aan de stads
kas. Wie de stadswapens heeft gemaakt is
niet bekend. Misschien was het de Amster
damse steenhouwer Thomas Ferrier, die
enige jaren eerder de zojuist genoemde
openbare waterpompen had vervaardigd5.
Welk wapen waar?
Waarom de in 1731 geplaatste stadswa
pens zijn verdwenen en die van 1710 be
waard zijn gebleven is niet bekend. Duidelijk
is dat ze er in 1818, toen Bodel Nijenhuis
Wageningen bezocht, nog waren. Alleen de
verdeling van de wapens over de poorten
was toen andersr, of beter gezegd de plaats
van de huidige wapens is historisch nietjuist.
Bodel Nijenhuis meldt namelijkdat hetstadswapen met het devies Vires acquirit eundo
prijkt op de Nudepoort en dat het stadswa
pen in de Bergpoort is voorzien van het
devies Deus fortitudo etspes nostrcfi. Toen
men in de vorige eeuw de teruggevonden
stenen wapenreliëfs uit 1710 een historisch
zinvolle plaats wilde geven, was dat op zich
een goede gedachte.
Met de wetenschap die we nu dankzij Bodel
Nijenhuis en dr De Vries hebben, blijkt bij de
uitvoering van het idee echtereen verkeerde
keus te zijn gemaakt.

Noten:
1. C.D. Gast, Wageningse wapenspreu
ken, in: Oud-Wageningen, jaargang nr
3, p. 45-47
2. Het verslag is particulier bezit, maar
was toen tijdelijk in bezit van Dr De
Vries, die zo vriendelijk was mij op 27
mei 1999 telefonisch melding te doen
van de inhoud van de passages in dat
verslag die op Wageningen betrekking
hebben.
3. A.G. Steenbergen, Hof van Gelderland
in Wageningen: van herberg tot kraak
pand. Historische reeks van de vereni
ging Oud-Wageningen, 1978.
4 J.C. Bierens de Haen, Rosensael,Groen
Hemeltjen op Aerd, kasteel, tuinen en
bewoners sedert 1579. Zutphen 1994;
p. 107, 124, 136, 137.
5. Voor Torcks rol en activiteiten met
betrekking tot openbare voorzieningen
en de daarvoor
aangetrokken am
bachtslieden, zie: C.D. Gast, De Hoog
straat in Wageningen, een overzicht in
vogelvlucht van de middeleeuwen tot
nu. Wageningen, Gemeentearchief
Wageningen / Comité Open Monumen
tendag, 1997. Monumenten in Wage
ningen (6).
6. Het minieme verschil tussen dit devies
en dat uit 1710 maakt voor de beteke
nis niets uit: et spes is gelijk aan
spesque

Stenen reliëf met het stads
wapen, ingemetseld in de
restanten van de vroegere
Nudepoort.
Foto I.C. Rauws, 1977
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ANNO 2013
Wageningen 750 jaar stad.

G. Olinga

Het was Otto de Tweede, graaf van Gelre en Zutphen, die in 1240 Wagenin
gen tot een versterkte nederzetting (een oppidum) ontwikkelde. Op 12 juni
1263 verhief dezelfde graaf, bij oorkonde en met keizerlijke en koninklijke
machtiging, 'Nieuw Wageningen' tot een civitas, een stad met in principe
gelijke rechten als Zutphen.
Op 12 juni 2013 is het precies 750 jaar geleden, dat dit historisch feit
plaatsvond. De gemeente Wageningen wil deze mijlpaal niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Als het aan burgemeester Van Rumund ligt, zal het jaar
2013 in het teken staan van de herdenking van het feit, dat zijn stad 750
jaar geleden stadsrechten kreeg. Alhoewel 2013 nog ver van ons verwij
derd lijkt, zijn de voorbereidingen voor het herdenkingsjaar al in volle
gang, waarbij burgemeester Van Rumund zich manifesteert als de grote
animator.
Op 5 januari 2007 had ik, als voorzitter van de historische vereniging 'Oud
Wageningen', met hem het volgende vraaggesprek over dit onderwerp.
'Waarom wil de gemeente Wagenin
gen veel energie steken in het her
denkingsjaar 2013'.
Burgemeester Van Rumund: "Toen ik in
2005 aantrad als burgemeester van deze
gemeente, realiseerde ik me dat het in
2013 precies 750 jaar geleden is dat
Wageningen stadsrechten verkreeg. Dit
mogen we natuurlijk niet ongemerkt aan
ons voorbij laten gaan.
Wij, als Wageningers, mogen best trots
zijn op onze stad, die zich in de loop van
al die jaren heeft ontwikkeld tot wat Wa
geningen nu is. We willen ons daarom niet
beperken tot terugkijken naar 1263. Wij
willen ons ook richten op de ontwikkeling
van de stad gedurende de daarop volgen
de 750 jaar waarin Wageningen op tal van
fronten historie heeft geschreven. Dit
vergtveel energie, samenwerking en denk
kracht. Mij staat voor ogen dat het een
feest moet worden voor en door burgers
van onze stad en daarbij past een tijdige
regierol van de zijde van de gemeente."
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Wat kunt u - op hoofdlijnen - vertel
len over de plannen van de gemeen
te'.
Burgemeester Van Rumund: "De planvor
ming bevindt zich nog in een pril stadium.
Het is nog niet concreet. Waar ik nu al heel
druk mee ben is het enthousiasmeren en
mobiliseren van mensen, die iets kunnen
betekenen. Ook zijn we al bezig met het
inventariseren van tal van ideeën die er nu
al leven.
Het gehele jaar 2013 zal in het teken staan
van de herdenking van 'Wageningen 750
jaar stad'. Dit houdt in dat er een aantal
herdenkingsbijeenkomsten zal worden be
legd maar dat ook bestaande activiteiten in
het teken zullen staan van de herdenking.
Twee concrete zaken kan ik u al verklap
pen. In de allereerste plaats zal er in 2013
een herdenkingsboek verschijnen waarin
de historie van de stad Wageningen zal
worden geschreven. Een ander punt is,
dat in 2013 een aantal 'historische plek
jes ' in Wageningen zal zijn opgeknapt. We
zijn nu bezig met het inventariseren van
deze locaties."

'Hoe wil de gemeente de plannen
realiseren'.
Burgemeester Van Rumund: "Het herden
kingsjaar 2013 moet een feest worden
voor de burgers en georganiseerd met
een grote inbreng van diezelfde burgers.
Ik hoop dat de jeugd zich ook niet onbe
tuigd zal laten. Wellicht kan de pas ingestel
de Jongerenraad daarin een belangrijke rol
gaan spelen. Het ligt in hetvoornemen om
in 2007 te komen tot een stichting, waaruit
het bestuur ideeën moet trechteren, ver
der vormgeven en stroomlijnen. De rea
lisatie daarvan is uiteraard gebaat bij bud
getten, waarvan ook de gemeenteraad
zijn deel voor zijn rekening wil nemen.
'Wat is uw visie op het karakter, dat
het herdenkingsboek moet krijgen'.
Burgemeester Van Rumund: "Het moet
vooral een toegankelijk boek worden, een
boek dat - naar ik hoop - bij iedere
Wageninger op de salontafel komt te
liggen. Het mag beslist geen boek worden
vooreen elitaire doelgroep, maarwel moet
het een boek worden met inhoudelijke
kwaliteit. Voor sommige onderwerpen zal
dit betekenen dat er degelijk onderzoek
noodzakelijk is. Deze onderwerpen zullen
binnenkort worden geïnventariseerd, aan
gezien hieraan kosten zullen zijn verbon
den, waarvoor een budget noodzakelijk is.
Het boek moet een 'Wageningse produc
tie' worden, waarbij de krachten moeten
worden gebundeld. Mede voordat doel zal
een website worden ontwikkeld. Via de
website kunnen, aan de hand van de
onderwerpen die in het boek zullen worden
beschreven, burgers worden uitgenodigd
om suggesties en/of materiaal aan te
leveren.
Kortom: het boek, waarin de stadsge
schiedenis van Wageningen tot uitdrukking
wordt gebracht, moet historisch verant
woord zijn.
Hetis nietde bedoeling dat één auteur, bij

voorbeeld een historicus, het boek gaat
schrijven. Dat is - naast de kosten - ook
niet verstandig omdat in het boek tal van
onderwerpen aan de orde zullen komen en
elk onderwerp verlangt weer de daarbij
behorende expertise."
'Tot slot. Welke rol is er weggelegd
voor de historische vereniging Oud
Wageningen'.
Burgemeester Van Rumund: " Wagenin
gen mag zonder meer trots zijn op een
vereniging als'Oud Wageningen', waarvan
ik sinds kort ook lid ben. Ik heb de
vereniging inmiddels leren kennen als een
actieve vereniging bestaande uit mensen,
die niet alleen houden van Wageningen
maar die daarnaast over denkkracht,
schrijfkracht en expertise beschikken, die
onmisbaar zijn voor de realisatie van de
plannen voor het herdenkingsjaar 2013. Ik
hoop dat tal van vrijwilligers van Oud
Wageningen betrokken zullen raken bij de
realisatie van het project'2013 Wagenin
gen 750 jaar stad'.

Graaf Otto II van Gelre en Zutphen
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UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 26b wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeente-archief vestigen.
Bonen struiken
J.D. Wardenburg te Amsterdam schrijft
aan zijn vriend WelEdeleGestr. Heer H.W.
Klinkenberg van Echten, burgemeester en
secretaris van Wageningen een antwoord
brief. Helaas is geen afschrift van Klinkenbergs eerdere brief aanwezig. Officiële
brieven werden soms gemengd met me
dedelingen van persoonlijke aard. Zo schrijft
Wardenburg op 17 augustus 1790 Ik
moest — Zeer Geagte Vriend van does
burg lachen, want ik kon mij levendig
verbeelden ja nog dagtik, zag UwEdGestr.
agter de hooge boonen struiken zitten —
dog mijn vrouw heeft zodaanige schrik
voor militair, en de ruwe manier van
leeven, die daarom des plaets heeft, dat
zij is niet te resolveeren kan, daarenboven
zoude men eerst in alles moeten beleeren,
als taafelbediening - Donderdag hoop
UwEdGestr met de Wageninger Schipper
de 2 kistjes thee & 't boek, ook iets voor
de vriende Aldewereld, — .
Hoewel van Wardenburg vele brieven (vaak
betreffende de ondiepte van de Rijn bij
Culemborg) bewaard zijn gebleven, is zijn
gedachtengang niet altijd logisch. Maar ik
begrijp uit bovenstaande, dat Klinkenberg
komende uit Doesburg een troep militairen
hoorde aankomen en dat hij zich nog net
op tijd achter de bonen kon verstoppen.
Dit moeten dan klimbonen geweest zijn.
Toentertijd werden vooral om de tabaks
velden, stok- of klimbonen als windscher
men verbouwd. Daarom werden ze ook
wel tabaksbonen genoemd. Wij kennen
deze bonen als pronkbonen of pronkers
(Phaseolus coccineus L.). De bonen ga
ven de tabakker nog een extra inkomen.
Ik heb nog geaarzeld of Wardenburg
misschien naar een manspersoon Van
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Doesburg verwijst. Immers als Klinken
berg zich snel achter tabaksbonen had
kunnen verstoppen, dan reisde hij te voet
en niet als ruiter of in een koets. Wellicht
had hij het grootste deel van de tocht per
schip afgelegd.
Klaarblijkelijk had Klinkenberg Wardenburg
en zijn vrouw uitgenodigd om naar Wage
ningen te komen. Wardenburgs vrouw
kon dan in de huishouding meedraaien.
Maar klaarblijkelijk hadden zij daargeenzin
in. Amsterdam zal hen meer getrokken
hebben dan Wageningen.
De brief wordt geschreven op 17 augus
tus; deze dag viel in 1790 op een dinsdag.
Dat houdt in dat de Wageningse beurt
schipper op donderdag 19 augustus met
de 2 kistjes thee en andere spullen vanuit
Amsterdam naar Wageningen vertrok.

Zegelafdruk van J.D. Wardenburg.
Amsterdam.
Bron: Oud-archief inv. nr. 1198: Briefwis
seling met commissarissen van Amster
dam en met burgemeesters van Arnhem
over zaken van de Rijnvaart, 1791-1793.

Derdedaagse koorts
Ge[rri]t [of Gerardus] Verwoerd kreeg een
brief van zijn toegenegen oomzeggende
nicht Weyntje Beukelaer, die in Assemburg op 9 juli 1783 was geschreven. Het
geeft ons enig inzicht in het leven van die
tijd. De punten en komma's heb ik aange
bracht om de leesbaarheid te vergroten;
de hoofdletters heb ik overgenomen.
Veel Geachte Oom
hoopende dat Dese UE[dele] un Gesontheyt mag ontfange. wat ons Aengaet wij
benne Door Des Heere Seegen ook nog in
Een Redelijke welstands van Gesontheijt,
maar ik hebbe ontrent drie Jaere lang
bedroeft Gesukkelt met de derdedaegse
korrs (koorts) en ook Swaere Siektens
Gehadtin die tijd, waar voor ik de heer niet
Genoeg kan Danke voor sijn Genaede En
Goetheijtmijn weer in Een Redelijke Sta et
van Gesontheijt Gebragt heeft. Mijn Soon
En Dogter met haar twee kinderen benne
Ook Seer wel vaerende.
En Jan Neef En sijn vrouw benne ook nog

gesont; daarsalgou ook wat Jongs koome.
Sij laete UE hertelijke Groeten. Vorders
weet ik niet meer te schrijve En wend UE
de Seegen des Heer met veel Gesontheijt
toe. Sijt nogmaels hertelijk van mijn neffens (eveneens) mijn man En kinderen
veel GeEerde Oom UE toegenege Night.
Weyntje Beukelaer.
Uit de brief blijkt dat Weyntje in drie of
meer jaren geen contact met haar oom
heeft gehad. En dan verbaast het mij dat
er niets meer te vertellen is, dan over de
gezondheid en dat bij Neef Jan en zijn
vrouw een baby op komst is.
De derdedaagse koorts kwam toen in het
moerassige Nederland veel voor. 1940-41
leerde ik op school dat deze vorm van
malaria nog in de kop van Noord-Holland
voorkwam. De bekende kunstenaar Albrecht Dürer zou na een bezoek aan het
huidige Zeeland aan malaria bezweken zijn.
Bron: Recht, archief 304. Nagekomen
boedelpapieren, 1511-1810 en zonder jaar.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen en belevenissen
Correcties.
De heer Rauws vroeg ons de volgende
correcties te plaatsen.
Willem Gorter (Erratum) 34-4 blz. 114.
Titel: 34-4 blz. 13-15 moet zijn: 34-1 blz.
13-15.
Regel 1: Aanleiding moetzijn: Naaraanleiding.
Regel 9 Elizabeth moetzijn: Elisabeth.
Regel 15-16: Wilverhampton moet zijn:
Wolverhampton.
Regel 22: boort moet zijn boord.
Regel 22: Lawer moet zijn: Laver.
De Voorburgten (Erratum) 34-4 blz. 114
Regel 2-3: Het Voorburg Vernoemd moet
zijn: Het Voorburg, vernoemd.

Regel 9: Voorburgsloot moet zijn: Voorburgtsloot.
Regel 11: O-W 32-3 moet zijn: 34-3 blz.
73.
Sjaak Rauws.
Kruytpleskes 35-1 blz. 8
In de rekening beginnende in 1802vraagt
de schrijver zich af wat kruytpleskes zijn.
Pleskes is dialect voor plasjes.
Volgens Van Dalen is een plas (behalve
een hoeveel water) een rond, plat kren
tenbroodje dat in sommige streken tegen
bepaalde feestdagen gebakken wordt.
Dat ze in dit geval gekruid zijn werd al
verondersteld.
JE
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
'SITE SEEING" (3)
Website Oud-Wageningen (WOW)
Onze website www.oudwageningen.nl is
ook afgelopen jaar weer goed bezocht.
Het bezoekersaantal vertoont een stijgen
de lijn. Vanaf 2002 is dit resp. 500, 862,
1487, 3977 en 4724 in 2006. Dit is bijna
20% meer dan het jaar ervoor. Gemiddeld
betekent dit nu 13 bezoekers per dag, is
90 per week of 400 per maand. U kunt dit
zelf ook checken door in de linkerbalk op
het vierkantje onderin te klikken, waar de
statistiek wordt bijgehouden.
De gehele website is in uitgeprinte versie in
te zien in het documentatiecentrum.
Contact
De vereniging is in 2006 door zo'n 50
websitebezoekers benaderd via de e-mail
van de website met vragen of mededelin
gen, die daarop direct beantwoord, ver
werkt of doorverwezen werden. Voor het
museum De Casteelse Poort hebben wij in
januari 2006 een nieuwe website ontwor
pen die op dezelfde manier opgezet is als
die van Oud-Wageningen. Op 6 december
2006 werd onze site aanbevolen door
www.tweede-wereldoorlog.klup.nl op hun
startpagina. Elke dag zet deze website een
van hun 'links' in de schijnwerpers.

Dialect
Bijna elk jaar is op onze site een groot item
toegevoegd, zoals de rubrieken Jaartallen
en Verhalen onder de kop Geschiedenis.
Naast het dossier over de Tweede We
reldoorlog, dat in 2005 verscheen, is er in
2006 het dossier Waogenings Dialect bij
gekomen. Hetouderencentrum De Wielewaag heeft hierop ingehaakt door in elk
nummer van hun blad Wielepraat een
bladzijde uit ons dossier Dialect te plaat
sen. Tot november namen zij de Wageningse woordenlijst door en vervolgen dit
nu met Wageningse anekdotes van onze
website. Verder hebben wij meegewerkt
aan de Woordenboeken van de Gelderse
dialecten. Bij de presentatie in Harderwijk
ontvingen wij daarvoor twee delen van
Veluwe en Rivierengebied over'de mens',
die nu in onze bibliotheek te raadplegen
zijn. Het dossier Dialect kan overigens door
iedereen aangevuld worden met Wage
ningse woorden, uitdrukkingen en verha
len. "Segget voort".
Rita Meijerink
www.oudwageningen.nl

NOG VERKRIJGBARE BOEKEN BIJ OUD-WAGENINGEN
125 jr Ziekenzorg Wageningen
Wageningen en de Rivier de Rijn
Spiegel van Wagenings verleden
Wageningse Dienders

2 3 ,3 5 -

Bouwen en Bommen op de
Wageningse Berg
Wageningen in Oorlogsbrand
Twee eeuwen handmerken van
Wageningers

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.
Eventueel kunnen de aangevraagde boeken ook in Wageningen gratis thuis bezorgd worden. Voor
geïnteresseerden buiten W ageningen zijn de boeken te bestellen door de genoem de prijs plus
twee euro verzendkosten over te maken op rekening 2946125 t.n.v. Historische Vereniging OudWageningen te W ageningen onder vermelding van de titel van het gewenste boek.
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PIET WOLDENDORP DRAAGT VOORZITTERSCHAP MUSEUM OVER AAN
JEAN GARDENIERS
Vice-voorzitter Saskia Zwart noemde hem
een echte people manager.

De nieuwe voorzitter, Jean Gardeniers
(links), naast hem Piet Woldendorp tijdens
de afscheidsreceptie,
Museum De Casteelse Poort heeft een
nieuwe voorzitter. Na ruim 8 jaar heeft
Piet Woldendorp de leiding van het mu
seum overgedragen aan Jean Garden
iers. Dat gebeurde tijdens een drukbe
zochte nieuwjaarsbijeenkomst op 8 ja
nuari. Naast de museummedewerkers
waren daarbij veel vertegenwoordigers
aanwezig van verwante organisaties, zoals
de Vrienden van het Museum, de Histo
rische Vereniging Oud-Wageningen, Wageningen Monumentaal, Gilde Wageningen en cultuurinwageningen.nl. De ge
meente was aanwezig in de persoon van
burgemeester Geert van Rumund en
wethouder Stella Efdé, waarmee het be
lang dat de gemeente hecht aan het
museum duidelijk werd onderstreept.
Piet Woldendorp werd in de toespraken
vooral geprezen om zijn vaardigheid in de
omgang met zijn medewerkers en de vele
vrijwilligers en relaties van het museum.

Onder leiding van Piet Woldendorp is het
museum uitgegroeid tot een professionele
organisatie. Dat werd vijf jaar geleden
door de stichting Het Nederlands Museumregister formeel bekrachtigd.
Door samenwerkingsverbanden aan te
gaan metandere Wageningse instellingen
heeft het museum een centrale plek in het
culturele bestel verworven. Tijdens Woldendorps voorzitterschap groeide het
aantal bezoekers van ca. 3000 per jaar
naar meer dan 5000. De gemeente heeft
deze succesrijke ontwikkelingen vorig jaar
gehonoreerd met een stevige verhoging
van de jaarlijkse subsidie.
Opvolger Jean Gardeniers heeft de leiding
van het museum overgenomen. Hij is
sinds een jaar lid van het bestuur. Boven
aan zijn programma staat een verdere
uitbouw van de professionalisering en een
nauwere aansluiting van het museum bij
het streven van de gemeente om Wageningen te profileren als Stad van de Bevrijding. In dat verband is een commissie aan
het werk om de oorlogszaal van het
museum om- en uit te bouwen tot een
presentatie over de vrijheid, heroverd bij
de Vrede van Wageningen (1945). En wie
trekt die commissie? Dat is toch weer Piet
Woldendorp, die zich niet kan voorstellen
dat hij niets meer voor het museum zou
doen. Daarmee wordt opnieuw het gezeg
de bevestigd: "Bij het museum neemt
iedereen wel eens afscheid, maar niemand
gaat echt weg".
Piet Aben
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BOEKRECENSIE:
PERSOONLIJK WAS- EN LAKZEGELS UIT HET GEMEENTEARCHIEF
In september 2006 verscheen de uitgave
in twee delen van Anton Zeven over zegels
die hij tegenkwam in het gemeentearchief
van Wageningen. In 1992 begon hij met
het uitzoeken van de 100 zegels die eerder
beschreven waren door de landelijke zegelbeschrijver R.T. Muschart. Het project
liep echter flink uit, wantin 2004 kwam hij
op een totaal van 1482 afdrukken van
persoonlijke zegels plus nog tientallen stads
zegels. De zegels werden gevonden in de
archieven aan of op documenten en zijn
ingedrukt in groene was, in rode of zwarte
lak, ofin papier. Het oudste zegel stamtuit
1527 van de Wageninger Johan van der
Stege, het één na oudste zegel dateert
van 1539 en is van hertog Willem van Gelre
himself! Een van de mooiste stukken is een
charter, waar onderaan op losse papier
stroken vijf aparte zegels aanhangen van
de leden van een Leidse compagnie.
Een heel oud zegel uit 1387 van Aernt van
derLawic, dat in het gemeentearchief van
Rhenen werd gevonden, is ook in de
uitgave meegenomen. De omvangrijke
collectie is door hem in deze twaalf jaren
gefotografeerd (in zwart-wit), beschre
ven, ingescand en gedocumenteerd. In
de publicatie zijn de zegels alfabetisch op
persoonsnaam geordend met steeds een
foto van het zegel erbij plus een beschrij
ving.

PERSOON LIJKE WAS-EN LAKZEGELS
IN HET
GEMEENTE-ARCHIEF VAN
W AGENINGEN
(Liber Sigillorum Wageningensis)

Inleiding en Initialen A —L
Anton C. Zeven
Publicatie Gemeente-archief W ageningen. 2006

Achterin het tweede deel vindt u nog
indexen op wapen, plaatsnaam en per
soonsnaam. Voor genealogen is deze
collectie een waardevolle ingang voor hun
stamboomonderzoek. Voor het gemeen
tearchief zijn op deze manier de aanwezi
ge zegels vastgelegd en als Wagenings
bestempeld. Op 11 oktober 2006 werd de
publicatie officieel aangeboden aan burge
meester Van Rumund.
Rita Meijerink

Persoonlijke was- en lakzegels in het gemeente-archief van Wageningen
Auteur: Anton C. Zeven
Uitgever: Gemeentearchief Wageningen, 2006.
2 dln in A4-formaat, totaal ca. 350 blz., ills.
Te koop bij Gemeentearchief Wageningen: Stadhuis, Markt 22, Wageningen,
paperback 10 euro, harde kaft 15 euro (zonder porto). In te zien en te leen bij het
documentatiecentrum van de vereniging Oud-Wageningen onder nummer W-588

I+II.
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TE ZIEN IN HET MUSEUM
Natuurlijk avontuurlijk 90 jaar scouting in Wageningen
t/m 9 april 2007
In 1907 ontstonden in Engeland de
eerste scoutinggroepen. Driejaar 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 groe
pen: 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 ge
speeld wordt.

De stem des Volks Honderd jaar Wagenings Volkshuis
t/m 3 juni 2007
Honderd jaar lang is het Volkshuis het
thuis geweest van de Wageningse so
cialistische vakbeweging en politiek. Er
werd druk vergaderd en ontspannings
verenigingen hielden er hun repetities.
In het Volkshuis werden veel initiatieven
geboren voor verbetering van de huis
vesting van de arbeiders, voor plaatse
lijke sociale voorzieningen en voor een
krachtige sociale gemeentepolitiek. In

het Volkshuis werden de linkse voorlie
den en de talrijke vrijwilligers gevoed
met enthousiasme en kennis van wat
er onder de mensen leefde. Als er iets
broeide in de samenleving, dan broeide
het in het Volkshuis. Zo is 't een eeuw
lang gegaan, maartoen begon hetvolk
weg te blijven uit zijn huis. Het huis had
zichzelf overbodig gemaakt, de eman
cipatie van het volk was geslaagd.
Kunstexposities
t/m 25 februari 2007een expositie van
Yvonne van Woggelum (schilderijen,
landschappen) uit Rhenen en Hanneke van den Bergh (keramiek en bron
zen beelden) uit Wageningen. Van 4
maart t/m 9 april 2007 een expositie
van Ineke Schippers (keramiek) uit
Wageningen, Yvonne Evers (schilde
rijen) uit Arnhem en Marieke Peters
(sieraden) uit Arnhem.
Museumweekend
14 -1 5 april 2007 Nationaal Museum
weekend ook in De Casteelse Poort.
Het thema is: "De Kunst van het
Waarnemen".
Culturele Ronde
De Culturele Ronde Wageningen orga
niseert tweejaarlijks een open atelier
weekend voor beeldende kunstenaars
en de serieuze amateur. Van 13 april t/
m 22 april is de daarbij behorende
overzichtstentoonstelling te zien in De
Casteelse Poort.
Piet Aben
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DOCUMENTATIECENTRUM
A a n w in s te n b ib lio th e e k , s e p -d e c . 2 0 0 6
- Reinier A.R. Elders - Aanvullingen bij Bouwen en
bommen op de Wageningse Berg, 2006. (schen
king auteur) [W-541-II]
- Anton C. Zeven - Persoonlijke was-en lakzegels
in hetgemeente-archiefvan Wageningen, 2006,
2
dln. (schenking auteur) [W-5881+II]

-M. Bakkere.a. - In de wereld, 1997. (schenking
uit museumexpositie) [W-597]
- G. Boelema e.a. - Terugblik ... en vooruitzicht,
1988. (schenking uit museumexpositie) [W-598]
- J.M.G. van der Poel - De landbouw in het verste

- Kees Gast e.a. - Monumenten van feest en
vermaak, 2006. [W-590]
- Dela Boeijink e.a. - 100 Bomen in en om
Wageningen, 1983. [W-591]
- Plantenziektenk. Dienst - Centennium 3-6 no
vember 1999. [W-592]
- S. de Vos e.a. - Opgraving met beperking
Bergstraat en 5-meiplein, 2005 (geprint). [W593]
- F. Luijckxe.a. - Wageningers meteen vluchtver
haal, 2006. (aankoop) [W-594]
- Almanak 1960 Wag. Studentencorps, (schen
king vd Wollenberg) [W-595]

verleden, 1961. [W-599]
- E.H. Brongers - Grebbelinie 1940,1974. [NED29]
- M. Brave-Maks - Prins Bernhard in oorlogstijd,
1962. [NED-30]
- E.P. Wiber - Gedenkboek van het Oranjehotel,
1982. (aankoop) [NED-31]
- K. Norel e.a. - Den vijand wederstaan, 1947.
(schenking G. van Rumund) [NED-33]
-Th.A. Boeree- Kroniek van Ede, 1947. (schen
king G. van Rumund) [EDE-27]
- Piet Burgsteyn Czn - Bomen over Renkum, deel
3,2006, (aankoop) [RR-26c]
- Martin Brink e.a. - Veldprediker in mobilisatie
tijd, 2004. [RWD-5]
- Naor d'n oove; steenfabrieken in de NederBetuwe, 2006. (aankoop) [BET-18]

- J. Rombach - Geschiedenis samenwerking Vrij
zinnige Geloofsgemeenschap NPB, 2006. (schen

Rita Meijerink

- WOC - Wageningen na 2000, deel II, 1997. [W589]

king E. Rombach-Rauws) [W-596]

B o e k a a n k o n d i g in g

Dit is Bennekom. Verleden, heden en
toekomst van een bijzonder dorp.
Onder redactie van Bert Lever, Tarq
Hoekstra en Guus Vlaskamp.
Bennekom 2007, uitgave van de histori
sche vereniging Oud Bennekom.
200 bladzijden. Prijs • 19,90.
Besteladres W. van Kalleveen, Dikkenbergweg 72, 6721 MB Bennekom.
Een nieuw boek over de geschiedenis van
Bennekom.

Het laatste boek daarover verscheen zo'n
vijftig jaar geleden. Dat was: Een Veluws
dorp. Een herinneringswerk voor ir M.M.
van Hoffen.
Aanleiding tot het samenstellen van dit
nieuwe boek is het zestigjarig bestaan van
de historische vereniging Oud-Bennekom.
Het boek is rijk geïllustreerd en volledig in
kleur uitgegeven.
Oud-Wageningen mocht reeds een exem
plaar voor haar bibliotheek ontvangen.
Ton Steenbergen

OP DE VISETER
Een Wageninger weigerde heel gewis
Een bijzonder mooie vette vis.
"Ik wil hem niet eten
daar ge moet weten
dat hij in het strontgat gevangen is".
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.
TIJDSCHRIFTEN REK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.
WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden: Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
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 2007
• 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
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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BESTUUR
G.L. Olinga

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@hetnet.nl
H.A. Schols
secretaris
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@planet.nl
P.H. van de Peppel
penningmeester 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
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. 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. Borner
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
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
Een tijdschrift behoort natuurlijk altijd netjes op tijd uit te komen. Geen enkel excuus
kan daaraan tornen.
Dat betekent dat, wanneer een redactielid door welke omstandigheden dan ook tijdelijk
uitvalt, er iemand anders moet zijn die dezelfde werkzaamheden op kan vangen.
Wij waren ons hiervan op een gegeven moment bewust en moesten aan de bel trekken
bij het bestuur om een oplossing te zoeken.
Het bestuur heeft het verzoek gehonoreerd en het toeval wilde dat de voorzitter van
de vereniging Oud-Wageningen aan het einde van deze functie was en ambities had
om zitting in de redactie te nemen.
We zijn heel blij met deze oplossing en zijn reeds druk bezig om het werk te verdelen
en natuurlijk ook om een beetje aan elkaar te wennen.
De redactie bestaat uit een fijn team en werkt prettig samen. De vooruitzichten zijn
dusdanig dat dit zo blijft.
Gerard Olinga, welkom in de redactie!
,
FvprHii
KOPIJ voor het septembernummer 2007 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
17 augustus 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.
26

VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen
LUBBERT ADOLF TORCK
Hoewel de familie Torck bijna twee eeuwen in Wageningen een rol heeft gespeeld, is het
toch Lubbert Adolf Torck [1687 -1758], die echt een stempel heeft gedrukt op deze stad.
Maarzijnrolinhet Kwartier van Veluween het gewest Gelderland is aanzienlijk belangrijker
geweest. Zijn invloed reikte zelfs tot in de Staten-Generaal en de Raad van State van de
Republiek.
Lubbert Adolf was een regentvan bijzondere allure, eigenzinnig, maar ook diplomatiek,
in hoge mate ambitieus, maar ook kundig, politiek rechtlijnig, met oog voor zijn eigen
belangen en die van Gelderland, slim, wellicht sluw, vriendelijk, maar indien nodig
meedogenloos.
Een buitengewoon interessante persoon. Beschamend dat zijn naam pas zo laat
vermeld werd in het stratenboek van Wageningen.
BIJEENKOMST
op maandag 16 april 2007 om 20.15, na de jaarvergadering die om half acht begint,
in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen.
lezing door de heer L.A.A.J. Eppink over
TORCK
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 17 september 2007 zal de heer C.D. Gast een lezing verzorgen over
VOLKSWONINGBOUW IN WAGENINGEN.
Op maandag 19 november 2007 zal de heer B. Cornielje een lezing houden over
NEDERLAND IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Glas-in-lood-raam met de wapens van Torck, Van Hoorn en van de heerlijkheid
Rosendael
AGENDA JAARVERGADERING 16 APRIL
1. Opening
2. DeheerG.L. Olinga: terugblik
3. Notulen jaarvergadering 24-04-2006 (los bijgevoegd)
4. Jaarverslag secretariaat over het jaar 2006 (los bijgevoegd)
5. Jaarverslag penningmeester over het jaar 2006 (los bijgevoegd)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Decharge penningmeester over het jaar 2006
8. Begroting 2007
9. Voorstel tot verhoging contributie per 01-01-2008 tot €18 per jaar
10. Bestuursverkiezing / kascommissie (zie ook bestuursmededelingen)
11. Wat verder ter tafel komt; rondvraag
12. Sluiting van het zakelijk gedeelte
20.15 uur - Lezing van de heer L.A.A.J. Eppink over: 'TORCK'
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Reeds tijdens de vorige jaarvergadering
zou, volgens de statuten, onze voorzitter
zijn functie hebben moeten overdragen aan
een opvolger. Bij gebrek aan kandidaten was
de heer Olinga bereid om onze vereniging
een extra jaar als voorzitter te dienen. Het
afgelopen jaar is het bestuur hard op zoek
geweest naar nieuwe bestuursleden. Er
moest niet alleen een nieuwe voorzitter
gevonden worden, ook bestuurslid Groenewegen moest na zijn onverwacht aftreden
wegens gezondheidsproblemen opgevolgd
worden. Gelukkig kunnen we u melden dat
de heerGerard de Nijszich kandidaat gesteld
heeft voor de functie van voorzitter, terwijl
dhr. Wieger Steenbergen bereid is gevonden
om zich (weer) kandidaat te stellen als
bestuurslid. Daarnaast realiseert het bestuur
zich dat de viering van 'Wageningen, 750
jaar stadsrechten' in 2013 zeker veel extra
werk met zich mee zal brengen. Zij is dan ook
blij dat zij de oud-gemeentearchivaris van de
gemeente Wageningen, Kees Gast, bereid
heeft gevonden om zich kandidaat te stellen
als bestuurslid met als bijzondere taak om
deze activiteiten te coördineren. Eventuele
bezwaren tegen deze voorgenomen benoe
mingen en een eventueel voorstel voor
tegenkandidaten kunnen, conform het huis
houdelijk reglement, tot 9 april 2007 worden
gemeld bij de secretaris van de vereniging.
In de jaarvergadering van 24 april 2006
werden de heren van Loenen en Beuving
bereid gevonden om zitting te nemen in de
kascommissie. Het bestuur zal tijdens de
ledenvergadering beide heren en de verga
LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Mw. M, Bosveld
Dhr. G.W. de Nijs
Dhr. D. Vermeer
Adreswijzigingen:
Mw. P. de Goede-Olie
Dhr. A.A. Holleman
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dering verzoeken akkoord te gaan met een
tweede termijn zitting in de kascommissie.
Op deze plaats wil ik u namens de penning
meester oproepen om, zoverre dit nog niet
gebeurd is, uw lidmaatschapsgeld zo spoe
dig mogelijk over te maken.
Zoals reeds genoemd in het vorige contact
blad wordt er hard gewerkt aan de verschij
ning van het boekje Wageningen aan de
Limes. De opdracht ligt bij de drukker en drie
verkooppunten zijn inmiddels bekend: onze
verenigingsboekenman Jan Jansen, het
museum de Casteelse Poort en boekhandel
Kniphorst. Uiteraard wordt u in een volgend
nummer verder geïnformeerd en ook via de
locale pers zult u op de hoogte gehouden
worden.
Verder wil ik graag even stilstaan bij het feit
dat u nu het laatste contactblad van onze
vereniging in handen heeft dat door Jan
Everdij als enige hoofdredacteur geredi
geerd is. De komende tijd zal hij samen met
Gerard Olinga (dan oud-voorzitter) zorg
dragen voor de opmaak van het blad. Het
adres voor het inleveren van kopij blijft
voorlopig dan ook nog als vanouds. Toch wil
het bestuur de heer Everdij even in het
zonnetje zetten omdat hij de laatste jaren,
samen met zijn mederedactieleden Bomer
en Pothof, vele nieuwe initiatieven heeft
ondernomen om het blad een bijdetijdse
uitstraling te geven en te komen tot een
prettig leesbaar blad. Hierbij: Jan, bedankt
voor alles wat je gedaan hebt en fijn dat je
nog een poosje doorgaat!
Namens het bestuur:
Henk Schols, secretaris

Van Doesburglaan 79
Gruttoweide 84
Albert Neuhuijsstraat 6

6708 MB Wageningen
6708 BL Wageningen
3817 EC Amersfoort

Schaepmanstraat 6a
Zeemanstraat 3E

6702 AW Wageningen
6706 KA Wageningen

KREEG WAGENVENEOFNYE WAGENINGEN IN 1263
STADSRECHTEN?
De ware stad

A. C. Zeven

In 2013 hoopt de stad Wageningen het feit te vieren dat zij 750 jaar geleden
stadsrechten kreeg. Maar welke nederzetting of welke groep bewoners
kreeg die rechten?
Noot: later wil ik meer gedetailleerd op stadsrechten en het verlenen ervan
ingaan. Onderstaand artikel is een Inleiding. Diegenen die reeds nu uitgebreider geïnformeerd willen worden kunnen mijn Wie woonden waar in de
Binnenstad van Wageningen, deel 1 Hoofdstuk 3 lezen.
Stadsrechten
Het verlenen van stadsrechten aan groe
pen inwoners was in de 13de-14de eeuw in
het gebied van het huidige Nederland en
omringende gebieden een algemeen voor
komende aangelegenheid.1) De nederzet
ting aan de voet van de Wageningse Berg
was één van de vele plaatsen die in die
eeuwen stadsrechten kreeg.
Wanneer wij afschrifen van de stadsrechten
van 12632) in de hand nemen, dan lezen wij
dat Otto II, graaf van Gel re de stadsrechten
heeft verleend. Hiervan is een kopie in het
Burgerboek (begonnen in 1561) bewaard
gebleven. De oudste tekst stamt uit 1326
(niet 1325) en is door Goossen (1890)
overgenomen. Iemand heeft weliswaar dit
jaar doorgehaald en erboven 1263 geschre
ven, maar het blijft een document uit 1326.
In dit document staat dat de nederzetting
met de naam Nye Wageningen, d.i. NieuwWageningen, stadsrechten krijgt. Maar,
omdat het origineel uit 1263 verloren is
gegaan, weten we niet zeker welke plaats
naam in dit origineel heeft gestaan. In 1326
krijgt de stad van de nieuwe landsheer
Reinald II opnieuw stadsrechten van deze
nieuwe landsheer. Dit was in die tijd gebrui
kelijk. Later werden de stadsrechten als het
ware voor'eeuwig' verleend.
In 1326 was de naam van de nederzetting
Nye Wageningen en daarom werd deze
naam in het document uit 1326 gebruikt.
Daarmee werd mogelijk een oudere naam

van de nederzetting, vermeld in het docu
ment van 1263, vervangen. Met Nye
Wageningen wordt het nieuwe Wagenin
gen bedoeld, in tegenstelling tot Wagenin
gen op de Wageningse Berg. Verplaatsin
gen van nederzettingen met behoud van
de oude naam vonden meer plaats. Bij
voorbeeld Oud-Zevenaar tegenover het
huidige Zevenaar. De laatste was dus
Nieuw-Zevenaar.
De magistraat
Na de stadsrechtverlening in 1263 moest er
een stadsbestuur, de magistraat, ingesteld
worden. Deze bestond uit schepenen,
waarvan twee burgermeester werden. Ter
voorkoming van bundeling van macht
mochten de schepenen, dus ook de burgermeesteren, slechts twee jaar aanblij
ven.
De burgermeesteren en schepenen maak
ten met o.a. derden afspraken die op schrift
werden gesteld. Het document werd dan
met één of meer zegels bekrachtigd. Was
het een belangrijk document, zoals een
verbond tussen de hertog van Gelre als
landsheer en de in zijn hertogdom gelegen
steden, dan werd door de steden een groot
zegelstempel gebruikt, waarmee het z.g.
grootzegel werd afgedrukt. Akten betref
fende minder belangrijke zaken, zoals over
dracht van eigendom (bijv. huis, land)
werden bezegeld en testamenten werden
besloten door verzegeling (zie beneden).
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1263 Wagenvene?
Welke naam stond nu in het document van
1263 ? Om hier een antwoord op te kunnen
geven bekijken wij het embleem van de
vereniging 'Oud-Wageningen'. Deze is
gebaseerd op een bewaard gebleven
zegelafdruk uit 1359 3) (afb. 1). We lezen
in het omschrift S. NOVE CIVITATIS
WAGVENE. De S staat voor Sigillum, d.w.z.
zegel. Het omschrift luidt dus vertaald:
ZEGEL VAN DE NIEUWE STAD WAGVENE.
Over de betekenis van het woord Wag is
gefilosofeerd. Slichervan Bath denkt aan
het woord moeras.

Afb. 1. Het stadszegel van Wagenvene uit
1359. Ontleend aan J.M. Fuchs. 1963
Wageningen. 90 p.

Wagenvene lezen. Waarom zou men an
ders een wagen hebben afgebeeld?
Het zegelstempel van Wagenvene
Door ruimtegebrek moest een zegelsnij
der vaak woorden of verkorten of wegla
ten. Sigillum werd verkorttot S, en Wagen
vene tot Wagvene.4) Volgens het om
schrift van dit stempel was Wagenvene
een nieuwe stad en zij zal de nederzetting
zijn geweest, die in 1263 stadsrechten
heeft ontvangen, waarna de magistraat
van de stad zich een zegelstempel met de
naam Wag(en)vene liet snijden. Toen in
1326 opnieuw stadsrechten werden ver
leend, was het logisch om de oude naam
van de nederzetting door de toen in
gebruik zijnde naam Nye Wageningen te
vervangen.
Het bovengenoemde zegel uit 1359 is
afgedrukt van een zegelstempel, dat ver
loren is gegaan, maar het werd nog tot in
1542, dus zo'n 279 jaar(!) na de stadsrechtverlening gebruikt om belangrijke
documenten te bezegelen. In de tekst van

Afb. 2. Een tweewieli
ge wagen uit ca 1275.
Ontleend aan J. Buis
man. 1995. Duizend
jaar weer, wind en
water in de Lage Lan
den, deel 1. Franeker.
656 p.

De plaats zou dus Moerasveen hebben
geheten. Vervloet denkt aan bewegen, dus
de plaats zal Bewegend Veen hebben gehe
ten. Hierbij ziet men over het hoofd, dat niet
voor niets een tweewielige wagen, zoals die
in de Middeleeuwen werd gebruikt (afb. 2),
op het zegel is afgebeeld. Het zegel is dus
'sprekend'. De wagen verwijst naar de
plaatsnaam en we moeten deze dan ook als
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het document stond de naam Wagenin
gen en in het zegel Wag(en)vene. Kenne
lijk hadden de hertog van Gelre, magistra
ten van andere steden of wie dan ook geen
bezwaar tegen het zegelstempel van de
stad Wageningen met de naam Wag(en)
vene om belangrijke documenten te zege
len. Uit de vijf bewaard gebleven Wagenvene-zegels blijkt dat het stempel als een

grootzegel werd gebruikt.
De burgermeesteren van Wageningen
hadden tot 1542 geen behoefte gehad om
dit aloude grootzegel te vervangen door
een zegel met de naam Wageningen. Na
1542 zal het stempel verloren zijn gegaan.
Intussen was vanaf 1474 (of eerder?) wel
een stempel voor het afdrukken van een
z.g. kleinzegel in gebruik (afb 3). Hierin was
de Middeleeuwse wagen tot een wagenwiel
met een gekruiste bovenspaak geredu
ceerd.

Afb. 3. Kleinzegel van Wageningen uit
1454 (Recht. Archief inv. nr. 209, foto
56.29).
Samenvatting
In 1263 krijgt de nederzetting aan de voet
van de Wageningse Berg stadsrechten.
Het document waarin de naam van deze
nederzetting staat is verloren.
De nieuwe magistraat laat zich een zegelstempel met de naam Wagvene snijden,
waarin naast de naam van de nederzetting
ook een middeleeuwse wagen is afgebeeld. Het zegel is'sprekend'en Wagvene
is een verkorting van de naam van de
nederzetting Wagenvene.
In 1326 krijgt de nederzetting opnieuw
stadsrechten. De naam van de nederzet
ting is Nye Wageningen; het nieuwe Wa
geningen tegenover het oude op de Wa
geningse Berg.
Het in ca 1263 gesneden zegelstempel
wordt door de magistraat gebruikt om aan
belangrijke documenten het grootzegel te
hechten. Dit grootzegelstempel wordt tot
1542 gebruikt. Hoewel in de tekst van het

document zelfde naam Wageningen staat
en in het stempel Wagvene maken medezegelaars, inclusief de hertog van Gelre,
geen bezwaar tegen dit zegelstempel met
de naam van de rechtsvoorganger van
(Nye) Wageningen.
Mijn conclusie is dat de oorspronkelijke
nederzetting Wagenvene heette en dat
deze in 1263 stadsrechten kreeg.
Noten
!Zie voor overzicht de website
stadsrechten.nl
2De achtergrond van het feit dat de stadsrech
ten van Wageningen niet voor de bewoners van
Nij Wageningen, wat normaal geweest zou
zijn, maar voor die van Arnhem zijn gepas
seerd kan erop duiden dat Arnhem niet gelukkig
was met een nieuwe stad in zijn nabijheid. Door
het onthouden van vrijdom van de tol bij Lobith,
dat wel voor Arnhemse schippers bestond kon
Wageningen niet te sterk worden. Om te voor
komen dat alsnog Wageningen dat recht ver
kreeg hield Arnhem tot het laatste moment
toezicht op de stadsrechtverlening.
3Afdrukken van het Wagenvene-zegel ken ik uit
de jaren 1343, 1359, 1436, 1521 en 1542. De
door Oud-Wageningen gebruikte afbeelding
stamt uit 1359. De tand des tijds heeft intussen
aan de randen van het zegel geknaagd.
4In het omschrift van het zegel van Afferden uit
ca 1550 is de plaatsnaam tot AEDEN verkort.
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HET LEGER VOERDE EEN REVUE OP
Een Wagenings en Renkums stemmingsbeeld uit 1898

J. van den Burg

Archivering kent vele vormen. Een ervan is het verzamelen van knipsels
met krantenberichten die men van belang acht voor de toekomstige ge
schiedschrijving. Zo'n archief wordt door "Oud-Wageningen" bijgehouden,
gerubriceerd en opgeslagen. Die activiteit kan gemakkelijk leiden tot
slechts het beheren van een steeds uitdijende collectie. Maar de bedoeling
van een dergelijke verzameling is om deze te gebruiken om er artikelen op
te baseren.
Deze bijdrage is gebaseerd op een recente aanwinst van het knipselarchief.
Ze geeft een glimp te zien van een stukje Wageningse geschiedenis,
waargenomen door de ogen van een buitenstaander, tegen de achtergrond
van een euforie in 1898.
Militaire show
In september 1898 begon koningin Wilhelmina haar bewind, na acht jaar regent
schap van haar moeder. Ze aanvaardde
niet de functie van staatshoofd, want ze
was sinds 1890 koningin. Ook werd ze niet
gekroond. Maar het ontbreken van een
kroningsceremonieel in het Nederlandse
staatsbestel werd gecompenseerd door
militair vertoon. Dat bestond uiteen groot
se militaire show, uitgevoerd met 16.00018.000 man op de heidevelden van de
Zuid-Veluwe. Als men de beschrijving leest
die Martin Brink in zijn artikel in de Veluwepost van 4 september 1998 geeft van de
militaire onderdelen die meededen, dan
lijkt het geheel op - zij het aangepast aan
de Nederlandse verhoudingen -d e slotak
te van een legeroefening van een van de
latere Centralen of van de Entente.
Variété...
De sfeer waarmee dat militair vertoon was
omgeven, wordt goed getypeerd met het
ervoor gebruikte woord 'Revue'. Daaron
der verstond men in die tijd "... een vorm
van amusementstheater dat bestaat uit
groots opgezette (...) variéténummers
en lichtvoetige komische sketches". Beide
elementen waren ruimschoots aanwezig
tijdens de legerschouw op 21 september
1898. De troepen stonden opgesteld,
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waarna de koningin, in het wit gekleed,
maar met zwarte hoed en op een zwart
paard, begeleid door een minister en een
generaal, de troepen inspecteerde. De
lichtvoetige komische sketch vormde het
aan het einde van de inspectie opgegane
gejuich, dat volgens een bericht in de
Renkumse Courant spontaan zou zijn
geweest. Omdat spontaniteit van minde
ren een ernstig vergrijp tegen de krijgs
tucht vormde, zal het gejuich wel in scène
zijn gezet. Maar uit het stemmingsbeeld
dat wordt gegeven van de bevolking van
Wageningen en Renkum - en ongetwijfeld
ook van andere plaatsen in de omgeving
- volgt dat men deze combinatie van
inhuldigingsfeesten, militair vertoon en
"selling the monarchy" prachtig vond. Het
was die sfeer, die rond 1 augustus 1914,
toen volgens de inhoud van zijn militair
zakboekje een Wagenings burger van de
ene dag op de andere werd gemobiliseerd,
vrij snel verloren ging.
De pers
Zo'n legerrevue bracht veel activiteiten
met zich mee en er werd veel aandacht
aan besteed door de pers. In dit geval
stond ook Wageningen even in de schijn
werpers, want het gebied waarin de ma
noeuvres plaatsvonden met als hoogte
punt de apotheose op de Renkumse Hei

de, omvatte ook Wageningen. Hoe door
een buitenstaander - in dit geval een
journalist van het Algemeen Handelsblad
- over Wageningen werd geoordeeld,
vernemen we uit diens verslag van zijn
aankomst en tijdsbesteding in Wagenin
gen op 20 september 1898.
Die aankomst in Wageningen met de tram
was voorafgegaan door een treinreis van
Amsterdam naar Ede. De trein was sa
mengesteld uit wagons, bestemd voor het
vervoer van paarden en het daarvoor
benodigde personeel - in die volgorde. De
officieren werden in passagierswagons ver
voerd. Tussen Ede en Wageningen was
veel militaire activiteit te zien, zo ook de
activiteit waarop het cliché van "...het in
lichte-laaie zetten van het hart van de
Wageningse deerns (!)..."van toepassing
was.
Wat vond zo'n buitenstaander nu interes
sant aan Wageningen? Hij kent de plaats
van vroeger, want hij verbaast zich erover
dat het "...anders zo stille, lieve plaatsje,
dat zo vredig aan de Rijn ligt...", nu zoveel
drukte vertoont als gevolg van de aanwe
zigheid van veel militairen. Hij waardeert
blijkbaar de rust die gewoonlijk in het stadje
heerst. Hij logeert in hotel De Wereld maar
dat is bijna als inkwartiering op te vatten,
want alle hotels zijn vol en in De Wereld is
alleen de kinderkamer nog beschikbaar. Hij
zal bij de aanvang van de door hem
beschreven wandeling door de hoofdin
gang van het hotel naar buiten zijn ge
gaan. Daarna gaat hij linksaf de Rijks
straatweg op en begint de beklimming van
de Wageningse Berg, want later wandelt
hij bij de molen (blijkbaar "De Eendracht")
en vermeldt hij de aanwezigheid van de
nieuwe Hogere Burgerschool. Het stads
centrum is blijkbaar niet erg interessant
voor hem en we vernemen niets van de
aanwezigheid van de RHLTBS, laat staan
van andere en industriële activiteiten.
Het journalistieke bericht stond in het

teken van de militaire show op 21 septem
ber 1898. Vanuit dat oogpunt werd Wage
ningen beoordeeld. Dat oordeel valt wat
tegen. Maar de verslaggever, en met hem
zijn collega's van plaatselijke en landelijke
bladen, gaf door zijn reportage over het
gebeuren rond en op de Renkumse Heide
iets van de sfeer van "die Welt von
Gestern" in Nederland weer.
Bronnen:
Brink, Martin, "Incident' zorgt voor warme
steunbetuiging aan koningshuis'. Wilhelmina inspecteerde honderd jaar geleden
troepen op Renkumse Heide'. De Veluwepost, vrijdag 4 september 1998: 11 [met
bronnenopgave] [Knipselarchief "OudWageningen"].
Burgsteyn, Cees, 'Legerrevue op de Ren
kumse Heide', Bomen over Renkum. Deel
1-17 (Kontrast; Oosterbeek 2006) 50-52.
Burgsteyn, Cees, 'Legerrevue op de Ren
kumse Heide (1898)', Bomen over Ren
kum. Deel 1-31 (Kontrast; Oosterbeek
2006) 94-99.
'Legerrevue voor koningin Wilhelmina', in:
C.G.L. Apeldoorn ed., Sprekend Verleden.
Krantenlectuur 1795-1961. Met toelichting
(2e druk; Van Goor en Zonen; 's-Gravenhage 1963). Blad 99. [Knipselarchief"OudWageningen"].
'Revue',
http://nl.wikipedia.org/wiki/Revue, be
zocht 5 maart 2007.
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EX-LIBRIS VAN P.A. OOSTVEEN
Een geschonken cliché voor het archief

A.G.Steenbergen

In september 1998 kwam het Archief Katholiek Wageningen door schen
king in bezit van een zinken cliché met in spiegelbeeld het ontwerp van een
ex-libris van P.A. Oostveen.1)
Ex-libris betekent: behorende tot de boeken van .... Het is een eigendoms
merk of een boekmerk. In de handen van een kunstenaar kan het een
meesterwerk worden.

Afb. 1. Cliché van de ex-libris
De vervaardiging
De schenker, de heer C.Verweij, voorheen
eigenaar van drukkerij Verweij in Wagenin
gen, gaf ons informatie 2) over het ver
vaardigen van een cliché:
"op een vlakke zinken plaat maakte
men een lichtgevoelige laag, een eiwitkopie. Wanneer dit belicht werd met een
negatief, werden de belichte delen hard.
De rest kon men wegwassen. Daarna ging
men met een etszuur de onbelichte delen
wegspoelen. De lijnen van de afbeelding
liggen er verhoogd op". Het cliché werd
gemaakt in de clichéfabriek Rogge in Velp
(Gld.).
Wie was P.A. Oostveen?
De hierbij afgebeelde ex-libris vertelt ons
veel over deze persoon, die zeker de
tekenaar Herman Jansen 3) heeft aange
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geven hoe hij zijn boekmerk wilde hebben.
Duidelijk is dat hij veel te maken heeft
gehad met de r.k. kerk in de Bergstraat,
in de jaren voor 1945 nog voorzien van de
65 meter hoge toren. We zien mensen op
weg naar de kerk. Rechts een zegenende
hand, links handen in gebedshouding.
Opvallend is ook de duif: de vredesduif?
Het was immers oorlog toen de eigenaar
van de ex-libris, Piet Oostveen, vanaf juni
1942 als tweede kapelaan verbonden was
aan deze kerk in Wageningen.
Geboren in 1914 werd hij, na zijn priester
studie, op 23 juli 1939 met negen klasge
noten in Utrecht tot priester gewijd. Na
enkele jaren werkzaam geweest te zijn in
Ulft volgde zijn promotie naar Wagenin
gen. De (huidige) pastorie, waarvan de
bouw op 3 november 1941 begon, was
nog niet klaar.

Afb. 2. Afdruk van de ex-libris

Pas op 8 september 1942 konden de
pastoor, zijn twee kapelaans en de dames
Hettinga, die voor het huishouden zorg
den, verhuizen van hun tijdelijke pastorie
aan de toenmalige
Rijksstraatweg (Gen. Foulkesweg) naar
de Bergstraat. Vanuit nr. 17 verichtten de
drie priesters hun pastorale arbeid binnen
de katholieke gemeenschap.
Een sjouwer.
Schrijver dezes heeft P. A. Oostveen, vanaf
1942 tot aan zijn vertrek in 1952 naar
Canada, bewust meegemaakt. Hij was
een beminnelijk mens die gemakkelijk blij
vende contacten legde (zie afb. 3). Een
sjouwer, altijd onderweg ergens naar toe.
En ook gezien en gewaardeerd buiten de
katholieke gemeenschap. Vanwege het
karakter van ons blad is het niet mijn
bedoeling de tien jaren dat hij hier als
kapelaan werkzaam was te beschrijven.
Wel de jaren 1942-1945, de oorlogsjaren,
waarin hij in het plaatselijk verzet een rol
speelde. Het was pastor Jan Albers z.g.,
een zoon van koster Johan Albers, die mij
in 1997 schreef:

Afb. 3. P.A. Oostveen. Foto uit het Arn
hems Dagblad van 21 juli 1952 en op 20
mei 1961 gekregen van de fam. Van de
Meyde te Wageningen.

"Het was oorlog en wat wij in ieder geval
niet wisten (maar goed ook trouwens), dat
was hoe actief hij in alle bescheidenheid
werkte voor de onderduikers".
In het boek Kleine kroniek van het verzet
in Wageningen blz. 64 e.v. lezen we over
de uitbreiding van de L.O. (Landelijke
Onderduik) in onze omgeving en vooral in
Wageningen.
Aan de LH studeerde destijds pater Jan
van Doornmaal 4), schuilnaam Holleman,
tropische landbouw. Hij was afkomstig uit
Noord- Brabant. Hij wist vanuit het zuiden
de eerste contacten met het noorden te
leggen om onderduikers te kunnen onder
brengen.
Hij woonde in het Cunerahuis op de Markt
bij de zusters. Op zijn kamer vond de
eerste vergadering plaats. Vier personen
waren aanwezig w.o. kapelaan Oostveen
en Frits Visscher d.i. Frans van der Have.
Afgesproken werd dat de medewerking
van o.a. de pastoor en de beide kapelaans
gevraagd zou worden.
Voor het praktische werk was Jan van
Brakel, die al een aantal joodse en nietjoodse onderduikers verzorgde, zeer ac
tief. Hij had door zijn werk prima contacten
in de Betuwe. Dit eerste gesprek leverde
uiteindelijk een goede samenwerking op
tussen hervormden, katholieken, gerefor
meerden en s.d.a.p.-ers . Dit hield in:
zoeken naar plaatsen voor onderduikers,
de verzorging van hen en opkomen bij
voorkomende problemen.
Kapelaan Oostveen kon door zijn werk
gemakkelijk overal komen. Hij voorzag de
onderduikers van levensmiddelenkaarten,
geld enz. Zeker is dat hij ook adressen kon
vinden waar onderduikers een schuilplaats
konden krijgen.
Oostveen kwam door deze activiteiten
meer dan eens bij Van der Have,die in de
A. Faliseweg woonde. Hij was overdag op
de Julianaschool als onderwijzer werk
zaam. Maar zijn vrouw Cor wist waarom
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Oostveen kwam. Het katholieke dienst
meisje vond het vreemd dat de kapelaan
geregeld bij deze gereformeerde familie
kwam. Ze liet duidelijk weten dat de kape
laan bij hen nooit kwam. Mevr. Van der
Have loste het mooi op: "Ik wil weleens bij
de kapelaan kunnen biechten!.."
Gevangen genomen
Hoe onopvallend hij ook dit werk deed, hij
werd toch verraden, waarschijnlijk door
iemand uit Bennekom. Twee personen
konden mij meer vertellen over deze
gevangenneming.5)
De overval op de pastorie -dat was het
toch -vond plaats op 14 augustus 1943
omstreeks 7 uur 's-avonds. De Duitsers
omsingelden de pastorie. Zij trapten tegen
de voordeur. Henk R., de tijdelijke gast,
deed open. De soldaten stormden naar
binnen en vroegen om de kapelaan. Deze
kwam later met hen naar beneden. Op zijn
kamer vonden ze geen anti-duitse boeken
enz.
De kapelaan was heel rustig: de pastoor
was van de kooken huilde. Hettoeval wilde
dat ik, nog geen elf jaar oud, de
kapelaan in de overvalwagen zag klim
men. Hij heeft 14 dagen vastgezeten in
Arnhem o.a. in de Koepelgevangenis. Bij
zijn terugkomst zal Oostveen zijn werk
voor de onderduikers zeker voortgezet
hebben.
Tot slot wil ik zijn werk in het Wagenings
ziekenhuis in de septemberdagen van
1944 memoreren. Hij bezocht er de zwaar
gewonde Engelse en Duitse militairen. De
stervenden bediende hij. Er zou hierover
nog meer te vertellen zijn. 6)
Priesterfeest:
Geen wonder dat de mensen uit het
verzet in Wageningen aanwezig waren op
20 januari 1952 bij het l2 1/2-jarig priester
feest van Piet Oostveen. Met een ca
deau!
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Vertrek
In augustus 1952 verliet kapelaan P.A.
Oostveen Wageningen.
Met toestemming van de bisschop emi
greerde hij naar Canada, waar al een groot
deel van zijn familie woonde. Daar was hij
in het bisdom London (Ontario) in een
drietal parochies werkzaam.
In 1984 ging hij met emeritaat. Hij over
leed, 82 jaar oud, op 3 december 1996.
Een dag later, 4 december, overleed zijn
vriend uit het verzet, Frans van der Have,
82 jaar oud!
Noten:
1. Cliché is in bruikleen gegeven aan het
museum en is, met een afdruk van de
ex-libris, te zien in de Historiekamer,
afd. religie.
2. Tel. informatie 10 maart 2007.
3. De in Wageningen geboren Herman
Jansen, destijds wonend in Utrecht,
ontwierp 2 grote en 9 kleine gebrand
schilderde ramen voor de r.k. kerk in
Wageningen.
4. Eveneens studeerden aan de LH pater
Ben Baack uit Groenlo en father Leo S.
van de Salm uit Zoeterwoude.
5a.Mej.H. Hettinga, Breukelen, tot 1955
in Wageningen. Kaartschrijven 23 au
gustus 1965.
b.HenkRothuisz.g. öaugustus 1995. Hij
en zijn broer hadden enige tijd onder
dak gekregen op de pastorie. Hun
ouderlijk huis in de Mauritsstraat (Julianastraat) was op 26 maart 1943 on
herstelbaar vernield bij de inslag van de
V -l.
6. Zie A. Hünt. Ziekenzorg en de Slag om
Arnhem, in Oud-Wageningen nr. 19
(1991) 4, november, blz. 64-65.

BOL WERK STRAELENSTOOREN
Een veranderd stadsgezicht

I.C. Rauws

Op de vogelvluchtkaart uit ca 1650 vinden wij tussen het bolwerk
Jun(i)ushoff en de Nudepoort het bolwerk Straelenstooren. De hierop
staande vestingtoren zal deze naam hebben gekregen naar ene Van Straelen die er wellicht een moestuin of boomgaard in gebruik had (zie afb. 1).
bij het raam. In betere tijden zullen er wel
meer arbeiders geweest zijn.

afb. 1. Bolwerk
Straelens
tooren.
Detail vogel
vluchtkaart uit
1650.
Het oude bolwerk
Voordat in het begin van de jaren zestig
hier begonnen werd met de stadsvernieu
wing en aanleg van nieuwe wegen om
mede een goede aansluiting van het Nudeplan op de stad te verkrijgen, maakte
het laag gelegen bolwerk deel uit van het
(Noorder) plantsoen.
Om het bolwerk liep de vrij smalle ondiepe
modderige stadsgracht. Als men vanuit
het plantsoen over het licht stijgende
wandelpad naar het Walletje (Walstraat)
liep waar tot 1940 de synagoge en de
Doopsgezinde Kerk stonden, stond links
tussen de Riemsdijkstraat en het Walletje
het witte gebouw van de sigarenfabriek
Hollandia. Ik vond sigarenfabriek altijd een
groot woord. Als mijn vader en ik daar
kwamen om zijn bestelling van honderd
sigaren op te halen, werkten op de eerste
verdieping slechts twee oude sigarenma
kers. Ze zaten in een schemerige ruimte
aan een grote werktafel tegenover elkaar

Een "tooren"?
Rechts van het wandelpad lag afdalend
naar de gracht op het bolwerk Straelen
stooren een kleine boomgaard. In deze
boomgaard stond een houten gebouwtje
met een stenen onderstuk waarvan men
zei dat dit de Straelenstooren was. Volgens
mijn grootvader was het slechts een oud
theehuisje. In mijn herinnering zag het er
als volgt uit: een rond stenen onderstuk
met daarboven een met asfaltpapier en
latten bekleed rondhoekige opbouw zon
der ramen en een naar achter aflopend
rondhoekig plat dak eveneens van asfalt
papier. Aan de plantsoenzijde had het een
breed kort trapje van een tree of vier met
dubbele deuren. Ik dacht dat het in gebruik
was bij de gemeentelijke plantsoenen
dienst. In september 1959 maakte ik
vanaf de Nieuweweg, nu Costerweg een
foto van dit bolwerk met zijn boomgaardje
en toren van de N.H. Kerk op de Markt.
De roeiboot gaf hierbij mooi de ligging van
de niet zichtbare gracht aan (zie afb. 2).
Het nieuwe bolwerk
In het kader van de stadsvernieuwing
veranderde het aanzicht van het oude
bolwerk volkomen.
Door de aanleg van de Plantsoen(weg)
verdween het oorspronkelijke plantsoen
hier totaal. De omringende gracht werd
verbreed en het bolwerk kreeg zijn
keermuren terug alsmede een brug met
de naam Straelenstooren. Toen in 1964
het Walletje met de oude stadsmuur werd
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Thans liggen op het bolwerk de kruising
Walstraat-Plantsoen en parkeerplaatsen,
beplant met lindebomen.
In september 1967 maakte ik vanaf onge
veer hetzelfde punt aan de stadsgracht
een nieuwe foto van het bolwerk met de
studentenflats, maar nog niet met de naar
de Hoogstraat doorgetrokken Walstraat
(zie afb. 3).

afb. 2. Het bolwerk Straelenstooren in
september 1959. FotoI.C. Rauws.
afgegraven om hier studentenflats te
bouwen en de Walstraat naar de Hoog
straat door te trekken werden de funda
menten van de Straelenstooren terugge
vonden. Naar men zegt zijn ze geheel
weggehaald. Of tot een zekere diepte? Ik
weet het niet daar ik pas in 1965 in
Wageningen kwam wonen.

afb. 3. Het bolwerk Straelenstooren in
september 1967. FotoI.C. Rauws.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF
A.C. Zeven
Met deel 27 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeentearchief vestigen,
Een rekening uit een onbekend jaar
Achterin de archiefmap liggen twee vodjes
papier. Eén papiertje is aan beide zijden
beschreven. Aan één kant staan de na
men van een 'Lyst der Preekbeurten [van
de predikanten] Te Keulhorstf. Aan de
andere kant staat een rekening:
18 personen yder 1 Daelder
14 flessen a 14 stuivers
bier
koffij en Tabak
vuer en licht in de winter classen

ƒ 27-:-:
ƒ 9-16-:
ƒ 4-:-:
ƒ 5-5-:
ƒ 3-:-:

kosters eeten yder
Fleswyn &t

ƒ 49-1-:
ƒ -10-:
ƒ 2-:- :
ƒ 51-11- :

Opde Extraordinaire classis
yder Persoon
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2 gl.

Een andere schrijfwijze van KeulhorstisCoelhorst, dat een kasteel ten noordwesten van
Amersfoort aan de Eem was. Kennelijk vond
op dit kasteel een eigen kerkdienst plaats.
Hieruit blijkt dat er 18 vertegenwoordigers
van kerken ergens in een winter een classisvergadering hadden. Naast een voedzame
maaltijd dronken zij 14 flessen wijn en bier.
Daarnaast werd nog tabak gerookt of ge
snoven. Omdat er ook kosten zijn voor vuur
en licht werd de vergadering in de winter
gehouden. Gelukkig voor de kosters werden
zij niet vergeten. Een daalder was toen en tot
voor kort ƒ 1,50, toentertijd geschreven als
ƒ 1-10-:.
Bron: Rechterlijk Archief inv. nr. 197. Minu
ten van transporten 1753-1769. Internet
voor Keulhorst kasteel Coelhorst.

RE-ACT1E
Rubriek waarin iezes responderen op Artikelen, belevenissen, e.d.
ANNO 2013 O-W 35-1 blz. 15
Als lid en trouw lezer van Oud-Wageningen
heb ik het artikel gelezen Anno 2013en met
name het hoofdstukje Hoe wilde gemeen
te de plannen realiseren ?
Een feest voor de burgers is een prima
gedachte. De herdenking Wageningen750jaar stad moet vooral op straat goed
zichtbaar zijn. De te vormen stichting die
deze gedachte vorm moet geven kan
putten uit een rijke ervaring uit vroegere
jaren zoals daar zijn:
- een fikse kermis,
- het per buurt, straat of weg laten oprich
ten van erepoorten en -bogen, gemaakt
van ambulant materiaal. Prijzen en oorkon
den kunnen door een jury worden toege
kend voor het mooiste, meest aanspreken
de historisch bedoelde bouwsel,
- allegorische optocht, bijv. kinderen ver
kleed als lieden van 750 jaar geleden:
burgers, boeren, soldaten, ridders, mon
niken, bedelaars en dergelijke.
Verenigingen en kerken kunnen hun activi
teiten ook richten op 750 jaar Wageningen
G.T. van Son
Middelharnis
EEN REKENING BEGINNENDE IN
1802 O-W 35-1 bladz. 8
Met veel belangstelling heb ik De rekening
van bakker Vermeer uit het Wageningse
gemeentearchief gelezen.
- Een paasbrood is een met krenten en
rozijnen gevuld brood. Het bijzondere van
dit brood is, dat het deeg geel gekleurd
wordt met safraan (gedroogde meeldra
den van het safraanbloempje). Ook de
smaak wordt hierdoor licht beïnvloed.
- Duymkes zijn inderdaad gekruide koek
jes ter lengte van een duim. Het kruid dat
wordt toegevoegd is anijszaad.

- Kruytpleskes. Op Goeree-Overflakkee
(en overigens ook in Zeeland) kent men
een koekje, kruutplaetjes genoemd. Kan
het zijn dat pleskes een verbastering (via
Brabant en de Betuwe) van plaetjes is?
Het deeg wordt gemaakt van reuzel,
stroop en bloem, gekruid met kaneel. Van
het deeg worden bolletjes gemaakt. Deze
bolletjes worden platgedrukt en als ronde
schijfjes in een koekenpan licht aan beide
kanten gebakken, zodat het midden van
het koekje smeuïg blijft.
G. T. van Son, oud-bakkerijleraar
Middelharnis
HETQUINTENMEER O-W 32 4, blz. 89
Vroeger werd de samenvloeiing van het
Nieuwe kanaal, de Rijnsteegsloot en de
Binnenhaven in de volksmond wel het
Quintenmeer genoemd. Deze naam werd
ontleend aan de bekende uitbater, Mies
Quint, van het aanliggende café De Brug,
Haagsteeg 16. (zie foto en kaartje)
De naam van het café verwees naar de twee
stenen bruggetjes die er lagen. Als men niet
met vakantie ging en dus thuis bleef kreeg
men op de vraag "Waar gaat de vakantie
heen?" het antwoord:"Ik breng mijn vakan
tie door aan het Quintenmeer" !).

Afb. 1 Het Nieuwe kanaal gezien vanaf de
Kanaalweg naar café De Brug (Mies Quint)
met oude schaapskooi. Foto I.C. Rauws,
15 juni 1972.
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Het café, in de wandeling ook wel Café Mies
Quint genoemd, werd in 1973 gesloten,
waarbij het interieur en de inboedel bleven
zoals het was.
In de tijd van de voorganger van Quint,
Van Kapelleveen, noemde men de Haagsteeg ook wel de Kapelleveenselaan.
In 1987 werd het café heropend onder de
naam Onder de Linden.
Het Quintenmeer en de met riet dichtge
groeide Binnenhaven zijn alweer jaren
geleden gedempt. Hier loopt nu de Kortenoordallee.
e ■
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1) Zelf haalde ik het geintje uit om op
mijn werk in Leiden te zeggen dat ik met
vakantie ging naar Wageningen am
Rhein. En waarlijk, er waren collega's die
dachten dat dit in Duitsland lag!
Sjaak Rauws
HET HERVORMDE KERKZEGEL UIT
1943 O-W 35-1 blz. 9
Naar aanleiding van mijn stukje in het
februari-nummer van Oud-Wageningen
over het Hervormde kerkzegel uit 1943
kwamen enkele reacties binnen waarvan
er hier twee vermelding verdienen.
Ton Steenbergen verraste mij met een
kopie van Mededelingen van de Hervormde
Kerk te Dieren, Oosterbeek, Rheden en
Wageningen van 17 november 1943, met
een afbeelding van het zegel, dat de Wage40

ningse hervormden dan blijkbaar net heb
ben gekregen. Na een beschrijving daarvan
lezen we: 'Het geheel werd uitgevoerd door
een leerling van Kunstoefening te Arnhem,
de heer Germans aldaar. Het cliché is van de
firma H. Veenman & Zonen alhier'. Er wordt
met geen woord gerept over ds J .H. van der
Wal, van wie ik in mijn artikel aannam dat die
het zegel eigenhandig vervaardigde.
Vervolgens werd ik gebeld door onze
plaatsgenoot dr H. ten Boom, die mij wees
op een beschrijving van het Wageningse
zegel in Als een lelie onder de doornen.
Beschrijving van de kerkzegels van de
Nederlandse Hervormde Kerk van T.L.
Korporaal (Zoetermeer: Boekencentrum,
1996). Daarin staat te lezen (p. 71) dat het
zegel is ontworpen door de heer Hermans
(en dus niet Germans) te Arnhem 'naar
idee van DsJ.H. van der Wal'. DeheerTen
Boom is kerkhistoricus. Hij schreef mij het
voor waarschijnlijk te houden dat ds Van
der Wal inderdaad niet zelf met een blokje
hout en een mesje het zegel heeft zitten
snijden. Het kan wel, maar daarvoor is heel
wat vaardigheid nodig! Waarschijnlijk is wel
dat hij het idee heeft gehad en dat hij het
zegelstempel later met gepaste trots heeft
bekeken en gebruikt.
De heer Ten Boom schreef vervolgens
zich te kunnen vinden in mijn veronderstel
ling dat de ruiters en strijdwagens in het
zegel anno 1943 zeker (ook) als een
verwijzing naar de bezetters en hun tanks
zullen zijn opgevat of zelfs bedoeld. 'Veel
Nederlanders hebben geen verzetsdaden
gepleegd maar wel op deze manier uiting
gegeven aan hun hoop dat de Duitse
vijand verslagen zou worden - en hoe
weinig heldhaftig ook, het was toch een
manier om de moed erin te houden. In zijn
geval zal het ook van een vast geloof
hebben getuigd dat het Derde Rijk van
Hitler een Gode vijandig Rijk was, dat zou
ondergaan' aldus de heer Ten Boom.
Rien Munters

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Voor de informatiekraam van onze vereniging zoeken we voor de 29ste molenmarkt
op 8 september 2007 nog enkele enthousiaste leden van Oud-Wageningen die een
dagdeel mee willen helpen om molenmarktbezoekers te informeren over onze
vereniging en onze doelstellingen. In de kraam zal oud beeldmateriaal uitgestald worden,
terwijl men aan de kraam ook boeken, uitgegeven door de vereniging, kan aanschaffen
en zich op kan geven als nieuw lid van de vereniging. Elk jaar is het een gezellig gebeuren,
dus geef u op bij: Peter van de Peppel, Veluviaweg 15, tel 0317-421756
DOCUMENTATIECENTRUM
Aanwinsten bibliotheek, jan-feb.
2007
* J. Rombach - Geschiedenis van de
samenwerking van de Vrijzinnige Geloofs
gemeenschap NPB Afdeling Wageningen
met de Doopsgezinde Gemeente Wage
ningen e.o., 2006. (schenking) [W-596]
(nu met volledige titel)
* Rien den Hartog e.a. - Niet praten, maar
doen; Wageningse Arbeiders Voetbal Ver
eniging 1925-2006; Jubileumboek W AW ,
2006. [W-600]
* Jan Wiedijk - Wageningse stedenbouw in
architectuur 1946-1972; schoonheid is een
plicht, 2006. (aankoop) [W-601]
* Gert van Maanen - Louis Raemaekers;
cartoons als wapen. In: Resource
1(2006)12: p.8-9 (hele tijdschrift), (abon
nement museum) [W-602]
* Collectieplan 2006 Stichting Historisch
Museum De Casteelse Poort, 2006. (schen
king) [W-603]
* Charlotte Giesbers - Woordenboek van
de Gelderse dialecten, Rivierengebied: De
mens, 2006. (schenking) [BET-19]
* Harrie Scholtmeijer - Woordenboek van
de Gelderse dialecten, Veluwe: De mens,
2006. (schenking) [VEL-19]
* Joke Bosch e.a. - Heden geen college;
studentenverzet 40-45, 1990. (aankoop)
[W-604]

* Ad Rietveld - Zwerftocht door Wagenin
gen, 2e dr., 2004. (schenking) [W-605]
* Herman Pothof - Van dorpstimmerman
tot bouwondernemer; 125 jaar Groot
heest Bennekom Bouwbedrijf, 1870-1995.
(aankoop) [RB-15]
* Binnenveld Oost; verkenning, planuitwerking, reconstructie, 2006. [W-606]
* Bert Lever e.a. - Dit is Bennekom;
verleden, heden en toekomst van een
bijzonder dorp, 2006. (schenking) [RB16]
* Martin Brink - Kalender 2006; Veenendaal doordejaren heen, 2006. (schenking)
[VEE-7]
* P.A. de Rover - Ick sal gedencken:
Nationale bevrijdingsuitgave voor de jeugd,
c.1945. (schenking) [W-608]
* J. Huisman - Archeologische vondsten in
de buurtschap Harten bij Renkum. In:
Westerheem XXVII(1978)6: p.298-307
(hele tijdschrift), (schenking) [RR-27]
* Leo Klep - Adres Wageningen; de ge
schiedenis van Wageningen in 37 verha
len, 1992. (schenking) [W-64, 2e ex]
* Cor van de Wiel - Bouwpastoor Ru
Driever (1918-2002) een gedreven man,
2006. (schenking) [W-607]
Rita Meijerink
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RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
JAARVERSLAG 2006
ORGANISATIE
Rondleidingen Wageningen organiseert
rondleidingen in en om Wageningen in
samenwerking met de Stichting Gilde
Wageningen en de Historische Vereniging
Oud-Wageningen.
Rondleidingen Wageningen wordt gedra
gen door enerzijds de Historische Vereni
ging Oud-Wageningen en anderzijds door
Stichting Gilde Wageningen in een vorm als
beschreven in de overeenkomst van 25
april 1992. Omdat die overeenkomst al
lang niet meer overeenkomt met de prak
tijk is hij bijgesteld op 1 november j.l.
ondertekend door vertegenwoordigers van
de betrokken partijen. Daarbij zijn afspra
ken gemaakt met betrekking tot de acti
viteiten van de werkgroep Rondleidingen,
zijn financiële onafhankelijkheid, de jaarlijk
se verantwoording en de benoemingspro
cedure van leden van de werkgroep.
De werkgroep Rondleidingen bestaat uit:
Joke Jansen coördinator
Leo Eppink
technische zaken en contact
persoon Oud-Wageningen
Jan Jansen penningmeester
Joke Jansen is het knooppunt, waar de
aanvragen binnenkomen, waar gidsen voor
specifieke aanvragen worden uitgezocht
en benaderd en van waaruit de afspraken
worden vastgelegd en bevestigd.
Leo Eppink is verantwoordelijk voor de
opleiding van nieuwe gidsen en opzet en
wijzigingen van de verschillende routes.
Dit jaar is er één nieuwe gids opgeleid:
mevr. Rieke Bosch.
Daarmee beschikken we nu over 24 vrijwil
ligers, die als gids hun kennis en ervaring
beschikbaar hebben gesteld aan de deelne
mers van de verschillende activiteiten. Een
aantal gidsen prefereren wat kortere wande
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lingen en zijn dus beperkt inzetbaar.
Men kan deelnemen aan de volgende
rondleidingen:
ru Stadswandeling
~ Wandeling door de Uiterwaarden
~ Wandeling Wageningen in Monte
~ Wandeling Tuin & Architectuur
~ Fietstocht Landschap en Landbouw
~ Beeldenfietstocht
In 2006 hebben in totaal 1781 personen
deelgenomen aan een wandeling of fiets
tocht, 16 personen meer dan in 2005.
De aanvragen voor de groepswandelingen
komen o.a. van:
WUR:

Reünies oud-studenten
Ouderdagen studenten
Buitenlandse cursisten
Personeelsuitjes
Bedrijfsleven: Bedrijfsuitjes/ teambuilding
Particulieren: Familiereünies,
verjaardagen

In de zomermaanden staat er op een
aantal dagen op een afgesproken tijdstip
een gids klaar bij een startpunt en kan
iedereen, zonder aanmelding vooraf, met
deze gids meewandelen of fietsen. Deze
data worden in onze folder en via de
plaatselijke pers bekend gemaakt.
Startpunten zijn: museum De Casteelse
Poort, Bowlespark la, Dreyenplein 2, ge
bouw 313 en de ingang van het Belmonte
Arboretum, Gen. Foulkesweg 94.
De gidsen leiden de deelnemers aan onze
rondleidingen belangenloos rond. Voor de
kosten van organisatie, publiciteit en ma
teriaal wordteen bijdrage van € 2,— p.p.
gevraagd. Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis mee.
De Gemeente Wageningen verstrekte in
2006 aan nieuw ingekomen burgers van
Wageningen een welkomstpakket, waarin

ook onze informatiefolder en een tegoed
bon voor een stadswandeling was opgeno
men. Ook de Wageningse afdeling van
D66 heeft tegoedbonnen voor een stads
wandeling uitgedeeld. Jammer genoeg is
er niet één bon ingeleverd.
Op initiatief van de Werkgroep verscheen
begin maart de eerste uitgave van Acquirit,
een contactblaadje voor de gidsen. Later
verschenen ook de nummers 2 en 3.
ACTIVITEITEN IN HET 3AAR 2006
Stadswandeling
Wageningen is een oude vestingstad en
de belangstelling voor de historische stads
wandelingen is groot. De wandeling be
perkt zich vrijwel geheel tot de binnenstad
binnen de gracht. De gidsen vertellen
daarbij over de historie, de bewoning,
oorlog en vrede, het landbouwonderwijs,
architectuur en kunst.
Aan de deelnemers van de wandelingen
worden van te voren twee plattegronden
van de stad en na afloop de brochure 'Een
stadswandeling door Wageningen' uitge
reikt.
Gewoonlijk is de start van de stadswande
ling bij het museum De Casteelse Poort,
maar geregeld wordt een andere startlo
catie gekozen, b.v. het Bestuurscentrum
van de WUR, Hotel De Wereld, het WICC
of een studentensociëteit.
In 2006 hebben totaal 1397 personen
deelgenomen aan een stadswandeling,
bijna 70 meer dan in 2005.
Uiterwaardenwandeling
De uiterwaarden zijn een uniek natuurge
bied. De gidsen geven uitleg over het
ontstaan van het rivierengebied en over
de ingrepen van de mens om het rivierregime te beheersen. Ook worden ontstaan
en functie van de uiterwaarden toegelicht,
waarbij ook de steenfabricage aan de orde
komt. Natuurlijk wordt ook aandacht be
steed aan de geschiedenis van de haven.

Er zijn in 2006 wat minder deelnemers
geweest. In 2005 waren het er 190, dit
jaar stopte de teller bij 135 personen.
Wandeling Wageningen in Monte
Deze wandeling heeft een historische en
een recreatieve component. Hij voert
door het Belmonte Arboretum met zijn
grote collecties bomen en het mooie uit
zicht over de uiterwaarden en de Betuwe.
Het historische deel komt aan bod op de
Westberg, waar in de Middeleeuwen het
Wageningen in Monte - Wageningen op
de berg - gelegen heeft, De gidsen geven
toelichting op de ruïnes van een vroeger
kerkje en op het familiegraf van de stich
ters van Belmonte, de familie de Constant
Rebecque. De wandeling start bij de in
gang van het Belmonte aan de Gen.
Foulkesweg, 94.
In 2006 hebben in totaal 79 personen
deel genomen aan deze wandeling, 5
minder dan vorig jaar.
Wandeling Tuin & Architectuur
De wandeling Tuin & Architectuur start op
Dreyenplein 2. De gidsen geven toelichting
op
architectonisch mooie gebouwen,
kunstwerken en het fraaie De Dreijen
Arboretum. Op verzoek kan een bezoek
worden gebracht aan het Schip van Blaauw,
dan wel aan de tropische kas. De geroos
terde wandeling doet het laatste.
We hebben dit jaar 140 deelnemers rond
geleid, 24 meer dan het jaar ervoor.
Fietstocht Landschap en Landbouw
Deze fietstocht van 20 of 30 km voert de
deelnemer langs landbouwhistorisch inte
ressante plekken, zoals de korenmolen,
de Wageningse Eng, een grafheuvel, de
Bennekomse engen, de Kraats en door
het Binnenveld naar de Grebbeberg. De
gidsen wijzen op de relatie tussen land
schap en landbouw en geven een beeld
van de ontwikkeling van het landschap en
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het grondgebruik rond Wageningen en
Bennekom.
Er is éénmaal een aanvraag geweest voor
een fietstocht met een speciale route,
daar hebben 18 personen aan deelgeno
men, verder waren op de geroosterde
tochten nog 12 individuele deelnemers,
wat het totaal brengt op 30 deelnemers,
een pover resultaat. Een belangrijk pro
bleem is, dat grotere gezelschappen moei
lijk aan fietsen komen.
Beeldenroute per fiets
In Wageningen staan meer dan 200 kunst
objecten, waarvan tenminste 50 buiten.
Deze fietstocht voert langs een selectie
van 30-35 beelden, verspreid over heel
Wageningen. De gidsen vertellen het een
en ander over de kunstenaar en het
kunstobject.
Net als in 2005 was er ook in 2006 geen
belangstelling voor deze fietstocht.
Vrije geroosterde wandelingen
In 2006 waren op 19 dagen wandelingen
of fietstochten geroosterd. Dan stonden
gidsen klaar op een afgesproken tijdstip en
wie wilde, kon deelnemen.
In totaal hebben 118 personen gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid. Dat be
tekent een verbetering ten opzichte van
2005 toen we 27 dagen gepland hadden
en in totaal 93 personen hebben meege
daan. Overigens is de deelname aan deze
geroosterde wandelingen sterk afhankelijk
van het weer.
Activiteit totaal in
Stadswandeling
Uiterwaardenwandeling
Tuin en architectuur
Wageningen in Monte
Landschap en Landbouw
Beeldenfietstocht
Totaal
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2006

2005

1397
135
140
79
30
0

1330
190
116
84
45
0

1781

1765

Museum
De meeste wandelingen/fietstochten star
ten bij het museum De Casteelse Poort,
Bowlespark la. Er bestaat een prima
samenwerking met het museum, te meer
doordat onze deelnemers ook belangstel
ling hebben op museaal gebied.
Op die manier hebben in 2006 in totaal
207 personen het museum bezocht,
waarvan 125 alleen de maquette en kel
der, 82 personen hebben deelgenomen
aan een gecombineerde stadswandeling
met bezoek museum.
Gidsen
Dankzij de opleiding van een nieuwe stadsgids beschikte Rondleidingen Wageningen
in 2006 over 24 gidsen. Jelle Lijfering en
Wim de Leeuw zijn ereleden.
Dhr. Casper Pillen van WUR leidt af en toe
bezoekers rond in de tropische kas.
Een aantal gidsen kan worden ingezet voor
verschillende activiteiten, veel stadsgidsen
kunnen ook in het museum rondleiden.
Overige activiteiten van de gidsen
Januari:
Bezoek aan het Schip van
Blaauw 21 pers.
April:
Stadswandeling in Rhenen en
bezoek Cunerakerk en het
Oude Raadhuis 23 pers.
Mei:
G idsenbijeenkom st in de
Wielewaag. Hiervoor waren
ook uitgenodigd het bestuur
van de Stichting Gilde Wage
ningen en van de Historische
Vereniging Oud-Wageningen,
alsmede de beide vaste me
dewerkers van het museum
25 pers.
December: Gidsenbijeenkomst in het
WICC 22 pers.

PUBLICATIE EN INFORMATIE
Folders
Dit jaar zijn van de drukker gekomen:
3500 informatie folders 'Rondleidingen in
en om Wageningen'. Daarvan gingen 1000
stuks naar de gemeente ten behoeve van
het welkomstpakket.
4000 brochures 'Een stadswandeling in
Wageningen'
5000 plattegronden. De plattegronden zijn
aangepast en nu ook voor de Engelstalige
wandelingen te gebruiken.
De folders zijn verspreid over diverse
adressen in en buiten Wageningen, waar
onder VW , Musea, Hotels en Campings.

De aankondigingen van de geroosterde
wandelingen zijn steeds vermeld in De
Gelderlander, Stad Wageningen, Veluwepost en de Recreatiekrant.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen op de
website www.Gilde-Wageningen.nl
In de serie Gids voor Gidsen heeft dit jaar
de handleiding voor de wandeling Wage
ningen in Monte zijn definitieve vorm ge
kregen. Ook zijn de belangrijkste punten
van de rondleiding beschreven in een
hand-outdie de deelnemers aan het einde
van de wandeling als kleine herinnering
meekrijgen.
Leo Eppink

TWEE HEMMO BOS-WANDELINGEN
ONDER LEIDING VAN RUUD SCHAAFSMA
Naar aanleiding van mijn boek 'Wandelingen rond Wageningen in het
voetspoor van Hemmo Bos' zal ik dit voorjaar twee wandelingen begelei
den. Onderweg vertel ik verhalen naar aanleiding van het boek.
I Op zondag 22 april 2007
Wageningse uiterwaarden
De eerste wandeling begint in de botani
sche tuin De Dreijen. We lopen door een
stukje Wageningen, langs een van de
woningen van Hemmo Bos.
Op het bergpad passeren we de plek waar
de seinpost stond. In de Bovenste Polder
genieten we van de Strangen zien we (de
resten van) diverse steenfabrieken.
Begin- en eindpunt: het parkeerterrein bij
het 'Gebouw met de klok', hoek Generaal
Foulkesweg/Arboretumlaan.
Strart: 13 uur, de wandeling duurt maxi
maal drie uren.
II Op zondag 29 april 2007
Renkumse beekdal
De tweede wandeling gaat door het Ren
kumse beekdal. We lopen door het bos
van Oranje Nassau Oord, met als verste

punt de Hartenseweg. Tijdens de wande
ling zal ik vertellen over de (cultuurge
schiedenis van ONO en de beken met hun
vroegere watermolens, de natuur in het
fraaie beekdal en de toekomst voor het
beekdal en de uiterwaarden.
Begin en eindpunt: onder aan de Wage
ningse berg, De Renkumse hucht, bij het
toegangshek van de laan van ONO. Start:
13 uur, de wandeling duurt maximaal drie
uren.
Deelname kan alleen na opgave. (Maxi
mum van twintig deelnemers. Dit om het
voor de deelnemers en mij aantrekkelijk te
houden). Opgave via
e-mail: rjschaafsma@freeler.nl of schrif
telijk: Ruud Schaafsma, Reijmerweg 35,
6871 HA, Renkum.
Zet erbij om welke wandeling het gaat.
Ruud Schaafsma
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VAN HET FOTO- EN PRENTENARCHIEF
Terugblik
De afgelopen periode zijn er weer ansich
ten en foto's geschonken door fam. K.
Hendrikse, dhr. B. Post uit Hardenberg en
door bemiddeling van Jan Jansen.
Alouis Canters heeft veel uit zijn digitaal
fotoarchief aan de vereniging geschon
ken. Het betreft ± 1750 digitale foto's die
gesorteerd worden en verwerkt in ons
programma Cardbox.
Hierbij heb ik de hulp van Jan van den Burg
gekregen. Wij zijn bezig om alles te cata
logiseren en in te voeren, hetgeen een
tijdrovende bezigheid is.
Het bestand bevat nu in totaal 4500 a 5000
ansichten en foto's.
Inmiddels is er een andere archiefkast in
de J.J. de Goedezaal gezet zodat alles veel
overzichtelijker opgeborgen kan worden.
Ook is er bij lezingen ondersteuning ver
leend met een diapresentatie met behulp
van onze laptop pc.
Om goede back-ups te maken is een
externe harde schijf aangeschaft. Zo zijn
we ervan verzekerd dat bij een eventuele
crash de gegevens niet verloren zullen
gaan. Ook op de laptop staan alle gege
vens zodat er twee back-ups zijn. Boven

dien is er nog een derde back-up op mijn
prevé laptop.
Zo kan er weinig mis gaan. We moeten er
niet aan denken dat alles verloren zou zijn!.
In Carbox staan inmiddels meer dan 10.000
records ( boeken, ansichten, personen,
museumvoorwerpen, enz.).
Raadplegen van materiaal
Veel bezoekers kunnen rechtstreeks of
per e-mail een kopie aanvragen van een
oude ansicht of foto van het oude Wageningen. De meeste aanvragen kunnen
worden gehonoreerd. Het gebeurt echter
ook dat we mensen moeten teleurstellen
omdat er geen materiaal aanwezig is.
Een kopie kan op verschillende manieren
worden geleverd zoals: een print, een
digitale versie op Cd-rom of DVD. De
kosten lopen uiteen van € 1,00 tot € 4,00
per stuk; dat hangt van de bewerking af.
Men beseft dat het vaak om unieke
ansichten/foto's gaat. Immers veel is
verdwenen door de sloopwoede van de
gemeente of van projectontwikkelaars.
Willem Ruisch.

OPROEP
Ondergetekende is bezig een jubileumboek samen te stellen voor de Gereformeerde
Gemeente (Van Uvenweg). Gegevens en illustraties met betrekking tot deze kerk en
haar leden zijn hartelijk welkom bij: L. Vogelaar, Biezenkamp 2, 3925 TL Scherpenzeel
of via e-mail: rvogelaar@refdag.nl.

OP DE VLINDER
Een kostbare vlinder, maar o zo teer
Streek bij de stadsrand opzichtig neer.
Een vleugel, zo zwak,
breekt steeds met gemak.
En zo stagneert zijn vlucht keer op keer.
J.E.
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober:
di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.
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 VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wageningen.
RONDLEIDINGEN IN 2007
• 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 BEELD OP INTERNET
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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BESTUUR
G.L. Olinga

voorzitter

Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.olinga@hetnet.nl
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tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
E.J. Jansen
lid
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
tel. 0317 412801
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
H.P. Lagerwerf
tel. 0317 413063
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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
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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
Vacature
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
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 blad van de vereniging werd voor het eerst door het bestuur uitgegeven in 1973
en kreeg de titel Wagenwegen.
Met ingang van het maartnummer in 1975 was er sprake van een definitieve redactie
en vanaf dat tijdstip hebben veel redactieleden meegewerkt om de lezers van de
vereniging allerlei onderwerpen, Wageningen betreffende, aan te bieden.
In 1980 kreeg ons blad een andere naam: Oud-Wageningen.
Redactieleden kwamen en gingen, bleven gedurende een periode die varieerde van één
tot een groot aantal jaren.
Een persoon was er die wat dit betreft de kroon spande; hij kwam in 1979 in de
redactie en verliet deze pas in 2000: Liefst twee en twintig jaar was hij lid van de
redactie: Ad Rietveld!
Wij vragen in dit nummer uw bijzondere aandacht voor het In memoriam, Ad Rietveld.
Wij betreuren zijn heengaan en herinneren in dankbaarheid al het werk dat hij ook in
deze functie voor de vereniging heeft gedaan.
Jan Everdij
KOPIJ voor het novembernummer 2007 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
20 oktober 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
Volkswoningbouw in Wageningen
Terwijl in de ons omringende landen de
industriële revolutie al volop aan de gang
was, kwam ons land pas aan het einde van
de 19de eeuw volledig in haar greep. Een
van de problemen die het gevolg van deze
ontwikkeling was, vormde de huisvesting
van de snel toenemende arbeidersbevol
king. Na aanvankelijke aarzeling om in te
grijpen, kwam de overheid tenslotte in
1901 met maatregelen. Om de huisves
ting in goede banen te leiden, voerde zij in
dat jaar de Woningwet in. Het doel van
deze wet was om de bouw van slechte
huizen tegen te gaan en die van goede,
betaalbare woningen te bevorderen. Om
dat te bereiken gebruikte men een com
binatie van strenge bouweisen en finan
ciële overheidssteun. De Woningwet 1901
is het begin van de zogenaamde volkswo
ningbouw.
Overal werden bouwverenigingen opge
richt die met overheidssteun wijken

en buurtjes met deugdelijke, betaalbare
huurwoningen deden verrijzen.
Ook in Wageningen kwam na 1901 de
volkswoningbouw van de grond. Achter
eenvolgens verrezen hier het zogenaam
de Rode Dorp, de Irenebuurt en Patrimo
nium.
Aan de hand van lichtbeelden zal een
overzicht worden gegeven van het ont
staan en de verdere ontwikkeling van de
volkswoningbouw in Wageningen, waarbij
de nadruk zal komen te liggen op de
vooroorlogse situatie. Overigens komt hier
bij niet alleen de sociale kant aan bod. Ik
zal ook aandacht besteden aan de stedebouwkundige en architectonische aspec
ten van de Wageningse volkswoningwijken. Daarbij zal bijvoorbeeld blijken dat de
indeling en de architectonische vormge
ving van deze wijken niet losstaan van
haar sociale doel.
Kees Gast

BIJEENKOMST
op maandag 17 september 2007 om 20.00 uur
in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen
lezing door de heer C.D. Gast over
VOLKSWONINGBOUW IN WAGENINGEN

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 19 november 2007 zal de heer B. Cornielje een lezing houden over
NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Huizen aan de Willem Hovystraat (boven) en aan de Talmastraat in de Patrimoniumbuurt, circa 1922.
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VAN DE NIEUWE VOORZITTER
Daar zitje dan. Krijg je van de redactie het
voorstel een stukje te schrijven voor ons
contactblad om jezelf te presenteren. Dan
moet je eerst eens goed nadenken, want
over jezelf schrijven is geen sinecure. Als
je jezelf ophemelt is dat niet goed, want
dat staat zo pedant, met jezelf ingenomen
zijn. Als je het niet doet om niet pedant
over te komen, dan loop je het risico dat
men denkt, wat moeten we met hem. Een
tussenweg is moeilijk te vinden en ik laat
het maar aan de lezer over om te oordelen
en te beoordelen waartoe ik behoor. Ik
waag het er maar op. U hebt er eigenlijk
wel recht op te weten met wat voor een
voorzitter u te doen hebt.
Mijn naam is Gerard de Nijs, momenteel
75 jaar, een oud-collega van de vorige
voorzitter, Gerard Olinga, dus wat dat
betreft verandert er niets. Ik heb 36 jaar
gediend bij de"Heilige Hermandad", waar
van dertig jaar in Wageningen, van 1
januari 1960 tot 1 juni 1990. Daarvoor heb
ik zes jaar in Katwijk de zeelucht opgesno
ven. Intussen is Wageningen mijn tweede
stad geworden.
Van geboorte een rasechte Rotterdam
mer en vandaar mijn slogan "Geen woor
den, maar daden" en daar tracht ik dan
ook naar te leven en te handelen. Geen
gezemel, doch recht door zee en tonen
waar je voor staat. Met open vizier. Dat wil
niet zeggen dat ik geen compromissen kan
sluiten, want dan zou ik een slechte demo
craat en dus een slechte voorzitter zijn.
Het moet dan echter wel duidelijk zijn.
Bestuurswerk in een vereniging is vrijwil
ligerswerk en datscheptverplichtingen. Ik
ben van mening dat duidelijkheid troef
moet zijn en "vrijwilligheid is geen vrijblij
vendheid". Vanaf mijn 20ste jaar is bestu
ren al een belangrijk deel van mijn leven en
ik heb dan ook vele functies bekleed
(behalve penningmeester, want dat ligt
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mij niet, al moeite meteen huishoudboek
je), lokaal, nationaal als ook internationaal,
in verscheidene verenigingen en nog. O.a.
ruim 24 jaar (tot 1988) in het landelijk
hoofdbestuur van de International Police
Association (een vriendenvereniging) en
vanuit dit bestuur werkzaam in (inter)
nationale werkgroepen en het bestuur van
het internationaal politievormingscentrum
van de IPA in Duitsland. Vanaf 1975 tot
2000 betrokken geweest bij de organisatie
van de 4 en 5 mei-evenementen, waarvan
de periode 1990-2000 bestuurslid van het
Nationaal Comité Capitulaties 1945 Wage
ningen en vanuit die functie jarenlang
adviseur in het lokale 4 en 5 mei Comité
Wageningen. Voorts enige jaren bestuurs
lid geweest en lid van de Raad van Advies
van de Regionale V W Veluwe Vallei. Op 22
mei a.s. leg ik mijn functie als secretaris
van het Wagenings Ondernemers Contact
neer, nadat ik dat heb vervuld vanaf de
oprichting in 1993.
Ik kijk dan ook met grote voldoening terug
op al die jaren, maar heb niet het gevoel
dat ik intussen ben opgebrand. Ik houd
van uitdagingen in het leven en heb, na
toch wel lang beraad, dan ook volmondig
ja gezegd tegen de nieuwe functie van
voorzitter van deze club.
Je kunt dan wel ervaring hebben opge
daan, doch iedere vereniging en elk be
stuur heeft zo zijn eigen identiteit. Ik ben
dan ook druk bezig mij die eigen te
maken. Op de ledenvergadering heb ik bij
mijn aantreden de aanwezige leden ge
vraagd om hun vertrouwen en steun en
dat doe ik via deze weg ook aan de
overige leden. Ik, van mijn kant, beloof
jullie dat ik mijn uiterste best zal doen en
jullie mogen mij daarop aanspreken en
afrekenen. Gelukkig heeft mijn voorgan
ger een gedegen en gemotiveerd bestuur
achter gelaten, zodat ik met vertrouwen
de toekomst tegemoet zie.
Gerard de Nijs

BESTUURSMEDEDELINGEN
Ik hoop dat we op het moment dat u dit
leest genieten van een mooie nazomer.
Na het zomerreces wordt nu op alle gebie
den binnen onze vereniging de draad weer
enthousiast opgepakt.
Na het instemmen met de voorgestelde
kandidaten tijdens de jaarvergadering van
april jl. is het bestuur van onze vereniging
weer compleet met een nieuwe voorzitter,
Gerard de Nijs, en met de nieuwe be
stuursleden Wieger Steenbergen en Kees
Gast. Tijdens de jaarlijkse ledenvergade
ring kregen Jeanne en Jan van den Burg
de 'waarderingswisselplaquette' van onze
vereniging uitgereikt voor al het werk dat
zij verrichten voor onze vereniging.
Het bestuur is ook blij te kunnen melden
dat er, na het vertrek van Rita Meijerinkals
webmaster van onze internetsite, een
webcommissie gevormd is waarbinnen Roy
van Dijk als technische man de rol van
webmaster op zich wilt nemen.
Begin augustus is toch nog onverwachts

onze Oud-Wageninger 'van het eerste
uur'Ad Rietveld overleden. Meer hierover
elders in dit blad.
Zoals u wellicht al in de lokale pers en op
onze website hebt kunnen lezen is in juli het
boekje 'Wageningen aan de Limes' van
auteur Leo Klep verschenen als een ge
schreven verslag van de discussieavon
den die begin 2006 gehouden zijn over de
aanwezigheid van Romeinen in onze con
treien, zo rond het begin van onze jaartel
ling. U kunt dit alleraardigste boekje verkrij
gen bij onze boekenkraam tijdens onze
vergaderingen, bij onze penningmeester,
bij het museum en ook bij de plaatselijke
boekwinkels.
Als laatste wil ik u melden dat tijdens de
reeds genoemde jaarvergadering in april is
ingestemd met het voorstel van het be
stuur om de contributie voor leden per
ingang van 2008 te verhogen tot 18 euro.
Namens het bestuur:
Henk Schols (secretaris)

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr. H. Holewijn
Dhr. H. Schuil

Bertus Aafjeshof 93
Heerenstraat 12

1628 VL Hoorn
6707 CB Wageningen

Adreswijzigingen:
Dhr. W.J. van Brakel
Mw. C.P. Koedam
Dhr. D.M. Soes

Asterstraat 85
Veerstraat 40, K 402
Vanenburgstraat 39

6708 DK Wageningen
6701 DW Wageningen
6707 CD Wageningen

Overleden:
Dhr. J. Lucas
Dhr. H.J. Meijer
Dhr. J.B. Meijer
Dhr. F. van der Mueren
Dhr. A.L.N. Rietveld
Dhr. C.P. van der Spek

Veerstraat 40
Jagerskamp 33
Jasmijnplantsoen 21
Kemphaanweide 6
Tarthorst 54
Olympiaplein 7

6701
6706
6706
6708
6708
6707

DW Wageningen
EG Wageningen
DK Wageningen
BS Wageningen
JB Wageningen
EN Wageningen
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IN MEMORIAM, AD RIETVELD
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Onverwacht overleed op maandag 30 juli op 74-jarige
leeftijd Ad Rietveld.
Ad werd op 9 augustus 1932 in Renkum geboren. Een
zeer groot deel van zijn leven speelde zich af in onze
stad, waar hij met zijn gezin woonde, laatstelijk in de
Tarthorst.
Ad was lid vanaf de oprichting van de vereniging OudWageningen op 17 april 1973 en zat vele jaren in het
bestuur en de redactie.

TROUW LID VAN ONZE VERENIGING
Op dinsdag 31 juli jl. werd ik 's morgens in
kennis gesteld dat de avond ervoor op 74jarige leeftijd Ad Rietveld was overleden.
Ofschoon bekend was dat Ad met zijn
gezondheid tobde, was dit toch 'als een
donderslag bij heldere hemel'. Wie kende
Ad niet? Alom bekend om zijn vele publica
ties over de historie van de stad Wageningen, waarbij zijn tekeningen uitmuntten
door hun perfecte details.
Binnen onze vereniging was Ad 'lid' van de
kleine, doch zeer selecte, zg. 'dinsdagmorgengroep', bestaande uit deskundige vrijwilli

gers die elke dinsdagmorgen in het mu
seum ” De Casteelse Poort" aanwezig is
om geïnteresseerden in de historie van
onze stad te informeren.
Als vereniging zullen wij hem missen als
vraagbaak, doch bovenal als mens. Zater
dag 4 augustus hebben we van hem
afscheid genomen. Vanaf deze plaats
wenst het bestuur Ads echtgenote, kinde
ren en kleinkinderen veel sterkte bij het
verwerken van dit verdriet.

STADSHISTORICUS IN HET MUSEUM
Ad Rietveld, die we op zaterdag 4 augustus
ten grave droegen, was in de jaren '90
namens de Vereniging Oud-Wageningen
lid van het bestuur van het museum "De
Casteelse Poort". Ik was in die tijd voorzit
ter van het bestuur en zo hebben we
elkaar leren kennen.
Het museum besloeg toen alleen de bega
ne grond van Bowlespark la en we waren
met de gemeente Wageningen al enige
jaren in onderhandeling om het gehele
gebouw in gebruik te mogen nemen.
Op 8 januari 1999 was het zover en werd
het gerenoveerde en uitgebreide museum
officieel geopend. Dat viel samen met mijn

afscheid als bestuursvoorzitter. Ik heb
toen een korte toespraak gehouden waar
uit ik het volgende citeer:
Een tijd geleden vroeg ik aan onze
stadshistoricus, de heer Ad Rietveld wat
geschiedschrijving voor hem betekent,
omdat hij er altijd zo enthousiast en
gemotiveerd mee bezig is. Het antwoord
was nogal verbluffend. Hij zei: "Het
houdt je van de straat af".
Later in het verhaal kwam ik erop terug:
Nu mag onze stadshistoricus wel Riet
veld heten, maar ik laat me toch niet door
hem met zo'n kluitje in het riet sturen. Ik
bleef dus nog wat doorzeuren en toen zei
hij: "Ik doe het omdat ik het gewoon leuk
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De voorzitter van de vereniging
Oud-Wageningen, Gerard de Nijs

vind". Hij schrijft historische stukjes omdat
hij het zo leuk vindt, geschiedenis als
hobby dus. Ik denk dat hij daarmee een
van de interessantste hobbies heeft
gekozen die je je kunt bedenken.
Nu ik deze passages overlees denk ik: het
was eigenlijk een goede karakteristiek van
hem, gewoon doen, geen poeha, geen
indruk trachten te wekken met alles wat hij
presteerde. En dat was heel veel.
Tegelijkertijd met die andere Wageningse
historicus, Ton Steenbergen, kreeg hij de
erepenning van de Stad Wageningen en
het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat hij daar
verbaasd over is geweest.
Toen we beiden in het bestuur kwamen
waren de relaties tussen Oud-Wageningen
en "De Casteelse Poort" om onduidelijke
redenen nogal gespannen. Daar kwam
met zijn komst verandering in, hij wist met
zijn realistische en onpartijdige houding het
wederzijds vertrouwen te herstellen. Soms
VRIJWILLIGER, SCHRIJVER EN TE
KENAAR
Onverwacht overleed op maandag 30 juli
ons erelid Ad Rietveld.
Ad werd op 9 augustus 1932 nog net in de
gemeente Renkum geboren op het land
goed Oranje Nassau Oord, waar zijn vader
werkte. Hij woonde later in Wageningen en
werkte als tekenaar op het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Te
kenen zou hij zijn hele leven blijven doen.
Ad werd in 1974 bestuurslid van onze
vereniging en bleef dit veertien jaar lang.
In 1988 trad hij af, om twee jaar later weer
lid van het bestuurte worden. Hij was enige
jaren als vertegenwoordiger van OudWageningen lid van het museumbestuur
tot september 1998. Ook was hij verschil
lende jaren lid van de redactie van ons
blad. Hij heeft het foto- en prentenarchief
opgezet, dat nog steeds wordt uitgebreid.
Voor zijn vele verdiensten en activiteiten

kwam hij over als een gifkikker, als hij recht
voor z'n raap zei wat hij dacht. Maar een
gifkikker was hij allerminst. Hij wasgewoon
een goedmoedige, aardige man. Je kon
met hem heel leuk ouwehoeren, om een
woord te bezigen dat hij waarschijnlijk ook
gebruikt zou hebben. Op de begrafenis
noemden zijn kleinkinderen hem "gekke
opa", en ja, we hebben ook heel wat
afgelachen. Misschien datwe juist daarom
zoveel weerklank bij elkaar vonden.
Wat zou er nog allemaal in dat hoofd
opgeslagen zijn geweest, wat hij nog zo
graag had willen opschrijven of tekenen?
Dat kan nu niet meer. Ad Rietveld was
fysiek vrij klein van postuur, maar in zijn
werk was hij een groot man. Dat nog
eenmaal hier te mogen zeggen. Heel kort,
maar met grote sympathie en met veel
respect.
Museum De Casteelse Poort,
Louis Razoux Schultz

werd hij op de jaarvergadering van 6 april
1998 benoemd tot erelid nadat hij in 1997
voor een jaar de wisselplaquette voor
verdiensten had gekregen.
Ad is in Wageningen vooral bekend gewor
den door zijn publicaties over de historie
van Wageningen en door zijn tekeningen
van later vaak verdwenen gebouwen en
van monumenten. Bij het 20-jarig bestaan
van Oud-Wageningen in 1993 bood Ad het
bestuur aan een aantal pentekeningen te
maken. Het bestuur nam dit aanbod aan,
'Wageningen in pen en inkt' was het
resultaat. De leden ontvingen dit 32 blad
zijden tellende boekje als jubileumgeschenk,
vol met tekeningen van interessante ob
jecten, kortom een encyclopedie vol histo
rische wetenswaardigheden.
Ad mocht dan wel vele jaren een gewaar
deerd bestuurs- en redactielid zijn geweest,
in zijn onderzoek naar de Wageningse
historie was en bleef hij een Einzelgänger,
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die veel vastlegde wat hij hoorde in gesprek
ken met anderen en wat hij later vond
tijdens archiefonderzoek. Voor ons orgaan
Oud-Wageningen schreef hij een twintigtal
korte artikelen. Eenmaal schreven we sa
men een verhaal over het infocentrum,
een onderwerp dat ons zeer na aan het hart
lag. De redactie van de Veluwepost startte
in september 1973 de rubriek 'Uit de oude
doos', waarin bijdragen verschenen van
o.a. leden van Oud-Wageningen en van
Oud-Bennekom. Ad schreef voor deze
rubriekzes artikelen over opvallende onder
werpen, zoals 'Varkens en slachten' en
'Boekweit en gruttepap'. De stof hiervoor
verzamelde hij bij zijn bezoeken aan Wageningse boeren, die hem ook hielpen aan
veld- en perceelsnamen, een andere hob
by van Ad. Zijn artikelen waren lang en zeer
gedetailleerd.
Later werd hem door de redactie van de
Veluwepost gevraagd artikelen te schrijven
voor de rubriek 'Achteraf bekeken'. Verras
send voor zijn collega's van Oud-Wagenin
gen waren de onderwerpen die Ad uit het
verleden opdiepte. Ze waren aanmerkelijk
korter en compacter dan zijn eerdere bij
dragen in de Veluwepost. Later zijn deze
verhalen gebundeld en in twee boeken
uitgegeven. Voor zijn vele werk, gedaan
om de geschiedenis van Wageningen in
woord en beeld uit te dragen, ontving Ad op
Monumentendag zaterdag 12 september
1998 het Wageningse Erezilver uit handen
van burgemeester Sala op het bordes van
het stadhuis.

Bibliografie:
boeken, geschreven door Ad Rietveld
Wageningen in Pen en Inkt. Deel 1 (1993)
en deel 2 (1998)
Honderd jaar leidingwater in Wageningen
- 1898-1998 (1998)
Achteraf Bekeken 1 - Brandende wielen en
hete hangijzers (1999)
Achteraf Bekeken 2 - Wageningen. Ijve
rige handen en koninklijke feesten (1999)
Wageningen een goed gevoel (2000)
Schimmelpenninck, fijn die ken ik (2001)
Zwerftocht door Wageningen. Tekenin
gen (2002)
Wageningen in tekeningen (2005)
10 Mei 1940. Wageningen in oorlogsbrand
(2005)

Moge Ad Rietveld blijven voortleven in
onze herinnering. Hij zal in de eerste plaats
gemist worden door zijn vrouw, zijn kinde
ren en kleinkinderen. Wij wensen hen veel
sterkte toe. Maar ook binnen Oud-Wage
ningen is een lege plek gekomen, vooral op
dinsdagmorgen bij de vrijwilligers in de:
Jan J. de Goedezaal
Ton Steenbergen
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Foto: Willem Ruisch

ARCHEOLOGIE IN WAGENINGEN
Recente vondsten in de omgeving

H.P. Lagerwerf en G. Olinga

Het zal u ook zijn opgevallen. Onze stad gaat op veel plaatsen op de schop.
Bestaande gebouwen maken plaats voor nieuwbouw. De Rooseveltweg
ondergaat haar zoveelste metamorfose. Al deze activiteiten hebben geleid
tot de vondst van sporen van vroegere bewoning. Een korte impressie.
Kromme Hoek
Hier vond een archeologisch onderzoek
plaats om de grond vrij te geven voor de
bouw van twee woningen. Op deze plaats
heeft de villa Sela gestaan, een huis
gebouwd in 1730 door Torcken voor het
in de jaren 70 afbrandde, het thuishonk
van de studentenvereniging SSR. Deze
vereniging heeft een kelder annex mensa
aan het gebouw toegevoegd. Na de brand
zijn veel van de fundamenten verwijderd
zonder te noteren wat er stond.
De mogelijkheden tot onderzoek werden
beperkt doordat een aantal bomen ge
spaard moesten worden en ook omdat de
aannemer niet erg coöperatief was.
Met name van een deel van de zuidelijke
muur werden de originele fundamenten
van het grote huis terug gevonden. Een
deels gesloopte beerput die bij het huis
hoorde werd eveneens gevonden. Verder
zijn er aanwijzingen gevonden van land
bouwactiviteiten uitde dertiende eeuw. De
ondergrond was niet verstoord. De holoceenlaag was hier nog intact.
Geconcludeerd kan worden dat dit perceel
altijd binnen de gracht heeft gelegen en
zelfs binnen de eerste stadsmuur. De
muur zelf is niet aangetroffen en moet dus
zuidelijker hebben gelegen.
Er zijn geen sporen van activiteit gevonden
van voor 1200.
Rooseveltsingel
Tussen de Nijenoordallee en de rotonde bij
de Kennedyweg en de Hoef is niets van
belang gevonden. In de buurt van de

rotonde met de Kennedyweg zijn sporen
van een boerderij uitde late middeleeuwen
gevonden, mogelijk restanten van de
originele boerderij de Tarthorst. Verder is
een goed bewaard grondspoor gevonden
bij de rotonde met de Van Uvenweg van
een boerderij uit de Romeinse tijd (0 tot
400 na Chr.). Naast sporen van de paal
gaten zijn een erfafscheiding, een afval
putje en afwateringsgreppels aangetrof
fen. Ook werd hier een goed bewaard
gebleven waterput blootgelegd, gemaakt
van een uitgeholde eiken boomstam. De
zuidelijke helft van de boerderij is bij de
aanleg van de rotonde helaas verloren
gegaan. Hoewel het hier geen opgraving
betrof maar een archeologische begelei
ding, is er toch zoveel mogelijk opgegra
ven en bewaard.
Tussen de Van Uvenweg en grofweg het
Palet zijn veel scherven uit de Romeinse
periode gevonden en verder wat Pingsdorf
aardewerk uit de tiende eeuw. Ook vond
sten uit de volle middeleeuwen duiken nu
steeds vaker op in het gebied tussen de
Diedenweg en de Rooseveltsingel.
Naast de Roosenbrink is een boerderij van
rond 1700 gevonden. Met vondsten van
een boerderij van rond 1400 op het Olympiaplein en een van rond 1200 onder de
Roosenbrink, kan er gesproken worden
van een zwervend erf. Wanneer een
boerderij na verloop van tijd versleten
was, dan werd er elders op het erf een
nieuwe gebouwd en zo zwierf de bebou
wing over het erf door de eeuwen heen.
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Omgeving mouterij
Er zijn een vijftiental proefsleuven getrok
ken rond het terrein van de inmiddels
gesloopte mouterij en de voormalige LTS
om te zien hoeveel sporen hier nog be
waard zijn gebleven. In meer dan de helft
van de sleuven zijn zeer interessante spo
ren gevonden. Veel scherven uitde ijzertijd
(circa: 800 voor Chr. tot de Romeinse
periode) verspreid over alle sleuven en ten
westen van de LTS ook sporen uit de late
bronstijd (circa:3000 tot 800 voor Chr.) en
een enkele scherf uit de Romeinse periode.
Omdat in veel sleuven de natuurlijke onder
grond nog intact is, zal er waarschijnlijk bij
alle bouwactiviteiten archeologisch onder
zoek moeten worden verricht. Deze hoek
van Wageningen was in de ijzertijd al
bewoond. De plaats van de vondsten uitde
bronstijd, die er weinig zijn in Wageningen,
kan een indicatie zijn dat we de huizen uit
de bronstijd misschien verder naar het
westen, dieper het moeras in, moeten
zoeken (omgeving Hazekamp).
Kolkakkerweg
De Woningstichting heeft op het terrein van
de Kolkakkerweg tussen de gesloopte flats
een volledige opgraving laten uitvoeren. Er
zijn veel sporen van bewoning aangetrof
fen. Een rij paalgaten, niet in de vorm die
duidt op behuizing, maar wel veel scherven
uit de ijzertijd. Tijdens deze opgraving
werden zelfs sporen uit de steentijd (jong
ste steentijd: 5000 tot 1800 voor Chr.)
aangetroffen. Wat verder zijn de sporen
van een boerderij uit de volle middeleeuwen
gevonden, bestaande uit een nette rij
paalgaten, een sloot om het pand heen en
een waterput van een uitgeholde eiken
boomstam. De scherven uit de sloot zijn
afkomstig van aardewerk, dat in de periode
900 tot 1300 na Chr. in grote hoeveelheden
in gebruik was. Een groter paalgat was
dichtgegooid met materiaal waarin ver
brand leem werd gevonden, wat duidt op
58

een aanpalend verbrand lemen gebouw.
Na de sloop van de laatste flat zal dit
archeologisch onderzoek worden afgerond.
Onze stadsarcheologe, Charlotte Peen, zal
opeen later tijdstip schriftelijk verslag doen
van de resultaten van dit onderzoek en van
de vondsten langs de Rooseveltweg.

Boomstam die op de Kolkakkerweg is opge
graven. De woudreus van driehonderdjaar
oud werd in de elfde eeuw geveld en
verwerkt tot waterput. Dit stuk zat onder
water. Het geheel zal tweemaal zolang
geweest zijn. Gepoogd wordt om hem in
het museum een plaatsje te geven.
Dorschkamp
Op het landgoed de Dorschkamp is een
werkplaatsje uit de steentijd aangetrof
fen. Veel afslag, een kernsteen en inge
voerde vuursteen zijn aangetroffen.
Ditzijn de meestin het oog springen
de opgravingen van de afgelopen
tijd. In de pen zitten op korte termijn
nog het terrein rond het bakkerijtje
op het Saiverdaplein en het terrein
van Ponsen en Looijen, waar hope
lijk meer informatie gevonden kan
worden over de groei van de binnen
stad in de middeleeuwen.

DE WAGENINGEN (1)
Een bijzonder snel fregat van de Admiraliteit in Amsterdam

B. Zuidema

Het fregat "Wageningen" werd in 1723 onder leiding van scheepstimmermans-baas Gerbrand Slegt in Amsterdam gebouwd. Het schip werd evenwel
in 1848 in dezelfde stad gesloopt. Er zal dus nooit een wrak van het schip
worden gevonden, maar we weten nauwkeurig hoede Wageningen eruitzag:
er zijn een paar tekeningen van het schip aanwezig in Het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam, er hangt een schilderij van de "Wage
ningen" in het museum "De Casteelse Poort" te Wageningen en een manshoog
model van het schip bevond zich in september 2004 in het Musée National de
la Marine in Port Louis bij Lorient. Mijn bezoek aan dat museum en het zien
van het scheepsmodel vormden de aanleiding tot het schrijven van dit artikel.
De naam
De naam "Wageningen" heeft dit schip wel
bijna zeker gekregen van Lubbert Adolf
Torck, Heer van Rosendaal, burgemees
ter van Wageningen, die sedert 1717
afgevaardigde van Gelderland in de Admi
raliteit van Amsterdam was en in 1723
eveneens commissaris werd van de admiraliteitswerf waar het schip werd gebouwd.
Ook het fregat de "Rosendaal", gebouwd
in 1717 zal door hem aan haar naam
gekomen zijn.
Bijzonder schip
Wat was er zo bijzonder aan dit betrekkelijk
kleine oorlogsschip dat er tekeningen, een
schilderij en een zeer fraai scheepsmodel
van vervaardigd zijn? In Nederland was het
in het eerste kwart van de achttiende eeuw
niet gebruikelijk bouw- of spantentekeningen van schepen te maken. De schepen
werden nog "op het oog gebouwd".
De tekeningen zouden gemaakt kunnen
zijn omdat bleek dat de "Wageningen" in
tegenstelling tot de Nederlandse schepen
van die tijd een snelle zeiler was.
Het schilderij en het model hebben mis
schien hun ontstaan te danken aan de
verrichtingen van de "Wageningen" gedu
rende de eerste reis.
Het was een fregat van het zesde charter

(rang, naar de zwaarte van de bewape
ning), 130 voet lang (36,8 m), 36 3/4 voet
breed (10,4 m) en 16 1/2 voet hol (4,7 m)
en was bewapend met 38 ijzeren stukken:
18 achtponders, 16 zesponders en 4
drieponders. De bemanning bestond uit
230 koppen.
De "Rosendaal" was een fregat van het
derde charter, bewapend met 64 stukken.
Snelle zeiler
Tijdens de eerste reis bleek de "Wagenin
gen" aanmerkelijk sneller te zeilen dan de
andere schepen van het eskader waartoe
het behoorde. Dit lag dan ook ten grond
slag aan de successen die het schip tijdens
die reis behaalde.
De schepen van de vloot werden in de
eerste helft van de achttiende eeuw voor
namelijk ingezet ter bescherming van de
handel: convooivaart naar de Oostzee en
bescherming van de koopvaarders uit de
tropen en de Middellandse Zee. Verder
voer men op de Noord- en Noordwestkust
van Afrika om door middel van geschen
ken en onderhandelingen de vrede te
bewaren met de heersers in Algiers en
Marocco en daardoor de Nederlandse
koopvaardijschepen te vrijwaren van aan
vallen van de Barbarijse kapers. Die onder
handelingen verliepen veelal gemakkelijker
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onder de dreiging van geweld. Als het lukte
één of meer kaperschepen te overmees
teren waren de heersers in Noord Afrika
eerder bereid om na het overhandigen van
geschenken in geld, wapens of anderszins,
vrede te sluiten, dan wanneer er zonder
veel moeite veel koopvaarders konden
worden buitgemaakt.
Nu bleek in het begin van de achttiende eeuw
dat de schepen van de kapers sneller konden
zeilen dan die van de Admiraliteit, zodat het
uitzenden van eskaders naarde Middelland
se Zee onbevredigend verliep. Bij een treffen
met de kapers konden deze niet aangepakt
worden omdat ze met hun snellere schepen
makkelijk konden ontkomen.
De"Wageningen"washet eerste schip dat
daar verandering in bracht en wellicht
daardoor kunnen we nu nog het schilderij
en het model van het schip bewonderen.
Eerste reis
In het najaar van 1723 werd een eskader
van vijf fregatten uitgerust onder de schoutbij-nacht Carel Godin om de Barbarijse
kapers te beteugelen. Dit eskader bestond
uitde"Sandenburg", vlaggenschip van 42
stukken met 250 koppen, de "Matenesse"
met 44 stukken en 250 koppen onder
bevel van kapitein C.v.d.Graeff; de "Damiaten" met 44 stukken en 270 koppen,
commandant Glybland Lijnslager; "t Huis
te Neck" met 44 stukken en 250 koppen,
commandant kapitein Allardus Baarda en
de "Wageningen" met 38 stukken en 225
koppen onder commando van kapitein
Cornelis Schrijver.
Op 6 oktober lichtte Godin het anker en
koos zee, maar door verschillende oorza
ken duurde het nog vier maanden voor alle
schepen van het eskader verenigd waren.
Dit eskader begaf zich naar Algiers om
over de vrede te onderhandelen. Onder
weg werden verscheidene Algerijnse sche
pen ontmoet en gejaagd, maar het lukte
niet hen te overmeesteren. Kapitein Schrij
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ver die met "De Wageningen" aanmerke
lijk sneller kon zeilen dan de andere sche
pen van het eskader had twee Algerijnse
schepen van 40 en 50 stukken gejaagd,
maar zij bleven - schreef hij in één van zijn
brieven - "seer dight bij den ander, waar
door mijn die brok te zwaar was en
geobligeert dien te laten leggen".
Op 4 mei 1724 liet het eskader voor Algiers
de ankers vallen. Godin begroette de stad
met elf ereschoten en liet een witte vlag
van top waaien, het gebruikelijke sein dat
men over de vrede wilde onderhandelen.
Daar de Algerijnen noch op het sein, noch
op de schoten antwoordden, werd beslo
ten een luitenant met een sloep met
vredesvlag naar Algiers te zenden om een
brief over te brengen met de reden van de
komst van het eskader.
De brief had een betere uitwerking en
Godin werd in persoon door de Dey van
Algiers uitgenodigd om over de vrede te
onderhandelen.
Dit werd door Godin niet raadzaam gevon
den en hij stuurde kapitein Schrijver, se
cretaris Binkhorst en commandeur Geel
als afgevaardigden, waarvoor drie Alge
rijnse zeekapiteins als gijzelaars aan boord
kwamen. Aanvankelijk leken de onderhandelingen te zullen slagen, maar later wer
den de eisen van de Dey zo buitensporig
dat daaraan geen gevolg kon worden
gegeven.
Tenslotte kreeg Schrijver te horen dat het
aannemen van de gedane voorstellen
voor de Dey een schande was en voor de
afgevaardigden een nog grotere schande
om die voor te dragen, dat de Dey hun niet
geroepen had tot het maken van vrede en
dat ze gaan konden zoals ze gekomen
waren en dat ze weer konden komen of
wegblijven zo ze wilden, daar het een en
ander hem, de Dey zeer onverschillig was.
Hierop verliet men onverrichter zake de
rede van Algiers om verder te kruisen op
kapers in de Middellandse Zee.

Een opvarende van "De Wageningen"
schrijft in zijn brief het volgende
verslag van de verovering van het
eerste kaperschip:
Op het Hollandse oorlogsschip van Kapi
tein Schrijver, dat op 19 juni voor anker lag
in de Baay van Kadix.
Nadat wij op last van de Schout bij Nacht
Godijn tot ter hoogte van Alikanten waren
gezeild en vervolgens weer bij de meeste
schepen van de Staat waren teruggekeerd,
zijn we in de Middelandse Zee blijven kruisen.
Toen wij in het begin van deze maand het
Nauw van de Straat passeerden kwam bij
ons een Engels schip langszij waarvan de
stuurman berichtte dat zich zowel bij de
monding van de rivier van Lissabon als de
verdere Portugese kust zeven of acht Alge
rijnse roofschepen ophielden. Later kregen
we bericht van een Portugese schipper dat
gemelde schepen maar vier of vijf sterk
waren. We gaven de mededeling onmiddel
lijk door aan de Schout bij Nacht Godijn, die
ons daarop het bevel zond om naar Kaap
St. Vincent te zeilen. Toen we deze plaats
op de 1l de van de maand tot ongeveer drie
a vier mijlen in noord-noord-oostelijke rich
ting waren genaderd zagen we op naar
schatting drie mijlen van ons vandaan een
zeil. Kort daarna konden we waarnemen
dat het een Algerijns roofschip was. Het was
toen tussen 3 en 4 uur in de namiddag en
de wind kwam uit het noorden. We gingen
achter het roofschip aan en kregen het 's
avonds om 8 a 9 uur voldoende onder het
bereik van ons geschut.
Wij losten een kanonschoten toonden onze
vlag, maar zij lieten geen vlag zien en
probeerden dichter bij de oever te komen
om te kunnen ontsnappen.
Daarom gaven wij het schip de volle laag.
Ondertussen was het geheel windstil gewor
den en deed de rover alle mogelijke moeite
om, door te roeien, verder van ons verwij
derd te komen. Hierop gaven we andere
schepen die ons tot op ongeveer een halve

mijl genaderd waren en vanwege de windstil
te ook niet verder konden komen een sein.
De Schout bij Nacht detacheerde twee
sloepen die ons op sleeptouw namen zodat
wij steeds opzij van de vijand bleven, 's
Nachts vielen we hem drie keer hevig aan
zonder dat hij ons schuld toonde, ondertus
sen alle mogelijke moeite doende om te
ontkomen. Omdat het donker was spron
gen enkele kardoesen (hulzen met bus
kruit), waardoor twee maal brand in het schip
ontstond die terstond, zonder enige schade
te veroorzaken, geblust werd.
Ondertussen was iedereen, naar het voor
beeld van onze kapitein, de hele nacht in
beweging. We verlangden hevig om over
dag de vijand te grijpen. Zodra we konden
zien constateerden we dat de rover een
groot eind vooruit was geraakt en zoveel
mogelijk koers zette langs de kust. Maar
's morgens tussen 5 en 6 uur kregen we
hem weer binnen schootsveld en zeilden
we opzij onder gedurig losbranden van ons
kanon, waardoor we eerst zijn bezaans
roe en kort daarna zijn voor-marszeil
afschoten. Hierop gaf onze kapitein bevel
om het vijandelijke schip te enteren. Dat
gebeurde meteen. De rovers verweerden
zich zeer hardnekkig, maar de Turkse
kapitein werd eindelijk genoodzaakt de vlag
te strijken en zich aan ons over te geven.
Die kapitein heette Hamet Rais Bentoboak
en zijn schip de Oranjeboom. Het kon veertig
stukken (geschut) voeren, maar er waren er
maar 36 gemonteerd. Het had 250 mannen
aan boord, zowel Turken als Moren. Hieron
der waren 26 christenen te weten Spanjaar
den, Portugezen en Hollanders, die wij allen
uit hun slavernij hebben verlost. Er was bij
ons maar één dode gevallen en ongeveer
dertig zwaar- en licht gewonden.
Op het roofschip waren twintig barbaren
gesneuveld en verscheidene gewond.
Vervolgens zijn we naar deze Baai gezeild
waar wij onze prijs gelukkig binnen gebracht
hebben.
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Tekening gemaakt door een opvarende van het eskader onder CareI Godin van de actie
van de "Wageningen" tegen "Het Roode Hart" bij de stad Tetuan. 1724.
In de linker bovenhoek is voorzover leesbaar het volgende aangetekend:
a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.
i.
k.
I.

Stad Tetuan.
Een Hauys da dTurck enige Canonen en Grat an Land setzde.
Het bai na de Binen Refier.
Blatz we der Turck er A ter Ancker lag. met sijnen Course dat hij op 't Banck liep en
's Nagts tot 10 Uhr in Brand setzde.
Capitain Schrijver so hem daarop Jagt en sijne Coursen. f. Een Engelsman.
Capitain Schrijver so met Ailte Ruiet.
Een fijerthorn.
Cap Rorquer.
Galleen en Parquer so den de Hulp quamen.
Black die Capt. Schrijver ten Ancker ging..

Duytsche Mijlen 15 in een Graadt.
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Enkele maanden later vond een twee
de treffen met een kaper plaats en ook
hierbij was de snelheid van de Wageningen en de kundigheid van kapitein
en bemanning een doorslaggevende
factor voor het succes.
Toen het eskader een weinig ten oosten
van de berg van Gibraltar was begon
kapitein Schrijver op de 4de oktober 's
morgens om acht uur jacht te maken op
de rover, die zich op dat moment ten
zuiden van het eskader en ten oosten van
de hoek van Ceuta bevond.
Deze sloeg onmiddellijk op de vlucht naar de
bocht van Tetuan. Eerst haalde kapitein
Schrijver hem met de zeilen in, maar omdat
de kapitein in een windstilte terecht kwam en
de Turk een windje behield kwam deze
verder voor te liggen.
De gemelde kapitein gaf daarop aan zijn
eskader, dat een mijl van hem verwijderd
was, een teken, dat hij alle sloepen wilde
hebben. Deze werden meteen gestuurd.
Ze namen tot 's middags twee uur het
schip op sleeptouw wanneer er weer wat
wind uit het noorden kwam. De rover had
ondertussen zwakke wind gehouden en
was tegen de avond zo ver vooruit geko
men dat men hem niet in het oog kon
houden. Daarom besloot de kapitein om
dicht onder de Moorse kust te varen zodat
de Turk tussen de wal en hem niet om de
oost zou kunnen ontsnappen. Deze koers
werd voor hem des te gunstiger omdat de
wind 's nachts meteen labberkoelte (zwakke
wind) richting het westen gedraaid was.
Dit kwam uit zoals hij gedacht had, want na
een windstilte tegen de dageraad kwam er
de labberkoelte uit het oosten en voer hij
dicht langs de Barbarijse kust naar het
westen om de rover in de bocht van Tetuan
op te zoeken. De andere schepen van het
eskader waren uit het zicht verdwenen.
Bij opkomst van de zon zag hij de Turk, dicht
aan wal. De windstilte was voor de kapitein
weer nadelig en daarom liet hij zijn schip met

alle sloepen voort roeien. Door de gunstige
stroom naderde hij de rover zo dichtbij dat
deze zijn schip tegen de wal zette.
Tegen de middag kreeg de kapitein een
stevige aflandige wind, waarmee hij naar
de Turk toe kon laveren.
In de namiddag kwam er weer beweging
in het Turkse schip en ging het onder zeil.
Toen het twee gangen gedaan had liep het
opnieuw tegen de grond bij een klein fort dat
aan de mond van de rivier van Tetuan lag.
Kapitein Schrijver zond al zijn sloepen uit om
de bodem te peilen. Hierbij loste de Turk
verscheidene schoten, maar om met zijn
schip er naar toe te komen was de kapitein
genoodzaakt te wachten totdat de sterke
stroom en de landwind wat verminderden.
Omdat de avond gevallen was liet hij zijn
anker vallen. De Turk, die vanwege de
duisternis niet meer kon zien wat hij van plan
was, durfde niet langer af te wachten en liet
zijn schip om 10 uur springen en verder
afbranden. Toen het tot aan het water
oppervlak verteerd was lichtte de kapi
tein 's morgens met de dageraad zijn
anker en kwam om acht uur weer bij zijn
eskader.
De kapitein van een Engels koopvaardij
schip, dat toen op de rede van Tetuan lag,
vertelde dat de reden waarom de rover zijn
schip op de bovenvermelde plaats verzeild
had was, dat de Hollandse kapitein hem van
de plaats waar hij eerder aan de grond zat
gemakkelijk zou kunnen afhalen en dat de
bemanning niet goed zou hebben kunnen
vluchten. Ook dat het Algierse schip onder
commando stond van Corali Reis, dat in de
Spiegel een rood hart stond, dat het voor
veertig stukken geboord was en dat het nu
34 of 36 stukken en 270 koppen voerde.
Van deze tweede actie bestaat een
tekening, waarschijnlijk door een op
varende van "De Wageningen" of van
het eskader vervaardigd.
Zie de afbeelding.
Wordt vervolgd.
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VIJFTIG JAAR GELEDEN ZONK HET LEXKESVEER
Een uniek gebeuren

I.C. Rauws

Tegen de middag van 30 juli 1957 zonk op de zuidelijke veerstoep van de
Veerweg te Randwijk de motorkabelveerpont Lexkesveer. Een gebeurtenis
die veel nieuwsgierigen op de been bracht. Het verkeer was genoodzaakt om
enige dagen gebruik te maken van het Renkumse en het Opheusdense veer.
Te zware last
Op de bewuste dag reden twee grote Volvo
vrachtwagens met aanhangers, geladen
met straatklinkers en komende van een
steenfabriek, verkeerd op het dek van de
pont. Bovendien was deze deklast te zwaar.
Het gevolg was dat door de verkeerde
opstelling de pont slagzij en water maakte
waardoor hij op de veerstoep grotendeels
onder water verdween en een personen
auto in de Rijn terecht kwam. Alleen de
brug en het achterschip met de aanhang
wagens staken nog boven het water uit.
Gelukkig deden zich hierbij geen persoon
lijke ongelukken voor. Het gebeurde ging
dan ook als een lopend vuurtje door
Wageningen. Daar zoiets maar eens in je
leven (gelukkig maar) voorkomt trok het
ongeval vele kijkers om de gebeurtenissen
van nabij te kunnen volgen. De heer
Leenarts van de destijds gelijknamige
fotozaak in de Hoogstraat had naar hij zei
nog nooit zoveel foto's van het Lexkes
veer door zijn handen zien gaan.
Drijvende bok
Op die dag gingen mijn grootvader en ik na
het avondeten een kijkje nemen. Het was
een imposant gezicht toen daar net een
sleepboot met een drijvende bok was
aangekomen om ten anker te gaan,
(zie foto 1).
Deze bok kon zo snel aanwezig zijn omdat
zij lag afgemeerd bij de verkeersbrug in
aanbouw te Rhenen om daar het op het
zuidelijke brugdeel liggende middenstuk in
te hijsen, zodat de brug gesloten kon
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Afb. 1 Aankomst van de drijvende bok uit
Rhenen bij de gezonken veerpont.
Foto I.C. Rauws, 30 juli 1957.
worden (zie foto 2). Dat was een grote
meevaller voor de gemeente Wagenin
gen, daar men meteen de volgende dag
met het bergen kon beginnen.
Het lichten
Op 31 juli werd de overboord geslagen
auto opgespoord en uit het water geta
keld. De vrachtwagens werden zoveel
mogelijk gelost. Op 1 augustus was men
zover dat de bok de vrachtwagens en
aanhangers op de veerstoep kon hijsen.
Een boeiend gezicht. In de avond werd de
dieper weggezonken pont boven water
gebracht en kon het leegpompen van de
ruimen beginnen. Op 2 augustus lag de
veerpont er weer bij alsof er niets was
voorgevallen, afgezien dan van het reparatiepersoneel dat druk doende was om
hem weer vaarklaar te maken. Men ver
telde mij dat de pont wellicht de volgende
dag weer in dienst kon worden genomen.

Dat is naar ik meen ook inderdaad ge
beurd. Enige jaren later werd de kabelpont
door een veel grotere vrij varende pont
vervangen. In 1992 is de huidige kabel
pont in dienst genomen.
Veerdiensten verdwijnen
In de nieuwe ontwikkelingsplannen uit de
jaren na de oorlog waren een drietal
nieuwe verkeersbruggen over de Rijn tus
sen Rhenen en Arnhem gepland, die te
vens de veerdiensten overbodig zouden
moeten maken. Over de latere Roermonds-pleinbrug te Arnhem, die de oude
Rijnbrug uit 1935 moest ontlasten, zal ik
het niet hebben.

gereed, waardoor het Renkumseveer
overbodig werd (zie foto 3).

Afb. 3 Verkeersbrug over de Rijn bij
Fleteren in aanbouw. Staande links Sjaak
Rauws en rechts Koos Rauws jr.
Foto J. (Jacobus) Rauws, voorjaar 1971.
Over het Lexkesveer ontstonden toen
langdurige discussies met de belangheb
bende gemeenten in de Betuwe over het
in dienst houden en een eventuele geza
menlijke exploitatie. Uiteindelijk besloot de
gemeente Wageningen de veerdienst als
vanouds toch zelf uit te voeren.

Afb.2 Verkeersbrug over de Rijn bij Rhenen
in aanbouw. Foto I.C. Rauws, 25 juli 1957.
De Rijnbrug te Rhenen
De eerste verkeersbrug over de Rijn werd
in 1957 gebouwd bij Rhenen waar voorheen
de in mei 1940 opgeblazen spoorbrug had
gelegen van de spoorlijn Kesteren-Amersfoort. Het voormalige spoorwegtracé werd
aldaar opgenomen in de nieuwe verkeers
weg naar Veenendaal. Na de opening van
de brug kwam het Rhenense- of Stichtseveer te vervallen. Het Opheusdenseveer
(Blauwe Kamer) kreeg sindsdien aanzienlijk
minder klanten te verwerken.
De Rijnbrug te Heteren
Begin jaren zeventig kwam de tweede
verkeersbrug over de Rijn bij Heteren

Geen Rijnbrug te Wageningen
Naast het Uiterwaardenplan bestond er
nog een plan voor de bouw van een derde
verkeersbrug ten westen van Wagenin
gen over de Rijn in de Manes- en Wolfswaard, zodat de brug geheel op Wagenings grondgebied zou komen te liggen. De
daarbij behorende verkeersweg zou van
uit het noorden door het Binnenveld over
de Veensteeg via de Nude over de Rijn
naar het zuiden lopen. Daar deze plannen
midden jaren zeventig geen goedkeuring
van het Rijk verkregen verdwenen zij van
tafel en ging de Wageningse hoop op een
betere ontsluiting zoals gewoonlijk wéér de
mist in! Of zou het plan in de toekomst toch
nog uit de kast gehaald worden? In elk
geval bleven door de afwijzing het Opheusdense- en het Lexkesveer in de vaart.
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EEN PROEFLANCERING?
V-I in de oorlog

C.A.L. Zeldenrust

Een aantal jaren geleden, naar ik meen in 1995, verscheen in De Veluwepost een reeks artikelen over gebeurtenissen in en om Wageningen gedu
rende de Tweede Wereldoorlog. Die stukken werden geschreven door de
historicus Van der Zalm die met deskundigheid die gedenkwaardige periode
belichtte. Toch stuitte ik op een artikel waarvan ik de juistheid betwistte.
Dus schreef ik hem daarover. Heb ik daarmee op te lange tenen getrapt? Ik
weet het niet. Feit is, dat ik geen enkele reactie op mijn bewering mocht
ontvangen. Ik heb dat toen maar op zijn beloop gelaten, maar wellicht is
Oud-Wageningen nu het aangewezen orgaan om daar alsnog op terug te
komen. Vandaar deze bijdrage.
Geronk in de lucht
In de vroege avond van 26 maart 1943
keerde ik te voet naar huis van een avond
cursus. Zoals in die tijd wel vaker gebeurde
was er die avond een voortdurend geronk
van overvliegende vliegtuigen, compleet
met zoeklichten en ook het afweergeschut
liet zich niet onbetuigd. Ondanks alle geva
ren genoot ik toch wel van het avontuur. Ik
was pas zestien jaar en had veel belangstel
ling voor de luchtvaart. In deze tijd zou ik
wellicht een verwoed vliegtuigspotter zijn
geweest; nu moest ik mij behelpen met wat
mijn ogen bij toeval zagen of mijn oren
hoorden. En dat was in die oorlogstijd nu en
dan toch wel héél wat. Vrijwel dagelijks
vlogen er allerlei militaire toestellen over ons
heen. Dus was ik wel min of meer getraind.
De straten waren natuurlijk verduisterd en
de vliegtuigen voerden geen verlichting. Je
moest dus maar gissen naar wat zich
daarboven afspeelde en hoeveel toestellen
daarbij betrokken waren. Eenmaal thuisge
komen - ik verbleef door persoonlijke om
standigheden op een adres aan het Westerhofsepad - ging het nog een poos zo
door. Plotseling klonk er een onheilspellend
geronk dat snel aanzwol. Een oorverdo
vend geraas zoals ik nimmer tevoren had
waargenomen. Wat toen volgde zal ik mijn
hele leven niet meer vergeten: Een heftige
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explosie, waarbij tegelijkertijd alle ruiten van
de voorkamer waarin wij ons bevonden in
één geweldige klap naar binnen vlogen.
Gelukkig, dat die goed met verduisteringspapier waren afgeschermd. Anders was er
beslist bloed gevloeid. Nu kwamen wij,
zogezegd, met de schrik vrij. Maar die
schrik was niet gering. Paniek rondom dus.
Zowel binnen als buitenshuis. De ernstige
gevolgen zijn alom bekend: 28 doden en
vele gewonden in het "Rooie Dorp", dat
vooreen deel in puin lag. Een afschuwelijke
ervaring voor alle getroffenen, maar niet
meer dan "een rimpel in het licht van de
totale oorlogsvoering" zou men denken.
Toch lijkt mij die conclusie nietjuistwanter
zijn enige opmerkelijke feiten.
Onderzoek
Nog diezelfde avond werd de plaats des
onheils bezocht door Duitse militairen alsof
die daarvoor gereed waren gehouden. Er
werden foto's genomen van de aangerich
te ravage en er werd bommateriaal verwij
derd. Hoewel uit propagandistische over
wegingen de gevolgen van een bombarde
ment gewoonlijk uitvoerig in de kranten
werden beschreven om de "barbaarse"
geallieerden in een kwaad daglicht te stel
len werd van deze gebeurtenis in geen
enkel blad gewag gemaakt. Kennelijk

moest, op last van de Duitse overheid,
alles de doofpot in. Ik heb, kort na het
voorval, mensen gesproken die op het
moment van de inslag buitenshuis waren
en die hadden "iets" uit de lucht zien komen
vallen met een lange vlam er achter. Al
gauw circuleerden er geruchten over een
luchttorpedo of iets dergelijks maar ge
ruchten behoren nu eenmaal bij elke oor
log en niemand wist er het fijne van.

zelf maar uitmaken waarheen en op welke
wijze. Voor de meeste bewoners beteken
de dat lopend op goed geluk en met een
minimum aan bagage.

V-I en V-II
Ongeveer vijftien maanden later, kort na
D-day (6 juni 1944), kondigden de Duit
sers met veel tamtam het gebruik van het
eerste z.g. V-wapen aan. Dit nieuwe wa
pen zou een totale ommekeer van de
oorlogskansen moeten bewerkstelligen.
Men deed er heel geheimzinnig over, maar
niet lang daarna verschenen de eerste
foto's van deze V-l, genomen tijdens de
vlucht, in de kranten. Het was een soort
vliegende bom met vleugels en raketaandrijving. Later kwam er nog een vervolg:
de V-2, een raket met springlading.

Afb. 2.

Afb. 1

De V-l

Op 17 september 1944 begon de slag om
Arnhem, gepaard gaande met een om
vangrijke luchtlanding. Die operatie werd
helaas een jammerlijke mislukking metals
neveneffect een tweede evacuatie van
vrijwel de voltallige Wageningse bevolking
op 1 oktober. Deze keer, in tegenstelling
tot 10 mei 1940, niet verwacht, dus ook
niet voorbereid. En dus moest iedereen

De V-2

Zo verging het ook mij. Hoewel de term
"hongerwinter" voor mij persoonlijk geluk
kig nooit zo'n beladen begrip is geworden
begon het gemis aan achtergelaten spul
len op den duur wel een rol te spelen.
Besloten werd dat ik omstreeks eind no
vember vanuit Gelders Veenendaal, ons
evacuatie-oord, meteen klein trekkarretje
naar Wageningen zou gaan om wat ach
tergelaten kleding en levensmiddelen op te
halen. Eigenlijkeen krankzinnige onderne
ming, want het was ten strengste verbo
den: Ik passeerde al gauw het eerste
waarschuwingsbord met de bedreigende
woorden "Achtung! Sperrgebiet! Es wird
scharf geschossen!"enz. en er zouden er
al spoedig meer volgen. Ik kon me niet op
onwetendheid beroepen. Maar ja, toen ik
achttien was bezat ik nog een vermetel
heid die ik in de loop der jaren voor wat
meer verstand heb ingeruild. Rechtsom
keert gaan kwam derhalve niet in mij op.
Dus sjokte ik voort, de lange Mansholtweg
af die toen nog in aanleg was en nog niet
die naam droeg en naar huidige maatsta
ven nauwelijks begaanbaar was.
Geen vliegtuiggeronk
Het was rustig winterweer met dichte
laaghangende mist en daardoor was er
geen merkbaar luchtverkeer. Halverwege
mijn tocht, die natuurlijk uren vergde,
hoorde ik vanuit de verte een heftig geronk
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dat snel aanzwol. Ik keek omhoog, maar
door de dichte mist kon ik vanzelfsprekend
niets ontwaren. "Het" vloog door de lucht
en het geluid verstierf in de verte. Dit
herhaalde zich verscheidene malen. Ik kon
het niet duiden. Het was geen normaal
vliegtuiggeronk, dat hoorde ik wel, maar
toch bekroop mij een eigenaardig gevoel.
Het leek op een déjà vu maar dan via mijn
oren. Ik bezit een redelijk muzikaal gehoor
en kon gewoonlijk verschillende vliegtuig
geluiden van elkaar onderscheiden. En
hoewel dit inferno van explosieve geluiden
mij allesbehalve als muziek in de oren
klonk, luisterde ik er geboeid naar. Nog
enige keren daverde het over mij heen en
plotseling drong het tot mij door: 26 maart
1943! Geen twijfel mogelijk!
En terwijl ik moeizaam voortzeulde met
mijn karretje richting Wageningen trok
langzamerhand de mist op.
Er verschenen lichte plekken aan de hemel
en toen zag ik de bevestiging van wat ik

geleidelijk aan al begon te vermoeden.
De ene V-l na de andere - ik herkende ze
van de krantenfoto's - daverde voorbij,
voortgestuwd door een raketaandrijving
die door een meterslange vlam zichtbaar
was. Gelanceerd ergens op de Veluwe en
bestemd voor zuidelijk Nederland of Bel
gië. Was het projectiel dat op 26 maart
1943 in Wageningen neerstortte nu wel of
geen V-l ? Een doorslaggevend bewijs
daarvoor kan ik niet leveren. Wel een
ooggetuigeverslag. In het artikel van Van
der Zalm wordt beweerd dat er toen nog
geen proeven mee werden genomen.
Maar dit lijkt mij onzin omdat de V-l
aantoonbaar reeds juni-juli 1944 operatio
neel was en een voorbereiding van nog
geen anderhalfjaar toch al minimaal was
voor zo'n revolutionair wapen.
Ooggetuigen van dit alles vormen een
uitstervend ras, maar mogelijk zijn er
lezers van Oud-Wageningen die aan dit
opstel nog wat toe te voegen hebben.

UIT HET GEMEENTEARCHIEF
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen

Anton C. Zeven

Met deel 28 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeente-archief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
DEN ENGEL IN DE VERKOOP
Den Engel was een herberg voor de
Nudepoort. Het had dezelfde functie als
herberg de Wereld. Reizigers, die na het
sluiten van de poorten aankwamen, kon
den, afhankelijk van de herkomstplaats in
één van de beide herbergen overnachten.
Op de buitenzijde staat
Huir Cedulle van den Herberg den Engel
aanJochem Cornelissen en maatie Jansen
Ehel. d.d. 31ste Januarij 1798.
Op Huiden dato onder geschreven (31
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januaril798) hebben Mr. Peel Beek en
Vrouwe Judith van Ommeren Ehel: in Huw.
uijt gedan aan [doorgehaald: Jochem
Cornelissen en Maatie Jansen Ehel.; er
boven wera geschreven] Lubbert van den
Engelenburg en Elisabeth van der Horst
Ehel. Hun Huijz, Schuer en Hov den Engel
genaemt, zo en als t zelve bij [doorge
haald: Otto Ponse en Geertruij van der
Horst Ehel.] en van Hendrik van der Wis
en vrouw in huir o f pagt gebruycky is,
staande en kennelijk even buyte de Neude
Poort der Stad Wageningen gelegen, wel

ken dan ook bij deeze bekennen voorsz
Huyz, Schuer en Erve in pagt o f huir te
hebben genoomen, En suiks voor den tijd
van [doorgehaald: zes) vier agtereen
volgende Jaare, aanvang zullende neem
den Hov met Petri ad Cathedram o f den
22ste Februarij en 't Huyz en Schuer l mo
(primo = eerste) Maij beide deezes jaars
[doogehaald: agten negentig] primo 1810
den Hov met Petri ad Cathedram en 't
Huys en Schuer l mo en zullen de expirens
Maij des middags ten twaalv Uuren beide
1814(\/erlaten zijn). De pacht bedraagt —
-somma van Een Hondert en tien Caroli
Guldens ad 20 Stuijvers Hollands 't stuk,
Jaarlijksch (te voldoen op) — l mo May
1811 en zo vervolgens verder te betalen.
Pompgeld (per klapper) en lantaarngeld,
verponding door verhuurderen (te beta
len). Er volgen nog afspraken over onder
houd.
De pachtovereenkomst wordt getekend
— binnen Wageningen op den een dertigste January 1700 agt en negentig
eigenhandig door Peel Beek, J. Beek geboor. van Ommeren, Jochem Cornelisse en
Maatye Janse.
Mr. Peel Beek en zijn vrouw Judith van
Ommeren woonden vele jaren in Wage
ningen. Later krijgt Peel Beek een functie
in Arnhem en dit zal de reden zijn, dat zijn
archief in het Gelders archief en niet in het
gemeente-archief van Wageningen be
waard wordt. Kennelijk wordt de oude
pachtovereenkomst met Otto Ponse en
Geertruij van der Horst als voorbeeld
gebruikt voor de nieuwe met Jochem
Cornelisse en Maatje Janse. Na aanpas
singen zal een klerk een nieuwe overeen
komst hebben geschreven en deze zal
door Peel Beek en zijn vrouw en de nieuwe
pachterechtparen Lubbert van den Enge
lenburg en Elisabeth van der Horst en
Hendrik van der Wis en vrouw in begin
1811 zijn ondertekend. Jochem Cornelisse

en Maatje Janse hebben klaarblijkelijk niet
de volle periode Den Engel kunnen pach
ten.
Peel Beek bleef verantwoordelijk voor de
betaling van het pompgeld, lantaarngeld
en de verponding.
Bron: Gelder Archief te Arnhem, Archief
blok 0492. Mr. Peel Beek.
DE WAGENINGSE GALGENBERG
Op 13 september 1795 werd aan de
magistraat een brief verzonden met o.m.
de mededeling dat mede verzonden wer
den drie gedrukte afkondigingen. Eén daar
van wordt samengevat als Omtrend de
Lijken van die, welke uit krachte van een
Rechterlijk Vonnis eenen geweldigen dood
hebben ondergaan en voords afschaffing
en vernietiging der peinbank voor altoos.
Helaas ontbreekt het gedrukte stuk. Het
betreft het lot van de lijken van de gerech
telijk geëxecuteerden. Tevens wordt voor
altoos de pijnbank afgeschaft.
Drie jaar laten is het kennelijk nodig om
opnieuw de instructie betreffende het lot
van de lijken te herhalen.
Droevig overblyfzel der barbaarschheid
Op 7 mai 1798 ontvangt 't Gemeente
Bestuur der Stad Wageningenee n gedruk
te brief van Het Intermediair Administratif
Bestuur van 't voormalig Gewest Gelder
land. De brief werd op 28 april 1798
geschreven. De inhoud van de brief luidt:
Mede-Burgers!
By Ons overwogen zynde, dat wel by
Placaat van het voormalig Provintiaal Collegie van den 9 September 1795, namens
de provisioneele Volks-Vertegenwoordigers
dezer gewezene Provintie geëmaneerd
(uitgegaan), de gewoonte, om de Lyken
van Geëxecuteerden aan Galgen en op
Raderen te laten blyven, als een droevig
overblyfzel der barbaarschheid van vroe
gere Eeuwen, is afgeschaft, doch dat die
Schandbaken, voor welkers aanzyn niets
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dan vooroordeel pleiten kan, alsnog op
verscheidene plaatsen binnen dit gewezen
Gewest het gevoelig oog van den Menschenvriend kwetsen, zonder het hart van
de Booswicht te treffen; hebben Wy goed
gevonden l//_[ieden] by deze aan teschryven en te gelasten, om binnen den tyd van
veertien dagen, na receptie (ontvangst)
dezes, alle Galgen, Raderen en Kruissen,
welke binnen UL. Jurisdictie op publicque
[openbare] plaatsen gevonden worden,
te doen weg neemen; zodanig, dat dezelven alleenlyk kunnen worden gebruikt of
opgericht op die tyd, wanneer de bepaalde
straf aan den Misdadiger moet worden
uitgeoeffend.
Het was de gewoonte dat de executie van
een misdadiger in de stad plaats vond,
waarna het lijk naar de galgenberg (op de
Wageningse Berg, ongeveer waar nu Hotel
De Wageningse Berg staat, zie afb.)
gebracht werd. Een gehangene werd daar
als het ware opnieuw opgehangen en een
onthoofde werd op een rad gelegd. De
bovenstaande brief gaat ervan uit dat het
geen zin heeft om dit te doen. Het is een
overblijfsel van barbaarsheid.
De lijken op de Galgenberg waren een prooi
voor kraaien en andere gedierten. Het
beeld van de Galgenberg van Wageningen, ook duidelijk vanuit de Betuwe te zien,
diende aan voorbijgangers als voorbeeld.
Zie hier wat van u kan worden, als u zich
ernstig misdraagt. Een bijkomende ge
dachte was, dat de ziel van het uiteindelijk
uiteengevallen geraamte geen rust kon
vinden. Ook dit vooruitzicht was afschuwe
lijk.
Schandpaal
Het gebruik van een schandbaken treft
niet het hart van den Booswicht, maar wel
die van passanten. Ook deze wordt afge
schaft. Ondanks dat ik vele stukken in het
gemeentearchief gelezen heb, ben ik nooit
iets over een schandpaal tegengekomen.
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Ik vermoed dat hij er wel geweest is en op
de markt voor het Raadhuis stond.
Eerlijk gezegd dacht ik dat dit gebruik allang
voorbij was, maar uit bovenstaande brief,
die vermoedelijk naar alle betrokken in
stanties in Gelderland verzonden werd,
blijkt dat niet het geval te zijn.

De galgenberg met een kruis, twee galgen
en twee raderen op de Wageningse Berg,
ongeveer waar nu Hotel de Wageningse
Berg staat. Beneden van links naar rechts
de Veerweg - de weg onderlangs naar
Renkum. Bij het huisje begint de Veerdam
naar het Lexkesveer.
Bronnen: Oud-archief 105 Ingekomen
stukken 1795-1-1 -1796-6-4; Oud-archief
inv. nr. 109. Ingekomen stukken 1798
april 2 - 1798 november 15; Kaart van
Jacob van Deventer, ca 1558.

OUDE SCHAATZEN
Uit de nagelaten boedel van Hendrik Röring,
Hoogstraat A129, worden op 9 maart
1829 in een veiling onder meer oude
schaatzen verkocht. Koper is Geurt Jan
Brussen te Wageningen die er 25 cent
voor neer moet leggen.
Bron: Notarieel archief inv. nr. 1569.
(Not. H.B. van Daalen) akte nr. 132.

IJZERINDUSTRIE OP DE VELUWE
Anton C. Zeven
Wanneer wij films over Romeinse gebeurtenissen zien, dan zien we dat de
soldaten zich beschermd hebben met ijzeren helmen en schilden. IJzer was
en is een metaal dat veel werd en wordt gebruikt. Er wordt zelfs een
periode, de Ijzertijd, naar dit metaal genoemd.
Winning van ijzer
Dit betekent wel dat er ijzer uit ijzererts
gewonnen moet worden. Welke vereisten
zijn er om ijzer te kunnen winnen? Ik denk
aan
1. ijzererts,
2. hout om houtskool voor de ijzerovens
te maken,
3. leem of klei om deze ovens te bouwen,
4. mensen voor het delven van ijzer
erts, voor het kappen van het hout,
voor het bouwen van meilers voor de
houtskoolbereiding, voor het verwer
ken van het ruwe ijzer en vervoer naar
plaatsen waar het ijzer verder verwerkt
kan worden, en
4. kennis.
5. Daar moeten we nog aan toevoegen:
landbouw en veeteelt, want al die men
sen moeten ook eten en zich kleden.
6. In vroegere tijden werd overal in Europa
en elders ijzer gewonnen. Over de Neder
landse ijzerindustrie van vóór het jaar
1000 is in 2004 door Ineke Joosten een
overzicht* gepubliceerd. Ruwweg wor
den door haar drie gebieden aangewezen
waar ijzer werd gewonnen. Dat zijn:
7. het (Overijsselse) Vechtgebied in de
eerste tot de derde eeuw, dus in de
Romeinse tijd met moerasijzer ('oerbanken') als ijzererts.
8. de Veluwe van in de zevende tot in de
negende eeuw, met klapperstenen als
ijzererts; mogelijk liep de ijzerwinning
tot in de tiende eeuw door.
9. het Montferland van de negende tot
de elfde eeuw met klapperstenen als
ijzererts.

Klapperstenen zijn leemklompjes die rijk
aan ijzer zijn. Door het krimpen ontstond
vaak in de kern van het klompje (een
holte) een los stukje leem. Door het heen
en weer schudden iseen klapperend geluid
te horen. Hoe klapperstenen ontstonden
is ons o.m. door Toine Jongmans tijdens
een lezing voor onze vereniging uitgelegd.
Ik zal hier niet op ingaan; ook niet op de
verschillende typen smeltovens.
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Afb. 1. De belangrijkste ijzerwinning-gebieden in Nederland;
A.het (Overijsselse) Vecht-gebied,
B. de Veluwe,
C. Montferland.
De cijfers geven aan waar ook op andere
plekken ijzer is gewonnen. (Ontleend aan
Joosten, 2004).
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IJzerwinning op de Veluwe
Joosten beschrijft dat de ijzerwinning op de
Veluwe voor de bovengenoemde periode
van groot belang was. Op kaarten uit de
vroegere eeuwen worden winplaatsen van
klapperstenen aangeduid met'ijzerkuilen'.
Er moet op grote schaal ijzer gewonnen
zijn. Dat resulteerde in slakkenhopen,
waarvan een aantal bewaard is gebleven.
Vele hopen zijn echter verdwenen doordat
de slakken werden gebruikt voor wegver
harding. Ook werden de nog relatief ijzer
rijke slakken naar Deventer vervoerd om
als ijzererts te dienen.
Om een indruk te krijgen van de ijzerproductie werden schattingen gemaakt. Men
schatte dat minimaal 110 000 ton (1 ton
= lOOOkg) slakken op de Veluwe achter
bleef. Hieruit is 55 000 ton ruwe ijzer
gewonnen. Joosten concludeert dan ook
Hoewel dit slechts een ruwe schatting is, is
toch duidelijk dat de Veluwe het grootste
vroegmiddeleeuwse ijzerproductiegebied
in Noordwest Europa moet zijn geweest.
Voorde houtskoolbereiding had men veel
hout nodig, maar ofschoon de ijzerwinning
een periode van zo'n 250-400 jaar besloeg
leidde dit niet tot ontbossing. Dit heeft men
kunnen constateren uit stuifmeeldonderzoek (pollendiagrammen). De ontbossing
en de zandverstuivingen van de Veluwe
zijn van latere datum.
Over het vervoer van het ruwe ijzer naar
'consumptieplaatsen' wordt weinig in dit
boek gezegd. Men denkt aan Dorestad.
Verder neemt men aan dat de ijzerwinning
door Veluwse inwoners en het vervoer
door niet-Veluwenaren werd uitgevoerd.
Slot
Tot slot, nog twee punten. Ten eerste, in
1952 gingen de toenmalige studenten van
Agro-geologie, (studie van de bovenste
voor de landbouw belangrijke grondlaag)
op excursie naar de Veluwe. Bij het Orderbos werden ons grote roestrode ronde
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plekken met een diameter van zo'n 1,5-2
meter getoond. Deze roestrode plekken
waren overblijfselen van de hierboven
bondig beschreven ijzerindustrie. Sommi
ge overdekten elkaar gedeeltelijk. Ten
tweede, wanneer de oude heidense en
vroegschristelijke begraafplaats aan de
Diedenweg aan de orde is, wordt de vraag
gesteld: waar woonden de mensen, die
aldaar begraven zijn? Misschien was een
aantal van de begravenen betrokken bij de
Veluwse ijzerindustrie?
Zowel op de tentoonstelling in het Natuurvriendenhuis de Bosbeek te Bennekom,
als in het CODA te Apeldoorn wordt aan
dacht gegeven aan de Veluwse ijzerindus
trie.
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Afb. 2. Ratelstenen erts bestaande uiteen
omhulling van ijzer-hydroxide en bevat
tend een losse kern van klei.
Uit: I. Joosten, Technology..enz. Fig. 30.

BRON
Ineke Joosten. 2004.Technology of early
historical iron production in the Nether
lands. Geoarchaeological and bioarchaeological Studies 2. Vrije Universiteit, Amster
dam. 133p.
Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van
het Gemeente-archief Wageningen. Met
samenvatting in het Nederlands.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f gebeurtenissen
EEN REKENING BEGINNENDE IN
1802 35-1 blz. 8
Een lezer vroeg zich af wat bijv. 1-6-0
betekent. 1 Gulden, 6 stuiver, 0 centen?
Dat kan niet, want dan zou er 1 gulden, 1
stuiver, 1 cent moeten staan.
Antwoord: 0-10-6 wil zeggen: nul gul
dens, tien stuivers en zes penningen.
Zestien penningen maken één stuiver en
twintig stuivers maken één gulden.
(In het decimale stelsel is een stuiver vijf
cent geworden, waardoor er honderd cen
ten in een gulden gaan.)
Een optelling wordt als volgt:
3-18-12
0-19- 6
4-18- 2
Men schreef ook wel 5-10-:
Dus i.p.v. een nul een dubbele punt.
Anton Zeven
NOGMAALS DE REKENING
lGulden. = 20 Stuivers.
1 Stuiver = 16 Penningen.
De optelling was:
3
18
12
_0___
_19________ 6
3
37
18
Echter, achttien penningen is gelijk aan
één stuiver en twee penningen. We tellen
dus 1 stuiver op bij 37 en houden twee
penningen in de laatste kolom over:
De optelling zou dan worden:
3
38
2
Echter: nu is 38 stuivers gelijk aan één
gulden en 18 stuivers.
We tellen dus één gulden erbij in de eerste
kolom en houden achttien stuivers over in
de tweede kolom.
De uitkomst wordt uiteindelijk:
4 gld.
18 st.
2 penn.
Wouter Bomer

WAGENINGSE STRAND?
34-4 blz. 107
Op de scheepsreparatiewerf in de haven,
die in verband met de havenvergroting en
de kanaalverbreding (1965-1968) ver
dween, kon men destijds roeiboten huren.
Het was altijd een boeiend gezicht om de
bedrijvigheid in de haven vanaf het water
te bekijken.
Roeien op de Rijn
Om bij het uitroeien van het havenkanaal
tegen de sterke stroom in aan de overkant
van de Rijn op een van de strandjes te
geraken werd de steven op een van de
twee schoorstenen van de steenfabriek
de Wolfswaard gericht (zie foto).

VS

De Rijn met steenfabriek De Wolfswaard,
gezien vanaf de Kop van de haven.
Foto I.C. Rauws, 31 maart 1973
De stuw bij Driel zou pas vele jaren later
komen. Op het strandje aangeland werd
de boot hoog opgetrokken en met een
touw, voorzien van een flinke ijzeren pen,
goed vastgezet om te voorkomen hij door
de golfslag van passerende schepen zou
wegdrijven. Dit was vooral het geval met
de snel varende raderboot Prins Hendrik uit
Rotterdam, een Duits schip, dat na de
oorlog in verband met de herstel-betalingen in Nederland terecht was gekomen.
73

In 1945 maakte ik met mijn ouders hier
mee mijn eerste Rijnreis van Arnhem naar
Rotterdam. Later is het schip naar Duits
land verkocht.
Als de Prins Hendrik passeerde werd door
de waterverplaatsing eerst het water van
het strandje weggezogen zodat de roei
boot geheel droog kwam te liggen, om
daarna met krachtige golven terug te
komen.
Op de terugweg werd de steven met de
stroom mee gericht op het spuiende stadsriool in het Strontgat en al roeiende schoot
men zo het havenkanaal in. Deze stuur
manskunsten hadden wij van bakenmeester Hamer geleerd.
Sjaak Rauws
HET QUINTENMEER (2)
O.W. 35 (2007)nr. 2, pag. 39-40
De uitdrukkingen Ik breng mijn vakantie
door aan hetQuintenmeere n Ik zit aan het
Quintenmeer werden meestal als grap
door de stamgasten van het café Mies
Quint (De Brug) gebruikt om aan te geven
dat men zoals gewoonlijk in het café te
vinden was.
Hans van Leeuwen
EX-LIBRIS VAN P.A. OOSTVEEN
35-2 blz. 36
Het is niet waarschijnlijk dat de inslag op 26
maart 1943 een V -l is geweest.
Aldus de mening van de heer Henk Koop
man uit Diepenveen die in april 2005 voor
donateurs en belangstellenden in het
Museum Vliegbasis Deelen. een lezing
heeft gegeven over de V-l. In een vervolg
op de lezing over de V-2 en V-4 in oktober
van 2005 heb ik hem een foto laten zien
van de gedenksteen op de gevel in de
Beekstraat. Gezien de datum is het niet
waarschijnlijk dat er toen al een V -l boven
Nederland heeft kunnen zijn.
Naar aanleiding van het krantenbericht
heb ik hem gevraagd naar verdere gege
74

vens die deze mening kunnen staven:
De V -l werd gelanceerd vanaf een lanceerhelling met behulp van een soort
stoomkatapult.
Op 19 juni 1942 is de opdracht gegeven
voor de bouw van een vliegende bom.
De eerste prototypes waren in december
1942 beschikbaar en de eerste test werd
in Peenemünde-West uitgevoerd vanon
der een Focke Wulf FW 200 vliegtuig. Een
paar weken later, op kerstavond 1942
vond de eerste lancering vanaf de grond
plaats.
Op 26 mei 1943 werd de serieproductie
opgestart. De eerste operationele inzet
was op 13 juni vanuit Frankrijk naar Lon
den. Het maximum bereik van de V -l was
375 km. De conclusie van de heer Koop
man is dan ook dat het erg onwaarschijnlijk
is dat er een V -l is ingeslagen in Wageningen.
Wim Bosman
WAGENINGEN AAN DE LIMES. ZO
ONGEVEER....... Boek Leo Klep,
Wageningen aan de Limes
Reconstructie is het maken van een voor
stelling, waardoor men feiten of handelin
gen uit het verleden weer tot leven tracht
te wekken. Een randvoorwaarde is vol
doende kennis van het verleden. De toe
gepaste techniek geeft soms een onver
wacht resultaat. Dat blijkt in Knossos, dat
is ook op de Wageningse Berg het geval.
Gewapend beton
De Britse archeoloog Sir Arthur Evans
voerde in de eerste twee decennia van de
vorige eeuw opgravingen uit op het eiland
Kreta. Hij ontdekte in de ruines van de stad
Knossos een gebouw, dat hij identificeerde
als het Paleis van Minos, een bekende
koning uit de Griekse mythologie. Evans
stelde zich niet tevreden met de rapporte
ring van zijn waarnemingen, maar hij
dacht ook te weten hoe dat paleis er voor

de verwoesting had uitgezien. Hij wist zijn
ideeën te verwezenlijken in de vorm van
een reconstructie van het paleis.
Thans kan de toerist die Knossos gaat
bekijken, kennisnemen van wat Evans zich
voorstelde van een Kretenzisch paleis in de
dertiende eeuw v.Chr.
Zijn reconstructie bleef niet zonder kritiek.
Zo voerde men als bezwaar aan dat Evans
beton en staal had gebruikt bij de recon
structie van de muren. De toepassing van
die materialen was een anachronisme.
Evans zal dat niet als essentieel hebben
beschouwd. Zijn doel zal zijn geweest
degene die belang stelde in de Griekse
Oudheid een indruk te geven van de
vroegere werkelijkheid. Moderne technie
ken kunnen daarbij behulpzaam zijn.
Oud en modern op één foto
Een moderne versie van Sir Arthur Evans
is de Wageningse Werkgroep Romeinen.
Deze werkgroep werd opgericht in 2006.
Ze bestond uit een aantal personen, dat
vond dat Wageningen er in de tegenwoor
dige opvattingen over de Romeinse Limes
nogal bekaaid afkwam. De activiteiten van
de groep leidden tot een aantal lezingen,
gehouden in 2006-2007, over het onder
werp 'Wageningen aan de Limes'. Het
stemt tot voldoening dat Romeins Wage
ningen niet alleen in overdrachtelijke zin
gedeeltelijk is opgegraven, maar ook dat
een boekje is verschenen waarin de inhoud
van de lezingen is samengevat. Veel
archeologisch onderzoek bereikt niet het
stadium van het rapport. 1
Evenals Evans deed met het paleis van
Knossos, heeft de werkgroep zich ge
waagd aan een reconstructie. Die recon
structie betreft een beeld van Wageningen
in de Romeinse tijd, en wel dat van de
zuidzijde van de Wageningse Berg. Origi
nele opnamen uit de eerste eeuwen na
Chr. bestaan niet, maar de moderne
techniek bood uitkomst, zoals werd mee

gedeeld tijdens de officiële uitreiking van
het boekje op 30 juni 2007. Een recente
digitale foto, genomen vanaf de zuidelijke
oever van de Rijn, is bewerkt waarbij alle
moderne aangroeisels zijn verwijderd. De
lelijke lichtmasten van het voetbalveld op
de Wageningse Berg zijn onzichtbaar ge
maakt. Er blijft een beeld over dat een
weergave zou zijn van wat de Romeinse
bezetting van het hypothetische castellum
Randwijk-Lexkesveer zag als ze naar het
noorden keek.
Maar nu duikt het anachronismenduiveltje
op. Als ik naar de omslagafbeelding kijk, die
op de voorzijde van het boekje van Leo
Klep is afgedrukt, zie ik iets opvallends. Dat
opvallende is een groep donkergroene
naaldbomen, die blijkbaar boven op de
Wageningse Berg staan. De bomen doen
denken aan de uit het westen van NoordAmerika afkomstige douglas (Pseudotsuga menziesii). Wie op de Wageningse Berg
en de Randwijkse Rijndijk gaat kijken, ziet
dat ten noorden van de Ritzema Bosweg
douglasopstanden staan op het ONOterrein. De kronen van die opstanden
steken uit boven het loofbos in de omge
ving.
De Romeinen hebben allerlei dingen op de
Wageningse Berg kunnen zien, misschien
wel een heiligdommetje. Maar men heeft
de douglas in Nederland aangeplant vanaf
omstreeks het midden van de negentien
de eeuw. De douglas van het Romeinse
Wageningen is een anachronisme.
VOETNOOT
1) Leo Klep, Wageningen aan de Limes.
Een terra incognita (Historische Vereniging
'Oud-Wageningen' en museum 'De Casteelse Poort'; Wageningen 2007).
Jan van den Burg
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
"NATUURLIJK WAREN DE ROMEINEN IN WAGENINGEN.... "
Er bestond nog geen Wageningen in de
Romeinse tijd, maar deze plek was toen
toch zeker wel van belang? Hier liep de
rijksgrens, de Limes, hier zijn in de loop van
de tijden heel wat Romeinse vondsten
gedaan. Hoe kon Wageningen dan totaal
ontbreken in de toonaangevende "Limes
Atlas" (2005), terwijl zelfs Rhenen en
Randwijk er wél in werden genoemd?
Het antwoord is te lezen in een nieuw
boekje, "Wageningen aan de Limes",
geschreven door de wetenschapsjourna
list Leo Klep. Het eerste exemplaar is
zaterdag 30 juni aangeboden aan de
Wageningse wethouder Mariëtte Kroes.
Vanaf dat moment is deze uitgave te
koop bij de boekhandels Kniphorst
en De Beschte, bij het museum De
Casteelse Poort en bij de historische
vereniging Oud-Wageningen. De
prijs bedraagt 10 euro.
"Wageningen aan de Limes" doet verslag
van een drietal "Romeinenavonden" die
vorig voorjaar werden belegd door OudWageningen en De Casteelse Poort. Op
die bijeenkomsten was een aantal voor
aanstaande wetenschappers uitgenodigd
te proberen het "terra incognita" van
Wageningen zo veel mogelijk in te vullen.
Leo Klep heeft hun uitspraken genoteerd,
aangevuld met materiaal uit andere bron
nen en in het ruimere verband van de
Wageningse historie geplaatst.
Aan het eind van zijn verhaal concludeert
Klep dat "vooral bekendheden én onzeker
heden (zijn) bevestigd." Dat mag een
schamel resultaat lijken, het is niettemin
van belang dat oude inzichten en volksver
halen tegen het licht zijn gehouden van de
wetenschap. Met zekerheid kan nu worden
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gesteld dat de plek waar Wageningen ligt,
vooral de omgeving van het Lexkesveer en
de Holleweg, bijzonder interessant is ge
weest voor de Romeinse grensverdediging.
;|v

#
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Wageningen
aan de Limes

De Wageningse Berg gezien vanaf de
Romeinse kant van de Rijn; geretoucheer
de foto van Arie de Koning
Vanaf de Wageningse Berg leidde een weg
naar het noorden langs de toen al redelijk
bewoonde westelijke Veluwezoom. Vanaf
de berg kon je ook een doorwaadbare
plaats bereiken waarna je over de oeverwal naarhettoen machtige Nijmegen kon.
Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat er ter
hoogte van Randwijk of Lexkesveer een
Romeinse versterking (castellum) heeft
gestaan, alleen is er helaas niets van terug
te vinden. Dat is niet vreemd, want het ligt
voor de hand dat die door de meanderen
de Rijn compleet is weggespoeld.
Hebben de Romeinen de Wageningse
Berg strategisch interessant genoeg ge
vonden om daar een wachttoren te plaat
sen? Daarvóór pleit het feit dat de contou
ren van het kerkje van het oorspronkelijke

Wageningen-op-de-Berg voldoen aan het
gangbare formaat van een dergelijk Ro
meins bouwwerk. En de voorbeelden van
oude kerkjes op Romeinse fundamenten
zijn legio.
"Natuurlijk waren de Romeinen in
Wageningen, maar hoeveel 't er
waren en welke rol ze hier hebben
gespeeld, daarover bestaat nog
steeds onduidelijkheid. Nader onder
zoek kan nog veel opleveren," aldus
Leo Klep.
TE ZIEN IN HET MUSEUM

Aan het water Wageningse uiterwaarden
Om zich te beschermen tegen het was
sende water gaan mensen de rivier bedij
ken. Aanvankelijk voert het agrarische
gebruik van de buitendijkse gronden de
boventoon. Ook de steenindustrie heeft
lange tijd een enorme impact op het
gebied. De Wageningse uiterwaarden
hebben nu vooral een natuurfunctie én zijn
wezenlijk voor bescherming tegen het
water. Er worden maatregelen getroffen
om de rivier weer meer ruimte te bieden,
waardoor mens en dier bij hoog water
achter de dijken veilig blijven. Het Lexkesveerproject is hier een voorbeeld van.
t/m 16 januari 2008
In de Lusthof van Linnaeus
Bij gelegenheid van het 300e geboortejaar
van Carolus Linnaeus toont het museum
in samenwerking met Wageningen Universiteit een aantal originele werken van de
grote Zweedse plantkundige. Centraal

staan de Hortus Cliffortianus en een aantal
bladen uit het Herbarium van Clifford. Om
de grote betekenis van Linnaeus voor zijn
vakbroeders te illustreren toont zijn bo
vendien planten- en dierentekeningen
te zien van een aantal van zijn tijdgenoten.
t/m 24 februari 2008
Kunst uit de partnerstad
Karl Taeuber (schilderijen en keramiek) en
Monika Cezanne (sieraden) uit MörfeldenW alldorf. Wethouder mevr. M. Walma en
Herr H.-J. Vorndran openen de expositie
op zaterdag 25 augustus om 16.00 uur.
Daarna zullen de koren Amabile (Mörfelden-Walldorf) en Punt Uit (Wageningen)
optreden. 25 augustus t/m 23 september
Kunst uit eigen regio
Thea Vos (schilderijen) uit Wageningen,
Freek Aalten (sieraden) uit Arnhem en
Nienke Faber (keramische beelden en
sculpturen) uit Valburg. 30 september t/m
18 november. Deopening is op zondag 30
september om 16.00 uur.
Vertelmiddag
Het nieuwe verhalenseizoen begint. Leden
van de vertelgroep Eva Luna vertellen
verhalen voor ieder die graag luisteren wil.
7 oktober, aanvang 16 uur.
Gelderse Museumdag
Vandaag zijn alle musea in de provincie
Gelderland gratis toegankelijk dankzij een
ruime subsidie van de provincie aan de
stichting Gelders Erfgoed. 20 oktober
Vertelmiddag
Eva Luna vertelt verder uit haar rijke verhalenschat. 18 november, aanvang 16 uur.
Kunst uit eigen regio
Henny van Daalen (schilderijen) uit Valburg,
Ankie Martens (tassen) uit Ressen en Evelijn
van Bon (sieraden) uit Renkum. De opening
is op zondag 25 november om 16.00 uur. 25
november t/m 13 januari 2008.
Piet Aben
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NIEUWS VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
In de laatste maanden zijn door Jan van
den Burg en mij ongeveer 1500 digitale
foto's verwerkt. Jan heeft er heel veel tijd
in gestoken om alles genummerd te krij
gen en deze klus is gereed. Nu moet alles
nog in ons programma Cardbox verwerkt
worden met wat tekst, zodat bekend is
wie/wat deze foto voorstelt en waar hij
genomen is.
Ontvangen materiaal
Van de familie J. van den Brink en C. Veen
mochten wij foto-albums lenen waaruit we
de foto's hebben kunnen scannen.
J.C. Rauws heeft een aatal foto's ge
schonken aan Oud-Wageningen.
Mevr. De Leeuw-Mugge heeft een aantal
foto's en documenten geschonken tevens
diverse boeken in bruikleen gegeven.
De fam. Van Oort uit Bennekom heeft
enkele foto's aangeleverd.
Alois Canters heeft dit keer weer een
steentje bijgedragen.
Ook is een DVD "Troost" geschonken door
Eric Wijnacker en zijn team van de Waogeningse blaoge in korte boks mit hun
liedjes. Het gaat over de St. Jozef-school
en daaromheen.
Het is een mooi geheel wat iedereen zou
moeten hebben.
Allen hiervoor onze hartelijke dank.
Verzoek
Toch wil ik de volgende vraag maar weer
eens op tafel leggen.
Wie heeft er nog oude foto's, ansichten of
andere afbeeldingen van Wageningen die
wij mogen scannen of kopiëren.

Ze blijven natuurlijk uw eigendom.
We zoeken vooral opnamen van de bui
tengebieden zoals de Beneden- en de
Bovenbuurt, de Peppeld, het Rode Dorp,
de Irenebuurt, Patrimonium, Tuindorp
(Lombok),de Indische Buurt, de Sahara,
en verder van straten zoals de Dijkgraafseweg, de Rijnsteeg, de omgeving van de
Dolderstraat, de Sportparkweg (van Uvenweg).
Ook zoeken we oude boerderijen zoals die
vanGrampel (Tarthorsterweg hoek Grind
weg), van Gerards (Bornsesteeg), van
Hakke (Dolderstraat waar Pippeloentje
stond), van Ruijs (Oude Bennekomseweg
wit boerderijtje), van Van Rooijen (2e
Buurtseweg, kolenhandel) en van Jansen
(Brinkerweg hoek Floralaan).
We kunnen nog veel foto's en ansichten
gebruiken vooral ook van bekende Wageningse ingezetenen onder andere Frans
v.d. Worp, (gekke Frans), Gerard Slot
boom als meestertrommelaar lopende,
voor de muziekkorpsen, Herman de cow
boy, den Hartog, logement beheerder
(luis aan de ketting) Herman Onderstal
meestermetselaar uit de Veertstraat (de
Pal) en zijn broer sloper uit de Boterstraat,
om er maar een paar te noemen.
Wie komter naar het museum op dinsdag
morgen met de handen vol oude prenten?
Wij zijn aanwezig van 09.30 - 12.00 uur.
U kunt deze ook in een gesloten enveloppe
in ons postbakje leggen met vermelding
Aan Oud-Wageningen en van uw eigen
naam.
Willem Ruisch.

OP DE WETENSCHAP
Een beeldje, vol betekenis
staat waar de Poort van Nude is.
Raad, o raad
waarvoor het staat:
The city of life sciences?
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober:
di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.
TUDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.
WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden: Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
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 2007
• 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.
WAGENINGEN IN 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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BESTUUR
G.W. de Nijs

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail gwdenijs@diva.nl
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
secretaris
H.A. Schols
tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@planet.nl
penningmeester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
P.H. van de Peppel
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
lid
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
E.J. Jansen
tel. 0317 412801
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
H.P. Lagerwerf
tel. 0317 413063
lid
Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
N. Borreman
tel: 0317 411465
lid
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom
C.D. Gast
tel: 0318 430789
lid
Tarthorst 22, 6708 JA Wageningen
W.J.P. Steenbergen
tel: 0317 414959
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.
WAARDERINGSWISSELPLAQUETTE
J. van den Burg en Z. van den Burg-Teunissen.
LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
Mevr. Z. van den Burg-Teunissen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
eindredactie
G.L. Olinga
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.oluiger@chello.nl
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
kopij
J.J.M, Everdij
tel. 0317 416744 e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
W.C.W.A. Bomer
lid
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
BIBLIOTHEEKEN DOCUMENTATIE
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
A.G. Steenbergen
tel. 0317 416675
FOTO-EN PRENTENKABINET
W. Ruisch
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
WEBCOMMISSIE
contactpersoon Zie hierboven
P.H. van de Peppel
ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf
contactpersoon Zie hierboven
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
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
Volgend jaar, op 17 april 2008, bestaat onze historische vereniging 35 jaar. OudWageningen is springlevend en voldoet nog steeds aan een behoefte. Eén van de
bewijzen daarvan is ons contactblad. De inhoud van alle jaargangen bevat inmiddels
een schat aan informatie. Hulde aan alle onderzoekers en auteurs. Sommige auteurs
van het eerste uur zijn nog steeds actief!
Een belangrijke bron voor alle auteurs is zonder meer het Gemeentearchief
Wageningen (GAW). De gemeente is bezig met de digitalisering van dit archief. De
inventarissen van de twee oudste archieven zijn inmiddels digitaal ontsloten. Meer
daarover kunt u lezen onder het kopje: Varia-Info. De redactie hoopt dat dit
belangrijke hulpmiddel meer leden zal inspireren tot het doen van onderzoek naar de
geschiedenis van Wageningen en dat de resultaten daarvan uiteindelijk gepubliceerd
mogen worden in ons contactblad.
Gerard Olinga

KOPIJ voor het februarinummer 2008 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
19 januari. Gaarne op diskette, per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook welkom.
Wilt u de laatste a.u.b. tijdig aanbieden?
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
NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG
In augustus 1914 gaat het oude Europa
lingen ons land. Het handhaven van de
zoals zich dat in de negentiende eeuw
neutraliteit gaat gepaard met grote in
heeft gevormd ten onder. In een tijdbe spanningen: vier jaar lang lopen honderd
stek van vier jaar houden drie keizerrijken
duizenden soldaten wacht aan de grens en
op te bestaan, sneuvelen ruim acht mil vier jaar lang probeert de regering aan de
joen mensen op de slagvelden van Europa
belangen van de oorlogvoerenden in gelij
ke mate tegemoet te komen. De econo
en wordt het vooruitgangsgeloof verstikt in
de gifgaswolken die over de fronten drij
mie brokkelt in die oorlogsjaren steeds
ven. Nederland hoort wel de storm van de
meer af, de voedselvoorziening komt bij
oorlog langs haar grenzen razen maar
tijd en wijle in de knel en het moreel besef
daalt met de stijgende oorlogswinsten.
weet zelf buiten het conflict te blijven. Met
Zwitserland, de Scandinavische landen en
Het bloedig oorlogsbedrijf gaat weliswaar
Spanje behoort ons land tot de beperkte
aan Nederland voorbij maar desondanks
club der neutralen. Maar aan de zijlijn van
betekenen de vier oorlogsjaren een zeer
de Wereldoorlog ontloopt Nederland zeker
roerige periode in onze recente geschiede
niet de gevolgen ervan. Al vrijwel direct
nis.
overspoelen ongekende aantallen vluchte
B. Cornielje

BIJEENKOMST
op maandag 19 november 2007 om 20.00 uur
in kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen
lezing door de heer B. Cornielje over
NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Maandag 18 februari 2008.
Voor de pauze zal de heer J.P. Zijp een lezing houden over. DE BRANDWEER VAN
WAGENINGEN.
Na de pauze zal de heer C.D. Gast iets vertellen over WAGENINGERS EN HUN WATER.
Op maandag 21 april 2008, na de openbare vergadering die om half acht begint, zal
de heer A.G. Steenbergen een lezing houden over JOODS LEVEN IN WAGENINGEN.
BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Foto van het interneringskamp voor Belgische soldaten in Harderwijk.
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B E S T U U R S M E D ED ELIN G EN
In alweer het laatste contactblad van dit
jaar zijn er vanuit het bestuur niet heel veel
mededelingen door te geven.
In dit blad kunt u wel lezen dat Jan Jansen
om gezondheidsredenen stopt met zijn
'boekenkraam'. Namens ons allen wens ik
Jan (en Joke) veel sterkte toe bij alle
onderzoeken die gaande zijn. Het bestuur
heeft gelukkig Kees Gast bereid gevonden
om deze taken over te nemen. Verder is
de nieuwe webcommissie druk doende om
een nieuw plan van aanpakte maken: hoe
kan de website nog mooier en, indien
mogelijk voor een historische vereniging,
hoe nog actueler?
Als laatste zou ik graag leden (en even
tueel ook niet-leden), die onze vereniging

een warm hart toedragen en beschikken
over een ietse pietsie vrije tijd die ze willen
besteden aan activiteiten van onze vere
niging, op willen roepen om zich bij mij te
melden. Er is op allerlei gebied nog zo veel
te doen!
Natuurlijk is ook een bezoek op dinsdag
morgen aan de vrijwilligers van Oud-Wageningen in de Jan J. de Goedezaal van het
museum De Casteelse Poort een goede
gelegenheid om eens te bekijken wat er
zoal allemaal aangepakt wordt door de
verschillende werkgroepen.
Graag tot horens,
namens het bestuur:
Henk Schols (secretaris)

LE D E N M U TA T IE S
Nieuwe leden:
Dhr. M. Blokzijl
Dhr. H.G. de Bruijn
Dhr. J.M.B. Heijnekamp
Mw. I. Landman
Dhr. C.H.R. van Noord
Dhr. J.C. van Rooijen
Adreswijzigingen:
Fam. R. van Eek
Dhr. J.Ph.L. Petri
Dhr. R. van de Weerd
Stichting voor Heemkunde
in de Gemeente Renkum
Secr. Mw. H.C.G. de RoderMouton,
Overleden:
Mw. L. Rauws-Gorter
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Bernhardstraat 29
Kemphaanweide 2
Haverlanden 86
Matenstraat 56
Bowlespark 2
Lawickse Allee 38

6707
6708
6708
6707
6701
6707

CJ Wageningen
BS Wageningen
GP Wageningen
CS Wageningen
DN Wageningen
AH Wageningen

Leeuweriksweide 57
Gen. Foulkesweg 143
Hendrikweg 18

6708 LE Wageningen
6703 DE Wageningen
6703 AW Wageningen

Patrijzenlaan 74

6865 XW Doorwerth

Mosgroen 107

2718 HH Zoetermeer

ZIEKENZORG IN WAGENINGEN (1)
Het Wagenings monument voor Neerlands onafhankelijkheid

G. Olinga

De redactie van Oud-Wageningen start in deze uitgave met een thematische
benadering van bepaalde aspecten van de Wageningse geschiedenis. Het
eerste thema gaat over de plaatselijke ziekenzorg. In drie delen wordt
beschreven hoe de ziekenzorg zich, vanaf 1863 tot heden, in onze stad
heeft ontwikkeld.
In deel 1 wordt de ontstaansgeschiedenis van het eerste ziekenhuis in
Wageningen, het Wageningsch monument voor Neerlands onafhankelijk
heid, behandeld.
Overheidsrol
Van oudsher speelt de overheid een be
langrijke rol bij het waken over de gezond
heidszorg van de burger. In de Middeleeu
wen kwamen in Nederland en omringende
landen regelmatig epidemieën voor, zoals
pesten cholera. Hieraan stierven miljoenen
Europeanen. In het algemeen was er
sprake van een zeer slechte hygiëne. In de
woonhuizen, vooral in de arme woonwijken,
wemelde het vaak van de ratten. De
rattenvlooien bevatten de bacterie Yersinia
pestis die overgebracht werd op de mens.
In 1832 werd Nederland getroffen door de
eerste cholera-epidemie. Toenmalige ge
neesheren stonden lange tijd met lege
handen. Men wist nog niet dat de cholerabacterie de boosdoener was en dat deze op
de mens werd overgedragen door besmet
drinkwater.
De geneeskunde stond in de negentiende
eeuw nog maar in de kinderschoenen.
Kennis over virussen als oorzaak van ziek
ten en het bestaan van bacteriën als
ziekteverwekkers ontbrak. Wel kreeg men
steeds meer het besef dat er vermoedelijk
een oorzakelijk verband was tussen de
slechte hygiënische omstandigheden en
het uitbreken van verschillende ziektes. De
medische stand was een allegaartje, be
staande uit afgestudeerde artsen, dubieu
ze heelmeesters en alternatieve beoefe
naars van de geneeskunst, zoals piskijkers.

Dezen meenden een diagnose vast te
kunnen stellen aan de hand van geprodu
ceerde urine. Merkwaardige gebruiken, zoals
trekpleisters en aderlating tegen de koorts,
waren nog volstrekt normaal. De gemiddel
de levensverwachting van de Nederlander
was in de 19de eeuw ongeveer veertig jaar!
Reeds in 1798 werd in de grondwet vastge
legd dat de overheid maatregelen moest
treffen om de volksgezondheid te bevorde
ren. Toch liep dit nog niet zo'n vaart, terwijl
de noodzaak daarvoor steeds toenam. In
de loop van de negentiende eeuw verslech
terden namelijk geleidelijk de arbeids- en
leefomstandigheden van een groot deel
van de Nederlandse bevolking. De werkda
gen waren lang en zwaar, de verdiensten
laag. Daarnaast was er onder andere spra
ke van vervuild water, van slechte wonin
gen, van levensmiddelenvervalsing en van
kwakzalverij. De gemeentewet van 1851
stelde de gemeentelijke overheden verant
woordelijk voor het toezicht op de volksge
zondheid. Aanvankelijk bleek ook dat een
papieren tijger te zijn, ondanks de epide
mieën die het land regelmatig bleven teis
teren.
Particulier initiatief
Het waren echter niet deze geschetste
slechte omstandigheden die de aanleiding
vormden voor het stichten van het eerste
ziekenhuis van Wageningen. En daarnaast
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was het ook niet de gemeente die dit
initiatief nam. Nee, de stichting van het
eerste ziekenhuis in Wageningen was een
particulier initiatief. Een comité van eerbied
waardige notabelen komt in 1863 op dit
idee. Het jaar 1863 was een herdenkings
jaar. Het was toen precies vijftig jaar
geleden dat de prins van Oranje, de latere
koning Willem I, bij Scheveningen voet op
Nederlandse bodem zette en daarmee het
einde van de Napoleontische overheersing
in zou luiden. Het comité streefde er vervol
gens naar om de eerste steen van het te
stichten ziekenhuis te leggen op een volgen
de historische dag. Dat zou dan moeten
plaatsvinden op 18 juni 1865. Dan zou het
namelijk precies vijftig jaar geleden zijn dat
Napoleon de nekslag kreeg toegediend
tijdens de Slag bij Waterloo. Ook toen al
hielden de Wageningers van een feestje.
Het comité liet er geen gras over groeien.
Men zocht en kreeg ruimschoots publiciteit.
Aan de burgerij werd gevraagd om het
project financieel te ondersteunen. De
Wageningersomarmden het idee. Ze lieten
zich niet onbetuigd. Naast financiële bijdra
gen kwam het ook al gauw tot een stichting,
de Stichting 17 november 1863 te Wage
ningen. Deze stichting kreeg de opdracht
om een ziekenhuis in te richten en ze moest
een concept voor de statuten opstellen.
Op 11 februari 1864 komt de stichtingscommissie voor het eerst in vergadering
bijeen. Inmiddels hebben al 130 burgers
een bijdrage in de kosten toegezegd en
wordt de vergadering bezocht door 33
geïnteresseerde donateurs. Tijdens de
eerste vergadering, onder leiding van de
heer N.G. de Voogt, wordt het concept van
de statuten behandeld. Een belangrijk arti
kel bevat de wijze waarop de stichting
moest worden bestuurd. Het voorstel om
negen regenten te benoemen, wordt aan
genomen. De regenten moeten meerder
jarige mannelijke ingezetenen van de ge
meente Wageningen zijn. Over de samen
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stelling van het bestuur wordt men het al
snel eens. De regenten moeten verdeeld
worden over de in de gemeente aanwezige
religieuze groeperingen.
Het gros van de Wageningse bevolking
(5277 zielen) was destijds protestant. De op
de vergadering aanwezige pastoor Taabe
stelde voor om de regenten als volgt te
verdelen: zes regenten afkomstig uit lidma
ten van de protestante kerken, twee regen
ten van rooms-katholieke huize en één
regent namens de Nederduitsche Israë
lieten. Dit voorstel werd met algemene
stemmen aangenomen. Hiermee werd te
vens de basis gelegd voor de oprichting van
een algemeen ziekenhuis in Wageningen.
Geschikt lokaal of terrein
De regenten deden een beroep op het
gemeentebestuur in verband met de toewij
zing van de locatie van het ziekenhuis. Men
vroeg om een geschikt lokaal of om een
terrein om daarop een gebouw op te richten.
De ambtelijke molens van de gemeente
maalden in die dagen sneller dan nu.
Op 15 augustus 1864 besluit de gemeen
teraad om een stuk grond, gelegen op de
Stads Binnenbleek ter oprichting van een
Algemeen Ziekenhuis, aan de stichting over
te dragen. Dit terrein is nu nog steeds terug
te vinden op de hoek van de Molenstraat
en de Heerenstraat.
Op 18 april 1865 is de tijd rijp voor de
aanbesteding van het ziekenhuis. Deze
vindt tijdens een openbare bijeenkomst in
De Wereld plaats. De bouw wordt gegund
aan de laagste inschrijver, de aannemer F.
Wessels. Deze zag kans om het eerste
ziekenhuis van Wageningen voor een be
drag van 6944 gulden te bouwen. Kort na
de gunning werd er al gestart met de bouw.
Het leggen van de eerste steen ging echter
op 18 juni 1865 niet door. Dit had een
plausibele reden; het viel namelijk op een
zondag. Een dag later zou de eerste steen
alsnog worden gelegd.

Op maandag 19 juni 1865 is het feest in
Wageningen. Er zijn tal van festiviteiten
georganiseerd. Eén van de hoogtepunten
betreft de eerstesteenlegging voor het
nieuwe ziekenhuis, het Wageningsch momument voor Neerlands onafhankelijkheid.
Een lange stoet verzamelt zich en zet zich
vanaf de Markt in beweging om op te
trekken naar de bouwlocatie. De optocht
wordt voorafgegaan en gesloten door een
erewacht te paard. Naast uiteraard alle
notabelen, lopen ook de acht nog in leven
zijnde Wageningse oud-strijders mee die
de Slag bij Waterloo hadden meegemaakt.
Zij worden opgewacht door de regenten en
de donateurs. Er is geen enkele dame bij
aanwezig omdat men het onbetamelijk
vindt dat dezen het nog niet gecultiveerde
perceel betreden.

De legger van de eerste steen
De eerste steen wordt gelegd door de
plaatsvervangend voorzitter van de stich
ting, mr. W.J.B. Besier. Hij vervangt de
zieke voorzitter De Voogt. De naam Besier
valt nog steeds te lezen op de inmiddels
sterk verweerde eerste steen van het oude
ziekenhuis. Van de eerstesteenlegger Be
sier was tot voor kort weinig bekend. Mr.
Willem Johann Bernhard Besier werd op 11
november 1825 in Soerabaja geboren. Op

18 mei 1852 vestigde hij zich als kanton
rechter in Wageningen. Enkele maanden
later, op 10 augustus 1852, trouwde hij met
de 21-jarige Gerhardina Antonia IJssel de
Schepper. Ze was een dochter van mr.
Gerhard Jacob IJssel de Schepper, presi
dent van de arrondissementsrechtbank te
Arnhem.
Dat de gevolgen van de slechte gezond
heidszorg tijdens de negentiende eeuw
merkbaar waren in alle rangen en standen,
blijkt uit genealogisch onderzoek van beide
families. De ouders van zijn schoonvader
kregen zestien kinderen. Dertien daarvan
kwamen dood ter wereld! Van de drie
overigen stierven twee meisjes op jonge
leeftijd. Gerhard Jacob was dus de enige
overlevende van de zestien kinderen!
De vrouw van Besier overleed op 26-jarige
leeftijd in Wageningen. Het
echtpaar kreeg drie kinde
ren, waarvan de dochter
kort na de geboorte over
leed en de oudste zoon
slechts 15 jaar oud mocht
worden. Besier hertrouw
de twee jaar later met een
zuster van zijn overleden
vrouw.
Enkele maanden na de eer
stesteenlegging overleed
zijn tweede vrouw op 32jarige leeftijd. UitdithuweI
ijk werd één dochte
ren. Ook dit meisje stierf
kort na haar geboorte. Besier heeft in
Wageningen dus bepaald geen gelukkige
levensperiode gehad. Op 19 oktober 1866
verhuisde hij naar Nijmegen, waar hij in 1869
voor de derde keer zou trouwen. Ook in
Nijmegen heeft Besier zich ingezet voor de
gezondheidszorg als bestuurslid van de Nij
meegse Gezondheidscommissie. Misschien
heeft het persoonlijke leed dat, Besier over
kwam, er toe bijgedragen dat deze regent
zich tot de verbetering van de gezondheids
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zorg voelde aangetrokken. Besier overleed
op 62-jarige leeftijd te Haarlem, waar hij ook
als rechter heeft gewerkt.
Tijdens zijn toespraak wees de heer Besier
op de tegenstrijdigheid dat het Wagenings
monument voor onafhankelijkheid van Ne
derland kwam te staan op een plaats, waar
in de Franse tijd de tabaksregie zetelde.
Tijdens de Franse bezetting was de Regie
een regeringsinstelling die hettabaksmonopolie bezat. De tabaksteelt in de omgeving
van Wageningen werd door deze monopo
lisering gevoelig getroffen. Speculanten,
bestaande uit een aantal Wageningse tabaksheren, probeerden hieruitmuntte slaan.
Ze richtten op de Stads Binnenbleek een
magazijn op, waar tabaksboeren - tegen
betaling - hun tabak konden opslaan. Toen
de Fransen in 1813 vertrokken, werd dit
magazijn een fikse schadepost voor deze
speculanten. Het magazijn, waarin nog eni
ge tijd de belastingdienst zetelde, raakte al
gauw in verval en werd in 1844 afgebroken.

Op 1 december 1866 wordt het eer
ste ziekenhuis van Wageningen in
gebruik genomen.
In dat jaar wordt Nederland, en ook Wage
ningen, andermaal getroffen door een cholera-epidemie. Het aantal slachtoffers in
Wageningen bleef gelukkig beperkt. Het is
de vierde cholera-epidemie die Nederland in
de negentiende eeuw trof. Mede om die
reden ontwierp Thorbecke in 1865 de Ge
zondheidswet. Deze wet zou ook voor de
ziekenzorg in Wageningen gevolgen heb
ben.
Bronnen:
- 125 jaar ziekenzorg Wageningen. Simon
Vink, november 1988.
- Archief gemeente Wageningen.
- Persoonlijk archief van Mr. A.P. Besier te
Wageningen (genealogie familie Besier)
- Open bron (Internet): genealogie van
mr. Johan Weerts (mr. Gerhard Jacob
IJssel de Schepper).

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A c Zeven

Met deel 29 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
GETUIGSCHRIFT VAN EEN VROED-VROUW VERMEULEN
Ik onder geschrevene barbara hulsebos Vroedvrouw Vermeulen solliciteerde naar
huijsvrouw van jan jansen Carperaal in het de functie van stadsvroedvrouw en kreeg
Regimend van bakker Getuijge bij dese dat van Barbara Hulsebos een getuigschrift.
Het regimend van bakker was vermoede
op: den 31 maij 1757 verlost ben van een
lijk een regiment onder leiding van een
soontie en ben bedient geworden door de
vroet vrouw, vrouw vermuelen en heeft persoon met de achternaam Bakker. De
krabbel van Barbara is geauthoriseerd
voornoemde vrouw sigh in die opsighte
gedragen, als een brave e verstandige door ene Gerrit Grotenhuijs. We nemen
vroet vrouw behoord te doen en sonder mij aan dat Barbara beter met haar handen
ondergeschreven enijgh leet o f letsel toe 'kinderen kon halen', dan haar naam schrij
gebracht te hebben en vermits men ver- ven.
plight is de waarheijd getuijgenis te geven
Bron:
hebbe dese met mijn marckt eygen hand
Oud-archief 1227. Sollicitatiebrieven, aan
ondertekent.
bevelingen voor stedelijke ambtenaren en
Arnhem,
( Q
dergelijke
stukken, 1704-1781.
den 23 febber. 1758.
?
y O
88

DE WAGENINGEN (2)
Een bijzonder snel fregat van de Admiraliteit in Amsterdam

B. Zuidema

Het schip de Wageningen werd in 1723 gebouwd en in 1848 gesloopt. Er zal
dus nooit een wrak van het schip worden gevonden, maar we weten nauw
keurig hoe de Wageningen er uitzag: er zijn een paar tekeningen van het schip
aanwezig in Het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam en er hangt
een schilderij van de Wageningen in het museum De Casteelse Poort te
Wageningen. Een manshoog model van het schip bevond zich in september
2004 in het Musée National de la Marine in Port Louis bij Lorient. Mijn bezoek
aan dat museum en het zien van het scheepsmodel vormde de aanleiding tot
het schrijven van dit artikel. In de vorige aflevering van Oud-Wageningen
zijn enkele verslagen van zeeslagen van de Wageningen verteld, deze keer
probeer ik uit te leggen waarom het schip zo'n succes had.
Successen van fregat de Wageningen
In zijn brief van 30 oktober 1724 schrijft
kapitein Schrijver aan de Admiraliteit van
Amsterdam onder meer:
"datzoo ditcollegie geliefde te besluiten nog
twee of drie fregatten te laten maken als het
door hem gevoerde fregat Wageningen,
hetzelve de glorie zou hebben, de Barba
ren, tot grooten dienst aan de Republiek,
zoodanig te ruïneren, dat de ingezetenen
van den Staat in hunnen handel en zee
vaart niet meer gestoord zouden worden.
Want", voegt hij erbij,"zonder uw schip
Wageningen zou noch de Algerijn bij Tetuan vernield, noch de voorgaande Turk
genomen zijn".
Van de andere reizen die de Wageningen
heeft ondernomen worden geen wapen
feiten vermeld. In 1732 werd het fregat,
samen met het roeifregat Spiegelsbosch
naar de Middellandse Zee gezonden, dit
maal onder commando van kapitein Jacobus Teengs en in 1935 maakte de Wage
ningen deel uit van een eskader dat ook
weer naar de Middellandse Zee werd ge
stuurd om "de kapers te beteugelen".
Joost Seis was toen de kapitein.
Enkele jaren voor de bouw van de Wage
ningen, in 1721, hadden de luitenant-admiraals Jan Gerrit van Wassenaer en Anthony

Pieterson, de vice-admiraal Van Sommelsdijk en de schout-bij-nacht Bodaan desge
vraagd aan Hunne Hoogmogenden te ken
nen gegeven dat de schepen van den Staat
niet hard genoeg zeilden om de Barbarijsche roovers te achterhalen en te bevech
ten en dat men alleen op een buitenge
meen toeval moest hopen, om eenig voor
deel op die roovers te bekomen.
Scheepstimmermansbaas van de Admiraliteitswerf van Amsterdam, Van Reenen, werd niet veel later opgevolgd door
Gerbrand Slegt.
Deze bouwde de Wageningen in 1723 van
36/38 stukken en in 1724 de Meervliet en
de Pallas van 44 stukken en daardoor
behorend tot het vijfde charter. Hij bouw
de verder drie schepen van het vierde
charter (52 stukken): de Damiaten in 1723
en de Beemsterlust en de Valkenburg in
1725. In 1724 bouwde hij een fregat van
het derde charter (64 stukken): de Heem
stede en in 1725 de Hollandia van het
tweede charter (72 stukken).
Van deze schepen bleek alleen de
Wageningen uit te munten door
snelheid. Hoe kan dat? Was het
toevallig "goed uit de bijl geval
len" of is er een andere oorzaak te
vinden?
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De Wageningen werd gebouwd als roeifregat, maar dit betekent niet dat het daar
door sneller was dan niet-roeifregatten.
Wel is een roeifregat manoevreerbaar bij
windstilte, zodat met het schip de stukken
gericht kunnen worden op een te verove
ren schip dat eveneens in windstilte hulpe
loos ronddrijft of in het beste geval met zijn
sloepen geboegseerd kan worden. Hoe
men zich dit moet voorstellen is te zien op
tekening van de actie bij Tetuan, waarop
een roeifregat is afgebeeld. (zie O-W 353, pag 62). Bij vergelijking met schepen
van hetzelfde charter die toen voorhan
den waren: de Maarsen, 38 stukken,
gebouwd 1718, verkocht 1739, en de
Langeveld, 38 stukken, gebouwd 1720,
afgevoerd vóór 1751, blijken de volgende
verschillen (zie tabel I):
de Wageningen was langer en stak dieper
dan de Maarsen en de Langeveld. De
lengte van de masten stond in verhouding
tot de lengte van het schip, waaruit zou
volgen dat de Wageningen meer zeil voer
de dan de andere schepen van zijn char
ter. Kijken we naar de ballast dan zien we
dat de Wageningen minder ballast in had,
ondanks zijn grotere lengte.
Uit de journaals van kapiteins blijkt dat bij
achtervolging "op leven en dood" het
schip dat werd gejaagd in uiterste nood zijn
kanonnen over boord zette en zelfs zijn
drinkwater overboord pompte om maar
lichter en daardoor sneller te worden,
zodat het kon ontsnappen.
We lezen in verslagen van de eerste reis
van de Wageningen (zie vorige O-W) dat
de schepen van de kapers over het
algemeen minder kanonnen voerden dan
Naam
Maarsen
Langeveld
De Wageningen

Afmetingen
lang
breed
122
35
123
35,25
131
36,8

Tabel I Maten in Amsterdamse voeten.
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waarvoor ze uitgerust waren. Daardoor
hoefden ze ook minder ballast in te heb
ben, zodat zij sneller konden zeilen dan bij
volledige bewapening. Snelheid is voor een
kaperschip een vereiste. Het moet zijn
prooi, meestentijds een koopvaarder,
kunnen inhalen en het moet aan zijn
vervolgers, meestentijds fregatten uit de
landen van de gekaapte schepen, weten
te ontkomen.
Een combinatie van bovenstaande gege
vens maakt aannemelijk dat de Wagenin
gen, vergeleken met de schepen van zijn
charter sneller moest kunnen zeilen.
De bouwtekeningen
Het Nederlands Scheepvaartmuseum te
Amsterdam heeft twee tekeningen van
het fregat Wageningen. Op zichzelf is dat
al bijzonder, want de Wageningen was
slechts een fregat van het zesde charter.
Wat was zo belangrijk aan dit schip, dat er
tekeningen van gemaakt werden?
Deze tekening (fig. 1) laat ons iets opmer
kelijks zien wat betreft de vorm van het
achterschip. Het achterschip van het zij
aanzicht (fig. lc) en het schip 3/4 van
achteren gezien (fig. lb ) zijn verschillend
van het achterschip waar het de spiegelversiering betreft (fig. la). In de twee
eerstgenoemde tekeningen loopt het ach
terschip geleidelijk uit het water omhoog en
vertoont geen duidelijke hoek met de
onderkant van de spiegel. Bij de derde
tekening (la), waar het gaat om de
spiegelversiering, zien we dat de onder
kant en de zijkant van het schip een
duidelijke hoek maken met de onderkant
van de spiegel.
hol
14,5
14,5
16,5

Verhoudingen
l/b
l/h
3,5
8,4
3,5
8,4
3,5
7,9

Ballast
40 last
56 last
32 last

1 Voet is 28,3 cm. Hol = diepte v.h. schip.

Afb. 1. Zijaanzicht (l c) , op driekwart van
achteren (lb) en spiegelversiering (la)
van het fregat Wageningen van 36 stuk
ken, gebouwd op deAdmiraliteitswerfvan
Amsterdam. Anoniem 1723.
Vóór de eerste helft van de achttiende
eeuw werden de schepen gebouwd met
een vlakke spiegel die met een duidelijke
hoek verbonden is met de onder- en
zijkant van het schip, zoals we zien bij de
tekening met de spiegelversiering. In de
eerste helft van de achttiende eeuw, dus
in de tijd van de bouw van de Wagenin
gen, zien we dit veranderen en in de
tweede helft van de achttiende eeuw zien
de achterschepen eruit als op de tekening
van het zijaanzicht en van het schip,
gezien 3/4 van achteren.
Het is bekend dat men vóór en tijdens de
bouw van de Wageningen ontevreden
was over de snelheid van de Nederlandse
schepen. Is hier op de tekening al een
poging ondernomen om een sneller schip
te tekenen, waarbij mogelijk een Engels,
Frans, Spaans of ander buitenlands schip
als voorbeeld diende? En hoe zag het
achterschip van de echte Wageningen
eruit? We zullen het waarschijnlijk nooit
weten.
Ook bij deze tekeningen kan men zich het
een en ander afvragen:
Waarom maakt Gerbrand Slegt, die met
onenigheid in 1725 ontslag kreeg bij de
Admiraliteitswerf, 27 jaar nadat hij de

Wageningen heeft gebouwd en twee jaar
nadat de Wageningen was gesloopt, nog
een spantentekening van dat schip? Zou hij
opdracht hebben gekregen van bijvoor
beeld Cornelis Schrijver, toen luitenant ad
miraal bij de Admiraliteit van Amsterdam, of
van Lubbert Adolf Torck, destijds een der
rijkste en machtigste personen in Neder
land, tot het bouwen van een groot model
van het schip, waarmee successen waren
behaald in de strijd tegen de Barbarijse
kapers? Ook hier zal het wel gissen blijven.

Afb. 2. Tekening [vrl.nr.20091]: Spanten
tekening van het schip Wageningen. Ver
vaardiger: Slegt, Gerbrand. Datum: 1750.
Er is door een van de opvarenden van het
eskader een tekening gemaakt van de
actie van de Wageningen onder kapitein
Schrijver, waarbij het kaperschip 'tRoode
Hart op de kust werd gejaagd en daardoor
de kapers werd verbrand, zodat het niet
in handen van de Hollanders zou komen.
Deze tekening toont een stukje Marok
kaanse kust bij de stad Tetuan en geeft
de posities aan van enkele schepen, waar
onder de Wageningen.
De schepen op deze tekening zijn te klein
om bijzonderheden over de bouw van de
Wageningen ervan te weten te komen.
Wel zien we de Wageningen met alle zeilen
bij, inclusief het latijnzeil aan de kruismast.
Zie deel 1 van het artikel de Wageningen
in Oud-Wageningen 35-3.
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Het schilderij in museum De Casteelse Poort.
Dit schilderij uit het bezit van de familie
Torck toont ons de Wageningen op 3/4
van achteren gezien. Alle geschutspoor
ten aan bakboord en ook een in de spiegel
zijn geopend.

eeuwse constructie is; dus met een hoe
kige overgang tussen de spiegel en de zijen onderkant van het achterschip. Ook op
het schilderij voert de Wageningen een
latijnzeil aan de kruismast.
Het model in het Musée National de
la Marine te Port Louis bij Lorient
Het informatiebordje in de vitrinekast bij
het model droeg de volgende tekst:
XAGENINGEN (dus met een X !)
Modèle au 1/25 de la frégate hollandaise
Wageningen de la fin du 18ème siècle
armée du 32 canons. Modèle du temps.
Verzoeken om informatie over de her
komst en bouwer van het model, eerst bij
het Musée National de la Marine te Port
Louis en later, na verwijzing bij het Musée
National de la Marine te Parijs leverden niet
meer op dan enkele inventarisnummers
en de mededeling dat men, omdat het
geen Frans schip betrof, er ondanks de
tentoonstelling in het museum, er geen
verdere informatie over had.

Afb. 3 Het schilderij in museum De Casteelse Poort.
Opvallend is de schrijfwijze van de naam
van het schip: met dubbel a. Deze schrijf
wijze komt nergens anders in de literatuur
voor dan op de spantentekening. Men
vermoedt dat het schilderij groter is ge
weest, maar dat er stukken zijn afgesne
den om het op een schoorsteen te kunnen
plaatsen. De versiering op de spiegel en de
indeling van de ramen wijken niet sterk af
van die op de tekeningen en het model. De
vorm van het achterschip is niet duidelijk
zichtbaar, maar de ophanging van het roer
doet vermoeden dat het de zeventiende92

Afb. 4 Spiegel van het model de Wagenin
gen in Port Louis.

Afb. 5. Bakboord zijaanzicht van het model
De Wageningen in het Musée National de
la Marine te Port Louis.

Afb. 8. Voor-zijaanzicht van het model.

Afb. 6. Fragment van het voorschip van
het model De Wageningen.

Het model is inclusief de masten meer dan
manshoog en zeer gedetailleerd. De foto's
geven daarvan een beeld. Het achterschip
vertoont de zeventiende-eeuwse construc
tie en ook hier draagt de kruismast een
latijnzeil.
Hoe dit model in het Musée de la Marine
terecht gekomen is, zal wel een raadsel
blijven en wie het heeft laten bouwen door
wie, eveneens.

Literatuur:
Versameling van Annotatien omtrent veele
Saken rakende den Zeediensten Scheeps
bouw. Bij een vergadert door den L.Admiraal Cornelis Schrijver in den tijdt van
sesen vijftig Jaaren dienst beginnende van
1697 tot 1752, incluijs.
J.C. de Jonge. Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
J.C. Mollema Geschiedenis van Nederland
ter Zee.

Afb. 7. Achter-zijaanzicht van het model.

J.R. Bruijn. De admiraliteit van Amsterdam
in rustige jaren, 1713-1751, regenten en
financiën, schepen en zeevarenden.
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KRUIPONDER
De naam van een boerderij en een bunkertje

I.C. Rauws

Daar waar Het Nieuwe Kanaal in De Grift uitmondt stond tot mei 1940 de
boerderij Kruiponder van de familie Quint (zie kaartje afb. 1).
Aan de overzijde van De Grift lag in 1940 de nog onvoltooide Grebbelinie,
een langgerekte ondiepe verdedigingsstrook, opgebouwd uit kleine open
gevechtsopstellingen, die veelal onderling waren verbonden met smalle
loopgraven met hier en daar een kleine bunker. Zo stond er ook een
bunkertje aan De Grift bij de boerderij Kruiponder.

Afb. 1. Detail stadsplattegrond. Gemeen
tewerken Wageningen 1963.
Uitgave 1963 V W Wageningen
Het voorterrein van de Grebbeberg
Tussen de Grebbeberg en Wageningen lag
een kleine linie met zogenaamde voorpos
ten, kleine steunpuntjes, opgetrokken van
houten aarde. Zij liep vanaf de Rijn naar het
noorden over een lengte van ca drie kilome
ter en sloot aldaar aan op een inundatiegebied dat grotendeels nog niet onder water
stond. Het voorterrein van de Grebbeberg
kon in 1940 nog niet onder water gezet
worden, daar het gemaal voor het oppom
pen van water nog niet gereed was.
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10-15 Mei 1940
Na de Duitse inval op 10 mei wisten de
Duitsers op 11 mei deze voorposten in het
noorden te omtrekken en in het droog
gebleven gebied door te breken naar de
Grebbelinie bij de boerderij Kruiponder (zie
afb. 2).
Nadat op 12 mei in de Grebbelinie door de
Duitsers een brede bres was geslagen
naar de Grebbeberg en omsingeling dreig
de van de Nederlandse militairen aldaar,
werden de stellingen in de avond ontruimd
en trok men zich terug tot aan de voor
noemde boerderij Kruiponder.
Hier sloot de frontlijn aan op een inundatie
waar betere mogelijkheden bestonden om
een uitbreiding van de bres te voorkomen.
In de nacht van 13 op 14 mei werd de
Grebbelinie ontruimd wegens terugtrek
king op de Hollandse Waterlinie.
Na het bombardement op Rotterdam op
14 mei werd in de avond van die dag de
wapenstilstand afgekondigd en op 15 mei
werden te Rijsoord de capitulatievoor
waarden getekend, waarmee een einde
aan de oorlog kwam.
Toen op 15 mei de stellingen werden
doorzocht op gesneuvelden werden o.a.
bij Kruiponder nog Nederlandse militairen
aangetroffen die er niet van op de hoogte
waren dat de oorlog was afgelopen.

De naam leeft voort
Al is alles nu verdwe
nen, de plaats waar het
nieuwe Kanaal in de Grift
uitm ondt heet nog
steeds Kruiponder en
de boerderij aan de
Haarwal 2 heeft de
naam overgenomen en
heet thans "De Kruip
onder".

afb. 2. Boerderij Kruiponder

afb. 3 De Grift met het bunkertje van
Kruiponder. Rechts bij de bomen stond de
boerderij Kruiponder. De rijen populieren
op de achtergrond staan langs de Veensteeg.
Foto I.C. Rauws, 23 juni 1973.

afb. 4 De Grift bij Kruiponder, gezien naar
de Grebbeberg. Foto I.C. Rauws, 23 juni
1973.

Boerderij en bunkertje verdwenen
Na 15 mei bleek dat de boerderij Kruipon
der zodanig in puin was geschoten dat
deze moest worden afgebroken. Hij werd
niet meer herbouwd. Na het slechten van
de stellingen bleef het bunkertje van Kruip
onder eenzaam in het landschap achter
(zie afb. 3 en 4).
Het kreeg in de wandeling de naam "Het
bunkertje van Kruiponder" als plaatsaan
duiding. Begin jaren tachtig is het wegge
haald.

Bronnen
E.H. Brongers. Grebbelinie 1940. Baarn
1971, pag. 88-91, 121, 129, 267.
K. Heijers. Fotoboek Wageningen. Ochten 1982. Foto boerderij Kruiponder, pag.
48.
I.C. Rauws. Een sluitsteentje in de Nude
1961-1826-1940, O-W 10 (1982) -2, pag.
21 , 22 .
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HEERENSTRAAT-HERENSTRAAT?
Straatnaamgeving in Wageningen

C. Gast

In het artikeltje 'H6 - Heerenstraat 6' van Margot Wittendorp in het laatste
nummer van Acquirit1 staat dat de studenten, die in de jaren negentig het
pand Heerenstraat 6 bewoonden, een gerechtelijke procedure tegen het
bouwbedrijf dat destijds grote appartementengebouwen achter hun huis
bouwde, hebben aangespannen én gewonnen. Daarbij hadden zij onder
meer de eis gesteld 'dat Heerenstraat weer met twee e's geschreven zou
worden' (citaat Margot Wittendorp).

Bevoegdheid bij de raad
Dat laatste verbaasde mij enigszins. Het
citaat impliceert namelijk dat een rechter
een straatnaam zou mogen benoemen,
althans de spelling daarvan zou mogen
vaststellen. De bevoegdheid om namen
aan straten te geven en daarmee ook om
de spelling van straten te bepalen ligt
echter bij de gemeenteraad. In veel geval
len - ook in Wageningen - is die bevoegd
heid overgedragen aan het college van
burgemeester en wethouders.
Als publieke instelling mag van de gemeen
te worden verwacht dat zij consequent
handelt bij de uitvoering van een besluit dat
zij heeft genomen. In de praktijk gebeurt
dat echter niet altijd.
e of ee
Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop
de gemeente Wageningen is omgegaan
met de spelling van de straatnaam Hee
renstraat. Jarenlang hanteerde zij in die
straatnaam de spelling met de dubbele'ee'
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in de eerste lettergreep.
Begin jaren tachtig kwam daar echter
verandering in. De aanleiding lag in de
omstandigheid dat een nieuw voorschrift
van het staatspostbedrijf P.T.T. de ge
meente ertoe aanzette om samengestel
de straatnamen te vereenvoudigen. In
Wageningen moesten zodoende de 'pro
fessoren' van de straatnamen verdwij
nen. De Professor van Uvenweg heet
sindsdien kortweg Van Uvenweg. Tegelij
kertijd begon men bij de gemeente zonder
formeel besluit de naam Heerenstraat te
'versoberen', of zo men wil, te 'moderni
seren' tot Herenstraat 2.
Verwarring
Het ontbreken van een officieel besluit tot
straatnaamwijziging heeft veel verwarring
gesticht en doet dat in feite nog steeds.
Want terwijl de straatnaamborden hun
oude spelling hebben behouden, verschijnt
sindsdien in diverse gemeentelijke stukken

de naam Herenstraat (met één 'e' in de
eerste lettergreep).
Ook in de virtuele openbaarheid, op de
gemeentelijke website, heerst geen een
duidigheid. Naast 52 maal de nieuwe spel
ling komt ook zeven maal de oude variant
voor, eigennamen als Heerenstraattheater niet meegerekend 3. Als de gemeente
niet consequent is, mag zij dat ook niet van
haar burgers verlangen, dus zien we beide
spellingsvarianten vrolijk door elkaar ge
bruikt worden.
Studenten krijgen gelijk
Wat is nu de juiste spelling? Die vraag zou
beantwoord kunnen worden aan de hand
van de oudste officiële schrijfwijze van de
straatnaam. Die ligt vast in de notulen van
gemeenteraadsvergadering van 28 sep
tember 1875, waarin het besluit viel om de
oude naam Achterstraat te veranderen in
Heerestraat. Een jaar eerder gingen al
stemmen op om de oude straatnaam te
vervangen 'ten einde (...) de (...) min
klinkende naam meer in overeenstem
ming te brengen met de waardigheid die
haar toekomt'4.
De merkwaardige spelling - uitdrukkelijk
zonder tussen 'n' - kan geen schrijffout
zijn , want in de twee, in verschillende
handschriften geschreven versies die er
van de notulen van 1875 gemaakt zijn,
wordt de straatnaam op gelijke wijze
gespeld5. Hoewel de authentieke schrijf
wijze in deze vorm niet erg bruikbaar is,
pleit het voorkomen van de dubbele 'e' in
de eerste lettergreep van de straatnaam
er mijns inziens wel voor om Heerenstraat
als de officiële spelling vast te stellen. Als
burgemeester en wethouders dat in een
besluit vastleggen, besparen zij boven
dien de kosten van het aanbrengen van
nieuwe straatnaamborden en wordt de
eis van de studenten alsnog gehono
reerd. Door de bevoegde instantie wel te
verstaan.

Noten:
1. Acquirit, nieuwtjes en geruchten voor
de gidsen van Rondleiding Wageningen, jaargang 2, nr. 1 (augustus 2007),
p. 3.
2. Telefoongesprek met de heer J.W.E.
Verwoert, hoofd Burgerzaken der ge
meente Wageningen, 10 augustus
2007.
3. Internet:
www.gemeentewageningen.nl
(geraadpleegd op 8 augustus 2007)
4. Wageningsche Courant 4 juni 1874.
Het citaat is ontleend aan: A.C. Zeven,
De naamgeving van de nieuwe en
oude straten in Wageningen in de
periode 1875-1880, in:het contactblad
voor de Historische Vereniging OudWageningen, jaargang 21, nr. 4 (no
vember 1993), p. 68-71.
5. Gemeentearchief Wageningen, Nieuw
Archief, inventarisnummers 18 en 80.

Heerenstraat 6
97

WAGENINGENIN OORLOGSBRAND
Aanvulling op het boek van Ad Rietveld

J, van Raalten

Sinds kort ben ik in het bezit gekomen van het boek "Wageningen in
Oorlogsbrand" dat door Ad Rietveld geschreven is en dat ik met bewonde
ring voor zijn enorme werk heb gelezen. De volgende reactie op dit boek
schreef ik op 3 september jongstleden aan de heer Rietveld. Helaas kwam
ik inmiddels op de hoogte van het feit dat de geadresseerde overleden was.
Toch lijkt het mij wel nuttig om de volgende aanvullingen in het blad OudWageningen op te nemen.
Mijn relatie met Wageningen
Op 6 januari 1926 ben ik in de Rouwenhofstraat als Jan van Raalten geboren en in
de jaren dertig van de vorige eeuw ver
huisden wij naarde Rouwenhofweg 1 waar
mijn vader, Jacobus van Raalten (Ko) het
huis naast de Koningin Emmaschool had
gekocht, omdat hij hoofd van die nieuwe
christelijke school werd.
In 1941 verhuisde ik naar het internaat van
de Klokkenberg, kweekschool voor onder
wijzers, in Nijmegen.
Toen in september 1944 de geallieerde
legers snel naar het noorden oprukten
werd de school gesloten en verhuisde ik
weer terug naar Wageningen. Zodoende
heb ik beide grote evacuaties van Wage
ningen meegemaakt.
Evacuatie in Waarder
Het is dus goed te begrijpen dat ik het boek
van Ad Rietveld met veel belangstelling
gelezen heb, temeer omdat ik mijn collec
tie 1940-1945 aan het museum "De Casteelse Poort" geschonken heb.
Een van de voorwerpen daaruit is het
kaartje dat op bladzijde 146 van het boek
staat en waarvan ik u de geschiedenis wil
vertellen. Allereerst de opmerking dat vol
gens mij de plaats Waarder in 1940 geen
evacuatieplaats voor Wageningers is ge
weest. Wel is een aantal Wageningers in
februari in die plaats terecht gekomen,
nadat zij hun vorige evacuatieadressen in
Overberg tussen Veenendaal en Ameron98

gen op last van de Duitse Wehrmacht
hadden moeten verlaten. Onder hen wa
ren mijn moeder en vader, mijn broer Ger
en ik.
Wij vieren werden ondergebracht op twee
boerderijen in het dorp Waarder. De heer
G. Verheul, hoofd van de christelijke school
en een oud-Klokkenberger, gaf mij een
baantje op het evacuatiebureau en zo
verdiende ik mijn eerste salaris van tien
gulden per week.
De centrale keuken in Woerden leverde
eten voor de evacuees, die daarvoor een
(groene) bonkaart moesten kopen. De
kwaliteit van het geleverde voedsel werd
steeds slechter en daarom bedacht de
evacuatievoorzitter een middel om de
hongerige magen beter te voeden. Bij
boeren werd extra voedsel gevonden en
ook stonden sommigen zelfgemaakte kaas
af. Er werd zelfs eens een schip met
aardappels in het naburige Driebruggen
's nachts gelost. Deze waren door ruiling
met boter en kaas verkregen.
Bonkaart
Omdat de noodkeuken zo aan extra
ingrediënten kwam konden grotere porties
worden uitgedeeld. Daarom moesten extra
bonkaarten worden gemaakt en die heb ik
toen vervaardigd met behulp van de schrijf
machine die ik inmiddels had leren gebrui
ken. Met de handtekening van de evacua
tievoorzitter was deze bonkaart geldig. Ik
had nooit kunnen denken dat zo'n product

van mijn hand nog eens in een boekte zien
zou zijn. (zie afbeelding.)
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Kinderpostzegels
Een bijzonderheid over de genoemde heer
Verheul wil ik u niet onthouden. Hij was de
man die op het idee kwam om de kinderen
van zijn school op stap te laten gaan met
een sigarendoosje waarin kinderzegels
zaten die zij probeerden te verkopen in het
dorp. Zo werd hij dus de grondlegger van
de grootscheepse jaarlijkse kinderpostzegelactie door schoolkinderen.
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In de evacuatiegebieden kon men bij een
gaarkeuken voedsel verkrijgen bij inleve
ring van een noodbon.
Figuur uit: Wageningen in oorlogsbrand,
blz.146

UIT HET GEMEENTEARCHIEF

Ik hoop dat ik hiermee wat nuttige informa
tie heb kunnen verschaffen en wens ieder
een verder veel succes bij de boeiende
werkzaamheden ten behoeve van de
geschiedenis van mijn vaderstad, waar de
naam "Vada" op ons huis in Doesburg, de
plaats waar ik sinds 1945 woon, mij steeds
aan herinnert.

A.C. Zeven

Met deel 29 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
VERKOOPINGE VAN BOEKEN
Op donderdag 22 november 1855 vindt de
verkoopinge plaats van alle boeken van
boekhandelaar Willem Jacob Tibout. De
verkoopinge vindt plaats voor notaris Jan
Kuijck in het logement Gelders Welvaren.
Talloze losse en stapeltjes boeken vinden
nieuwe eigenaren. Zo ook het boek De
levensloop van een paard, dat door Steuk
gekocht wordt. Wanneer we dit boek in de
Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek
opzoeken, vinden we meerdere gege
vens. De ondertitel is Waarom mag men
geene dieren plagen? Het boek kwam uit
in 1846 in de serie Een vriend van menschen en dieren. De negen gekleurde
platen waren gemaakt door Emile Jean
Horace Vernet. Wie het geschreven had
wordt niet vermeld. De uitgever/drukker

was H.T. Fikkert te Amsterdam. Het
kostte nieuw 85 cent. De titel en de subtitel
lijken elkaar niet te dekken. Klaarblijkelijk
moest de lezende bevolking ook toen al
gewezen worden op het welzijn der dieren.
Merkwaardig is dat de verkoper de kosten
op zich nam om de boeken per stuk of per
stapeltje door een notaris te verkopen.
Maarditwas kennelijk vereist, want eerder
schreven we al over de verkoop van
tuinplanten op de markt, waarbij de notaris
van elke verkoop een notitie maakte en
uiteraard aan het einde zijn hand ophield.
Had Steuk een goede koop aan dit boek?
Wellicht wel, want hij moester 15 cent voor
betalen.
Bron: Notarieel archief inv. nr. 4829acten
2192 en 2197 (notaris J. Kuijck).
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STADSRECHTEN VAN WAGENINGEN
Reden tot feestvieren ?

J. van den Burg

Men beschouwt vaak het tijdstip van de stichting of - als dat niet goed
bekend is - het tijdstip van de verlening van stadsrechten als een belangrijk
historisch feit in de geschiedenis van een stad. Als een met een mooi rond
getal aan te duiden aantal jaren is verlopen sinds een van beide gebeurte
nissen, is dat aanleiding tot festiviteiten. Wageningen heeft in 1263 stads
rechten ontvangen. Het verschil tussen 2013 en 1263 levert zo'n mooi,
rond getal op (750). In 2007 wordt begonnen met allerlei voorbereidingen
om in 2013 te kunnen feestvieren. Bij een nadere beschouwing dringen zich
vragen op. Was dat jaar 1263, dat als elk jaartal in de lucht hangt als het niet
in een context wordt geplaatst, voor de tijdgenoten belangrijker dan ande
re, welk belang heeft het nu nog en is het wenselijk dat de gemeente
Wageningen deze activiteiten stimuleert? Op basis van secundaire bron
nen is een poging gedaan om de Wageningse stadsrechtengeschiedenis en
de achtergrond ervan op te sporen, Wat daarna volgt is de persoonlijke
opvatting van de auteur, als een van de ca. 35.000 Wageningers.
Geschiedenis
De kernen waaruit het latere Wageningen
is ontstaan zijn de nederzettingen Wagenvene en Nye Wageningen. Ik laat de vraag
naar hun onderlinge relatie buiten be
schouwing en spreek vanaf hun ontstaan
in de elfde eeuw tor het zichtbaar worden
van een stad met de naam Wageningen
anachronistisch van 'Wageningen'. De
omvorming van de nederzettingen naar
een stedelijke agglomeratie vond plaats in
de dertiende eeuw, als onderdeel van de
toen algemeen optredende stadsvorming,
die door de Gelderse landsheren Gerard II,
Otto II en Reinald I werd bevorderd.1)
Steden waren kernen voor de consolidatie
van de landsheerlijke macht, waren militai
re sterkten, centra voor de economische
ontwikkeling en opvang voor de landelijke
overbevolking. Het kon hierbij gaan om
nieuwe stichtingen, maar vaak werden
bestaande nederzettingen de kern voor
de vorming van een stad. De landsheer
kon aan zo'n agglomeratie rechten verle
nen of bestaande rechten en gewoonten
vastleggen, hetgeen men verlening van
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stadsrechten noemt. De bevolking werd
losgemaakt van de directe invloed van de
landsheer en kreeg recht op zaken zoals
eigen rechtspraak, bestuur, markt en
belastingheffing.
Stadsvorming en het verlenen van stads
rechten voltrokken zich niet in een dag en
een nacht. Ontwikkelingen namen lange tijd
in beslag. Het de nadruk leggen op slechts
één gebeurtenis in de geschiedenis van
stadsrechten geeft een iets vertekend
beeld van water in werkelijkheid gebeurde.
Dat is ook het geval voor Wageningen. De
nadruk valt vaakop het jaar 1263, maardat
blijkt een van de gebeurtenissen te zijn in
de geschiedenis van Wageningen. De stads
geschiedenis begon eerder en ging na 1263
gewoon door. In onderstaand overzicht is
gecompileerd wat uit de literatuur valt af te
leiden over de gang van zaken met betrek
king tot de Wageningse stadsrechtenge
schiedenis. Dat overzicht beperkt zich tot
de periode van de actieve landsheerlijke
bemoeienis met de stadsrechten en wordt
afgesloten als de Habsburgse landsheer
wordt vervangen door de Republiek.

Wageningse stadsrechtengeschiedenis
H de-i 3 de eeuw
Diverse landsheren (Hamaland, Utrecht, Wassenberg-Gelre), nederzetting(en?) met landrechten
ca.1240 Otto II
Aanleg van de eerste stadswal, van poorten en
andere versterkingen
1263
Otto II
Eerste verlening van stadsrechten
Nietigverklaring van stadsrechten
1310
Reinald I
1312
Reinald I
Tweede verlening van stadsrechten
1326
Reinald II
Bevestiging van het stadsrecht van 1263
1423
Arnold van Egmont
Bevestiging van het stadsrecht van 1263 en 1326
Adolf van Egmont
1465
Bevestiging van het stadsrecht van 1263 en 1326
(niet dat van 1423)
1492
Karel van Egmont
Bevestiging van privileges, o.a. stadsrechten2)
1543
Karel van Habsburg3) Bevestiging van privileges, o.a. stadsrechten

Betekenis
Wat betekenden deze handelingen van de
landsheer voor de tijdgenoten? Wat in of
omstreeks 1240 plaatsvond was in feite het
begin van de stad Wageningen, die tot op
vandaag bestaat. De landsheer zag er zijn
voordeel in een nederzetting om te vormen
tot een versterkte plaats, de bewoners
kregen rechten en bescherming. De stadsrechtenverlening in 1263 door Otto II van
Gelre was eigenlijk niet meer dan de vast
legging van zaken die zich al hadden ontwik
keld. De vragen die men zich misschien
toen maar zeker later stelde waren of er in
1263 geen stadsrecht was verleend maar
dat later een valse oorkonde werd opge
steld, die dan zou zijn opgenomen als
afschrift in het Burger-Boek van de stadt
Wageningen en of deze stadsrechtenverlening wel rechtsgeldig was, d.w.z. verleend
met toestemming van de Duitse koning.
Het eerste is waarsch ijnIijk niet het geva I, de
stadsrechtenverlening wordt wel als echt
beschouwd. Maar het antwoord op de
vraag of deze verlening rechtsgeldig was,
is vermoedelijk ontkennend. In ieder geval
zijn de door de Gelderse graven in de
dertiende eeuw verleende stadsrechten
door koning Hendrik VII nietig verklaard op
de Rijksdag van Wormsin 1310. Er bestaan

niet geheel met elkaar overeenstemmende
mededelingen over de initiatiefnemer van
deze procedure. Meestal treft men de
opvatting aan dat koning Hendrik VII de
Gelderse stadsrechten ongeldig liet verkla
ren, omdat de graven van Gelre vroeger
niet het recht van de koning hadden ont
vangen om stadsrechten toe te kennen.
Anderen zijn van mening dat Reinald I de
vernietiging heeft uitgelokt, omdat hij van
oordeel was dat de steden zich aanmati
gend gedroegen, zijn gezag tekort deden
en hun dus een les moest worden geleerd.
Hoe dat ook zij, de koning verleende nog
dezelfde dag het recht aan de graaf om de
ingetrokken stadsrechten opnieuw te ver
lenen. Reinald I van Gelre heeft van dat
privilege gebruik gemaakt in 1312. Hij sloeg
drie vliegen in één klap: aan zijn gekrenkte
landsheerlijke positie was recht gedaan, hij
kon voor de nieuwe oorkonden geld vragen,
en - wat ik niet heb kunnen vinden maar wat
mij een mogelijkheid lijkt - hij kreeg enige
genoegdoening van de koning in een aan
gelegenheid die zich een kwarteeuw eerder
had afgespeeld.
Die aangelegenheid was de opvolgingstwist
over het hertogdom Limburg (1283-1288).
Reinald I had als weduwnaar van de erfge
name van Limburg zich willen laten belenen
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met dat vorstendom. Maar hij voorzag dat
zijn aanspraken op Limburg niet veel waard
waren. Hij verkocht die aanspraken aan
Hendrik VI, graaf van Luxemburg. Direct
daarop volgde de debacle van Woeringen
(1288): Reinald I raakte gevangen, bleef
belast met een hoge oorlogsschuld en de
eis van een hoog losgeld. Hendrik VI sneu
velde en Luxemburg betaalde de koopsom
niet. De zoon van Hendrik VI, graaf Hendrik
VII, besteeg de Duitse koningstroon in
1308 (hij droeg in die functie toevallig ook
het rangnummer VII). Koning Hendrik VII
kon, door schijnbaar op de koninklijke pre
rogatieven te staan, in feite iets voor de
vroegere bondgenoot van zijn vader terug
doen zonder dat het hem iets kostte. Die
veronderstelling berust op twee overwegin
gen. De koning maakte geen halszaak van
de usurpatie van het recht tot stadsrechtverlening door de vroegere graven van
Gelre, hoewel die ten nadele van de konink
lijke macht waren gedaan. Opvallend is
verder dat alleen de Gelderse stadsrechten
in 1310 nietig werden verklaard, terwijl
andere landsheren uit de buurt blijkbaar
buiten schot bleven, hoewel die zich sinds
tientallen jaren ook weinig of niets van de
koninklijke macht hadden aangetrokken.4)
De gebeurtenis van 1326 wordt wel gezien
als een bevestiging, d.w.z. een hernieuwing
van vroeger als tijdelijk verleende stads
rechten. Hiertegen pleit dat de opvolging
door Reinald II niet onproblematisch ver
liep. Hij leefde sinds 1316 in onmin met zijn
vader Reinald I, die hij sinds 1318/1320 als
regent verving en min of meer gevangen
hield wegens regeringsonbekwaamheid. In
zo'n situatie vormden zich partijen die het
met de vader of de zoon hielden. De laatste
kon de steun van de steden gebruiken en
kan dus hebben laten blijken dat hij de
privileges van de steden zou handhaven,
daarentegen niet optreden tegen de ste
den zoals zijn vader in 1310 wel had gedaan.
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Bovendien had Reinald II belangstelling
voor bestuurlijke zaken, getuige zijn vast
legging van dijkrechten. Vermeldenswaard
is ook dat hij in 1326 het stadsrecht van
1263 bevestigde, niet dat van 1312, dat
door zijn vader was verleend.
De volgende drie bevestigingen hebben
eveneens te maken met een regeringswis
seling, maar ook met een zwaktebod van
de nieuwe landsheer. In 1423 was er na het
overlijden van Reinald IV geen onbetwiste
kandidaat voor de Gelderse troon. Een van
de pretendenten, Arnold van Egmont, on
derhandelde met de steden en de ridder
schappen en kreeg de opvolging toegewe
zen. Maar hij moest daarvoor concessies
doen in een voor die tijd gebruikelijke vorm:
hij zou de privileges van de steden eerbie
digen. Hetzelfde speelde in 1465, toen Adolf
van Egmont zijn vader Arnold had afgezet.
Hij moest zich van de steun van de steden
verzekeren door hun privileges te handha
ven. Karei, de derde hertog uit het Egmontse Huis, trad op dezelfde manier op toen de
Staten van Gelre hem in 1492 als hertog
aanvaardden. Hij moest als tegenprestatie
de privileges van de steden bevestigen.
Het ritueel dat bij het optreden van een
nieuwe landsheer werd opgevoerd, komt
duidelijk tot uiting in 1543 bij de opvolging
van de Gelderse hertog Willem van Gulik.
Deze ontsloeg zijn Gelderse onderdanen
van hun eed van trouw, waarop de nieuwe
hertog Karei (de Duitse keizer Karei V) hun
vergiffenis schonk voor het feit dat ze in
1538 Willem hadden erkend als hertog van
Gelre. Karei nam daarop hun eed van
trouw in ontvangst en zegde toe als een
goed vorst te zullen regeren en de privile
ges en gewoonten te eerbiedigen. De
laatste keer dat zoiets gebeurde was
tijdens de rondreis in 1549 van de opvolger
van Karei V, de latere Philips II, koning van
Castilië enz. en heer van de diverse Neder
landse vorstendommen.

Conclusies
Een eerste conclusie kan zijn dat er betrok
kenheid is geweest van de Gelderse lands
heren met de stad en de stadsrechten van
Wageningen gedurende een periode van
drie eeuwen. De eerste verlening van stads
rechten in 1263 was slechts een onderdeel
van die betrokkenheid. Een gebeurtenis als
de omwalling in ca. 1240 was minstens zo
ingrijpend.
Een tweede conclusie met betrekking tot de
stadsrechten kan zijn dat het proces van
betrokkenheid van landsheer en stad een
kwestie was van belangen en macht. Dat
was geen statische aangelegenheid. In de
dertiende en vroege veertiende eeuw ziet
men dat de landsheer grote invloed heeft:
hij verleent stadsrechten of trekt ze in, al
dan niet met toestemming van de koning.
In loop van de veertiende eeuw gaat dat
veranderen en wordt de invloed van de stad
groter. 'Bevestiging van de privileges' bete
kent dan niet zozeer dat ze door de
landsheer worden vernieuwd, maar meer
dat de landsheer toezegt ze te zullen
handhaven. Een derde conclusie kan zijn
dat de geschiedenis van de Wageningse
stadsrechten voor historici en juristen inte
ressant is. Het verschil tussen stad en
platteland is sinds 1851 opgeheven, zodat
het vroegere bezit van stadsrechten thans
folkloristische betekenis heeft.
Moraal
Met het voorgaande zou deze poging om
de geschiedenis van de Wageningse stads
rechten te reconstrueren kunnen worden
afgesloten. In de loop van 2007 zijn er
echter stemmen opgegaan om de gebeur
tenis van 1263 feestelijk te herdenken.
Hiertegen bestaat allereerst een historisch
bezwaar. Men spreekt van Wageningen als
'750 jaar stad' in 2013. Dat is niet juist want
de periode van ononderbroken stad zijn
dateert van 1312. In 2013 bedraagt de
totale tijdsduur van de genoten stadsrech

ten 748 jaar, want 1310-1312 was een
stadsrechtloze periode. Bovendien 'begon'
Wageningen niet in 1263.
Men kan dit bezwaar als getallenspielerei
afdoen. Een ander, voor mij zwaarder
wegend argument tegen feestvieren in
2013 is, dat de Wageningse financiële
situatie daartoe geen aanleiding geeft. Het
onlangs uitgevoerde onderzoek door Lysias
Consulting Group over het financiële beleid
van de gemeente Wageningen heeft geleid
tot de 'harde conclusie' dat men vooral op
het uitgeven van geld was gespitst. Er wordt
op aangedrongen, deze fout in de toe
komst te voorkomen. In dat voornemen
past niet het uitgeven van geld aan feest
vieren en andere leuke dingen, maar een
terughoudend financieel beleid, dat zich
richt op het algemeen belang, dat van alle
Wageningers.
Een vrome wens...?
Noten
!) Gerard II is ook bekend als Gerard IV.
De nummering van Middeleeuwse
vorsten is een bron van verwarring. De
hierna vermelde Hendrik VI en VII van
Luxemburg treft men ook aan als resp.
III/IV en IV/V.
2) Wageningen ontbreekt in de opgesomde steden, maar voor het betoog is dat
niet van belang.
3) Meestal spreekt men van keizer Karei V,
maar het is niet in die hoedanigheid dat
hij in 1543 Gelre annexeerde. Hij deed
dat als Karei van (Bourgondië-)
Habsburg, hertog van Brabant.
4) In 1300 probeerde koning Albrecht I in
te grijpen toen in 1299 de graafschap
pen Holland en Zeeland waren vrijgeko
men door de dood van Jan I. Hij wilde die
vervallen Rijkslenen intrekken en ze aan
een van zijn zoons overdragen. Het
optreden van Jan II van Henegouwen
en Reinald I van Gelre verhinderde de
uitvoering van dat plan.
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DE JOODSE BRIGADE
Onderdeel van het Engelse leger in Wageningen

A.G. Steenbergen

Een contingent van de Joodse Brigade (Jewish Brigade) was van eind
augustus tot november 1945 gelegerd in Wageningen. Dankzij de herinne
ringen van enkele (oud-)Wageningers en twee dagboeken kon het volgende
verhaal geschreven worden.
Onderdeel van 21ste leger
"De eerste commandant van een Engelse
groep die zich in Wageningen vestigde was
Captain Spencer. Hij had op één van de
Normandische eilanden die deel uitmaakten
van het Britse Rijk gewoond en hij had daar
de bezetting door de Duitsers meege
maakt. Met zijn staf zat hij in het gebouw
van Bosbouw op (=aan) de toenmalige
Rijksstraatweg.
De taak van de Engelsen werd later over
genomen door een deel van een Joodse
Brigade die zich onder andere in hotel De
Wereld vestigde."
Aldus F. van der Have in zijn Kleine Kroniek.

1)
Een Engelse groep moet een deel van het
21ste leger geweest zijn, gelegerd in de
Buurtseschool aan de 2de Buurtseweg. De
staf zat in Hinkeloord.
Door het ontbreken van een gemeente
bestuur verliepen de contacten tussen de
Engelsen en de mensen van de gemeente
stroef. Het niet kennen van de Engelse taal
zal hieraan debet geweest zijn. Voor de
gemeente werd Leo Worms, een Joodse
ex-onderduiker, de verbindingsman. Hij
sprak en verstond Engels. De contacten
verliepen wat beter. Na het vertrek van de
Engelsen verzorgde Leo Worms eveneens
de contacten met de Joodse Brigade, die
eind augustus in Wageningen kwam.
Ontstaan van de Joodse Brigade
Toen de oorlog uitbrak heeft de Jewish
Agency, in het toen geheten Palestina,
vrijwilligers opgeroepen voor een Joods

leger. Pas in september 1944 werd een
zelfstandige Joodse Brigade gevormd, on
derdeel van het Engelse leger. Dit feit werd
destijds door Churchill officieel in het Lager
huis aangekondigd. Deze brigade bestond
voornamelijk uit vrijwilligers van de Joodse
infanterie-bataljons in Palestina. Bovendien
konden Joodse militairen uit het Britse leger
op verzoek worden overgepiaatst naar de
nieuwe Joodse Brigade. Na een korte trai
ning werd de brigade 1 november 1944
ingescheept naar Italië. En zo vocht in WO
II deze Joodse legereenheid mee tegen de
nazi's.
Eind juli 1945 vertrok de brigade, bestaande
uit 600 trucks en 5000 mannen, voor "een
vakantie" naar hun nieuwe kampement in
de Lage Landen. Het hoofdkwartier was in
Brussel. De eenheden werden verspreid
over België en Nederland. 2)
In Wageningen was aanvankelijk een vol
ledige eenheid gelegerd onder andere op de
zolder van hotel De Wereld en in garage
Kirpenstein aan de toenmalige Grindweg.
Later bleek de beschikbare ruimte onvol
doende te zijn en vertrok een gedeelte naar
onder andere Maarn.
De Joodse Brigade fungeerde als bezet
tingsleger met als tweede taak de bewaking
van de Duitse krijgsge-vangenen. Ook in
Arnhem lag een eenheid van de Joodse
Brigade.
Kennismaking
Eind augustus konden de Wageningers
kennis maken met de manschappen. De
burgerij werd gestimuleerd hen thuis uit te
nodigen. Hieruit ontstond een enkele maal
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een blijvende vriendschap tussen Wageningers en Israël.
De soldaten met hun leiding lieten zich van
hun kant niet onbetuigd en organiseerden
dansavonden, waarbij iedereen welkom
was (zie afb. 1).

Afb. 1. Foto van de uitnodiging voor een
dansavond. Opname gemaakt door Cap
tain Erier van de Joodse Brigade.
Jan de Goede kreeg het negatief.
Sjalom
Iemand die bij zijn terugkeer in Wageningen
kennismaakte met de Joodse Brigade was
Elja Vega. (E. Alvares Vega).
In zijn in 1997 verschenen memoires schrijft
hij over Wageningen in 1945 en volgende
jaren.
E. Vega, geboren in 1913 te Dordrecht,
studeerde in Wageningen tuinbouw. Deze
studie sloot hij in 1942 af met het ingenieursexamen. Zijn promotie in Wageningen volg
de in 1960.
In 1942 doken Elja en zijn vrouw Martha
onder in de Biesbosch, waar zij actief waren
in het verzet. Na de bevrijding kwamen ze
in Barneveld terecht. Elja kreeg van de B.S.
(Binnenlandse Strijdkrachten) toestemming
om naar Wageningen te gaan. Over wat hij
daar zag en met wie hij sprak lezen we:
De stad had kennelijk zwaar van de oorlog
geleden. Overal zag ik verwoeste huizen en
er was eigenlijk geen levend wezen te
bekennen totdat ik bij hotel De Wereld een
soldaat op wacht zag staan. Ik reed in de
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richting van het hotel totdat ik op een bordje
boven zijn hoofd iets zag staan dat ge
schreven leek in (het was te gek om los te
lopen) Hebreeuwse letters. Mijn eerste
gedachte was: "Ik heb de hele oorlog mijn
hersens bij elkaar kunnen houden, nu begin
ik toch echt gek te worden".
Maar ik droomde niet. Daar stond zoiets als
Ha-gedoed ha-sjelisjie: het Derde Battaillon
(=bataljon). Ik stond als verdwaasd naar
die soldaat te kijken en hij staarde terug.
Toen zag ik dat hij op zijn linker mouw een
wit-blauw vlaggetje had met daarop een
gele of gouden Magen David (Davidsster).
Het kon niet anders of dit moest iemand uit
Palestina zijn of Erets Jisraël, zoals wij het
land toen noemden. Israël bestond toen
nog niet. Ik liep op de man toe en zei wat
iedere Jood zou zeggen "Sjalom".
De man keek me verbaasd aan maar
antwoordde: "Sjalom".
Aangezien mijn kennis van het gesproken
Hebreeuws nog zeer elementair was vroeg
ik hem in het Engels: "Wat doe jij hier?"Zijn
antwoord was: "Weet je dan niet dat hier
de Joodse Brigade ligt?".
Ik zei: "De wat?"
Waarop hij antwoordde alsof dit de ge
woonste zaak van de wereld was: "The
Jewish Brigade, een onderdeel van het
Engelse leger".
Krijgsgevangenen en de erepoort
De Wageningse bevolking was, ondanks
alle zorgen van huisvesting, enz. toen volop
bezig met de voorbereidingen van de vie
ring van de eerste koninginnedag na de
bevrijding en de bevrijding zelf (31 aug. en
1 sept.)
En zo gebeurde het dat Duitse krijgsgevan
genen werkten aan de constructie van een
grote erepoort onder toezicht van Joodse
soldaten. De erepoort van de Veerstraat?
Vega leerde al snel een aantal soldaten van
de Joodse Brigade kennen. Met name een
zekere majoor Maxi Kahn, van huis uit een

Zuid-Afrikaan met wie hij later zeer bevriend
zou raken. Kahn organiseerde dansavon
den voor de Wageningse bevolking, waarbij
hij met zijn soldaten met grote schalen
snoep tussen de mensen rondliep en tracteerde. In een volgende aflevering vertel ik
meer hierover. Bij voorbeeld wie heeft
tijdens één van zijn avonden de Hora, dè
Israëlische dans leren dansen o.l.v. de
soldaten van de Joodse Brigade?
Arye Dvir
Niet ver van De Wereld woonde in de
Bergstraat op nr. 3, J. van Baak met zijn
dochter Cathrien. Van Baak had aanvanke
lijk geen zin soldaten te ontvangen, maar
zijn dochter zette door.
Van Baak was de grootvader van Jan J. de
Goede, de man van Oud-Wageningen.
Cathrien was een zusje van de moeder van
Jan die toen overleden was. Jan was meer
in Wageningen dan in Amsterdam bij zijn
vader.
En zo leerde Jan bij zijn opa soldaat Arie
Tempel van de Joodse Brigade, die later in
Israël Arye Dvir zou gaan heten, kennen
(zie afb. 2).
De drukker van dit blad, zoon van Jan J.
de Goede, heet ook Arjéh. Een warme
herinnering aan de soldaat die zijn thuis

vond bij de Van Baaks. Meer daarover in
de volgende aflevering.

afb. 2 .
Foto van Arie Tempel.
BRONNEN
1) F. van der Have. Kleine Kroniek van
het verzet in Wageningen. Ochten,
[1983], pag. 215.
2) Howard Blum. De Brigade. Amster
dam, 2002. Nederlandse vertaling. Pag.
246-247.
3) Elja Vega (Dr. E. Alvares Vega I.I.). Na
negentien eeuwen terug in Eretz-Israël....
Een droom werd werkelijkheid.
Raanana (Israël) , 1997, pag. 130.
4) Dagboeken 1958 en 1973 over het
verblijf van Jan J. en Nel de Goede in
Israël en hun ontmoetingen met o.a.
Arie Dvir.
Met dank aan mevr. P. de Goede.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f gebeurtenissen
HOFLEVERANCIER
O-W 32-3 pag. 66 en 67
Het predikaat hofleverancier werd door
Lodewijk Napoleon Bonaparte, koning van
Holland, in 1810 ingesteld. De titel hofleve
rancier wilde niet zeggen dat men ook
daadwerkelijk aan het hof leverde. Het
was een koninklijke waardering voor een
bedrijf, meestal een winkel of een familiebedrijfje. De opvolgers van Lodewijk Na
poleon hebben dit instituut tot op heden in
stand gehouden. Bij toekenning van de

titel kreeg men een oorkonde alsmede een
metalen schild met het Nederlandse Rijks
wapen met eronder de tekst Flofleverancier (van..), om dit boven de ingang te
bevestigen. Onder koningin Beatrix werd
dit een ruit met het rijkswapen.
In het verleden droeg drogisterij Leenarts
c.q. De Vergulde Gaper, Hoogstraat 22,
een bijzonder fraai exemplaar, bestaande
uit het Nederlandse wapen en dat van
koningin Emma (zie foto 1). In maart 1984
besloot Hans Leenarts te stoppen met zijn
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Afb. 1 Schild hofleverancier met wapen
van Nederland en koningin Emma.
Foto I.C. Rauws, 25 maart 1984.

Afb. 2. Gaper van drogisterij De Vergulde
Gaper van Flans Leenarts. Foto I. C. Rauws,
25 maart 1984.
drogisterij en werd de winkel te huur
aangeboden.
Daarvoor was de zaak reeds in tweeën
gesplitst met op nr. 22A Cartouche en op
22 als van ouds de drogisterij. Door deze
sluiting verdween het hofleveranciersschild
alsmede de gaper, het kenmerk van de
drogisterij (zie foto 2) van de gevel.
Ook de N.V. Gebr. Zomer & Keuning's
Drukkerij VADA, Binderij en Uitgeversmaat
schappij, Costerweg 5, was hofleverancier.
In het heden heeft Albers Alligator in de
Nude deze eer. Of er nog meerdere
hofleveranciers in Wageningen zijn of waren
heb ik niet nagegaan.
Sjaak Rauws
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EEN PROEFLANCERING?
O-W 35-3, pag.66-68
Vandaag heb ik het laatste nummer van
Oud Wageningen ontvangen en daarin
een artikel gelezen van de heer Zeldenrust
over de V 1.
Ik herinner me die avond van de inslag
van de V -l in 1943. Ik woonde toen op de
Ritzema Bosweg en zat te luisteren naar
radio Oranje. Opeens een harde knal
alsof er ergens de bliksem was ingesla
gen, maar ik besefte dat ik op de radio
geen onweersstoring had gehoord. Het
bleek dus die bewuste inslag te zijn ge
weest.

De V-I
Ik hoorde later dat het een vliegende bom
was geweest, afgeschoten vanaf Deelen.
Enige dagen later vond de begrafenis
plaats van de burgerslachtoffers. Als
leerling (onderduikmogelijkheid) van de
ambachtschool zag ik de stoet langs
trekken op weg naar de begraafplaats.
Voorop reed een auto met een grote
bloemenkrans van witte bloemen na
mens de "Weermacht". De huichelaars
deden net of het een bom van de gealieerden was. Wij kregen de schuld!
Dit was een kleine aanvulling op het artikel.
Alvast bedankt voor het plaatsen.
E. Etty
(Oud Wageninger van 1934 tot 1974)

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
WAGENINGSE ARCHIEVEN DIGITAAL BESCHIKBAAR
Met ingang van 20 september 2007 biedt
het Gemeentearchief Wageningen (GAW)
onderzoekers en belangstellenden drie nieu
we handige hulpmiddelen. De inventaris
sen van het oud archief (1335-1815) en
het oud rechterlijk archief (1542-1811)
staan vanaf die dag namelijk op de ge
meentelijke website. Ook een overzicht
van alle 155 archieven die het GAW be
heert is op de site geplaatst.
De afgelopen maanden is hard gewerkt
aan de herziening van de inventarissen
van de twee oudste archieven van de
gemeente Wageningen. De voormalige
inventarissen dateerden uit de jaren dertig
van de vorige eeuw en waren alleen in
gedrukte of gestencilde vorm beschik
baar. Alles is nu in de computer gezet en
alle stukken en beschrijvingen zijn opnieuw
gecontroleerd.
Verder zijn de bestaande beschrijvingen
op verschillende plaatsen aanzienlijk uitge
breid. Zo zijn bijvoorbeeld nu vele per
soonsnamen in de inventarissen te vin
den, een mooie handreiking voor met
name de stamboomonderzoeker!
Daarnaast is er voor het eerst een volledig
overzicht gemaakt van alle 155 grotere en
kleinere archieven die bij het Gemeentear
chief Wageningen te vinden zijn. Ook dat
overzicht staat nu op de gemeentelijke
website.
Alle drie documenten zijn als pdf-bestand
op de website van Wageningen geplaatst.

In de toekomst moeten meer inventaris
sen digitaal worden ontsloten. Momenteel
wordt nog onderzocht wat daarvoor de
beste en meest haalbare manier is. Voor
lopig is alvast met deze stap een eind
tegemoet gekomen aan de wensen van
veel archiefbezoekers.
De webpagina van het Gemeentearchief
Wageningen is te vinden op de website van
de gemeente: www.wageningen.nl. Klik
daar op de link in het nieuwsbericht over
het Gemeentearchief.
De url van de webpagina is:
http://www.wageningen.nl/
content.jsp?objectid=37571
Let op: dit adres vervangt het oude
webadres van het Gemeentearchief Wa
geningen!
Wie liever toch een inventaris op papier
heeft, kan die bestellen bij het Gemeente
archief.
Email: gemeentearchief@wageningen.nl of
telefonisch: (0317) 492 631.
De prijzen zijn:
• Inventaris Oud Archief: 7,50 euro
• Inventaris Oud Rechterlijk Archief:
vier euro
• Verzendkosten: drie euro per bestel
ling
Vermeldt duidelijk uw naam en postadres
en welke inventaris(sen) u wilt ontvangen.
Bob Kernkamp

Deze actie is een eerste stap in de gewens
te verdere digitalisering van het Gemeen
tearchief.
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DOCUMENTATIECENTRUM, aanwinsten bibliotheek maart-oktober 2007
* Peelen, G J., 't Begon onder melkenstijd
( l l e druk; Voorhoeve; Den Haag z.j.
[1945]) (schenking). [RR_002]
* Mesker, F.A.J. , Het vakhoofd van de
Luchtbeschermingsdienst Renkum, De
Oorlogsjaren 1940 - 1945(Renkum 1945)
(schenking). [RR_028]
* Maanen, Gert van ed., Sporen van
Wageningen. Een greep uit 75 jaar onder
zoek van de Landbouwuniversiteit [19181993] (Wageningen 1993) (3e exem
plaar). [W_0455]
* Aggelen, Marinusvan, Ik was twaalf toen
het begon. Oorlogsherinneringen van een
Wageninger (Kontrast; [Oosterbeek]
2007) (schenking). [W_0609]
* Straatman, Wim en Wim Zwiers, Infor
matiegids voor ouderen in Wageningen
(Welzijn voor Ouderen; Wageningen 19851986). [W_0610]
*Valkenburg, D., 50 jaar Rijnzate COB
(z.p. [Wageningen] 1985). [W_0611]
*Rietveld, Ad, Achteraf bekeken 2. Wage
ningen, ijverige handen en koninklijke fees
ten (Kontrast; [Oosterbeek] 2006).
[W_0612]
* Gids voor Wageningen en Omstreken,
met Renkum, Doorwerth, Bennekom, Ede,
Grebbe, enz., met plattegrond van Wage
ningen oudtijds en thans, twee wandelkaarten en een aantal afbeeldingen (Van
Gortel; Wageningen 1890) (schenking).
[W_0613]

* Mulder-van den Brink, G., Mijn leven
(Wageningen z.j.) (aankoop). [W_0614]
* Nas, Dik, 100 jaar Volkshuis. De arbei
dersbeweging in Wageningen (Volkshuis;
Wageningen 2004) (schenking). [W_0615]
* Gemeenteblad van Wageningen 1922
(Wageningen z.j. [1923]). [W_0616]
* NetherlandsShip Model Basin (Wagenin
gen 1960) (schenking). [W_0617]
* Tummers, Tijs, Het Schip van Blaauw.
Bouwen voor de Landbouwuniversiteit
Wageningen [1877/1990] (Wageningen
1990) (schenking). [W_0618]
* Oldenburger-Ebbers, Carla, Icones Selectae Vadenses. Geselecteerde afbeel
dingen uit het bezit van de Landbouwuni
versiteit Wageningen; met bijlage (Wage
ningen 1994). [W_0619]
* Driessen, H.L., Inventaris van het Oud
Rechterlijk Archief van Wageningen (1454)
1542-1811 (heruitgave Gemeentearchief
Wageningen, met aanvullingen en correc
ties; Wageningen 2007) (gedownload van
Internet). [W_0620]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

OP DE VERSTROOIDE PROFFESSOR
Een oude LU-prof in giftige spinnen
kon zonder zijn pijp totaal niets beginnen.
Hij zocht eens en vond
de pijp in zijn mond.
Hij klopte hem uit en gromde: "Ja, binnen!"
SR
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober:
di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, fotofs en prenten niet.
TUDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.
WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden: Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Deze zijn
verkrijgbaar bij Kees Gast, Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom. Tel. 0318 430789. Veel
uitgaven zijn ook te koop tijdens de lezingbijeenkomsten en ledenvergaderingen. De titels zijn nu
en dan te lezen in de rubriek VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wageningen.
RONDLEIDINGEN IN 2007
• 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.
WAGENINGEN IN 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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BESTUUR
G.W. de Nijs

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail gwdenijs@diva.nl
secretaris
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
H.A. Schols
tel. 0317 426929 e-mail: henkschols@planet.nl
penningmeester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
P.H. van de Peppel
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
E.J. Jansen
Vergersweg 11, 6707 HS Wageningen
lid
tel. 0317 412801
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
H.P. Lagerwerf
tel. 0317 413063
N. Borreman
lid
Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
tel: 0317 411465
C.D. Gast
lid
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom
tel: 0318 430789
W.J.P. Steenbergen
lid
Tarthorst 22, 6708 JA Wageningen
tel: 0317 414959
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.
WAARDERINGSWISSELPLAQUETTE
J. van den Burg en Z. van den Burg-Teunissen.
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
G.L. Olinga
eindredactie
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel. 0317 410110 e-mail: g.oluiger@chello.nl
kopij
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
J.J.M. Everdij
tel. 0317 416744 e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
W.C.W.A. Bomer
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
lid
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
W. Ruisch
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
WEBCOMMISSIE
P.H. van de Peppel
contactpersoon Zie hierboven
ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf
contactpersoon Zie hierboven
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
VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT'
Mevr. M. Slebos
p/a Bowlespark IA 6701 DN Wageningen

tV

voorzitter
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