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VAN DE REDACTIE
Het nieuwe jaar begint met een goed gevuld nummer. Ook voor het aprilnummer liggen
er al weer enkele artikelen klaar. Dank en lof aan de inzenders.
Mij valt vooral de gevarieerdheid op van de soort onderwerpen: historie, archeologie,
genealogie, nieuws van de werkgroepen, museum, archieven, enz.
Ook de rubriek RE-actie voldoet, er zijn altijd wel een paar lezers die er behoefte aan
hebben om te reageren.
Natuurlijk zijn we ontvankelijk voor redactionele adviezen of tips voor onderwerpen.
Als redactie blijven we, samen met het bestuur, werken aan een goede opmaak van
ons contactblad.
O ja, als u een leuk (Wagenings!) onderwerp weet voor de limerick: roept u maar!
Jan Everdij
KOPIJ voor het aprilnummer 2008 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 22
maart. 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
DE BRANDWEER VAN WAGENINGEN
Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de eerste meldingen van regels voor preventie
en brandbestrijding in Wageningen. Het ontstaan van de eerste georganiseerde
brandweer wordt gemarkeerd en de ontwikkelingen sindsdien beschreven. Daarbij
komen kazernes en materieel aan de orde, maar ook het familiebedrijf "vrijwillige
brandweer". Uiteraard zullen ook enkele grote branden de revue passeren. Tot slot
worden de gevolgen van de ontwikkelingen in wetgeving en de intrede van de
professionele brandweer in Wageningen geschetst.

DE WAGENINGERS EN HUN WATER
Na de pauze gaat het over de openbare hygiëne, of beter gezegd het gebrek daaraan,
in een kleine stad als Wageningen. Het leven in de stad was in vroeger tijden geen
onverdeeld genoegen. Men woonde in nauwe straten dicht op elkaar en dat bracht allerlei
gevaren zoals brand en ziekte met zich mee. Water speelde daarbij een cruciale rol.
De stedeling had water nodig om te drinken, te wassen, te spoelen en schoon te maken.
Dat vroeg om een zekere minimumkwaliteit van het water. Na gebruik bleven
verontreinigd water en dierlijke en menselijke urine over. Dat water moest worden
afgevoerd. Lange tijd ontbrak het aan de aanvoer van schoon water en kon vuil water
niet deugdelijk worden geloosd, of was men er slordig mee. Dat leverde onhygiënische
toestanden op, die behalve onaangenaam ook gevaarlijk voor de gezondheid waren.
Gelukkig is er de laatste decennia veel ten goede veranderd. Hoe de Wageningers de
wantoestanden langzamerhand te boven kwamen zal aan de hand van lichtbeelden in
vogelvlucht worden aangegeven.
q Qg^
BIJEENKOMST
op maandag 18 februari 2008 om 20.00 uur in Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen.
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
DE WAGENINGERS EN HUN WATER
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BIJ DE AFBEELDING OP DE VOOR
PAGINA
Detail van: Brand in De Buurt - 1829 door
E.W. Oeveren
BIJ DE FOTO OP DE VORIGE PAGINA
Aanleg van de riolering in de Bergstraat,
circa 1930.
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 21 april 2008, na de openba
re vergadering die om half acht begint, zal
de heer A.G. Steenbergen een lezing
houden over JOODS LEVEN IN WAGE
NINGEN.

Op maandag 15 september 2008 zal de
heer B. Cornielje een lezing houden over
DE GREBBEBERG 1940-1945.
VOORSPOEDIG 2008
Het bestuur wenst de leden en hun dier
baren een gezond en zeer voorspoedig
2008 toe. Het bestuur zal ook dit jaar zijn
uiterste best doen om er een voor de
vereniging goed jaar van te maken. Het
roept de leden op het bestuur daarbij te
ondersteunen door de vergaderingen en
thema-avonden bij te wonen en/of op een
andere wijze hun stem te laten horen.
Namens het bestuur,
G. de Nijs, voorzitter.

IN MEMORIAM JAN JANSEN
In de donkere dagen voor Kerstmis overleed ons lid en bestuurslid Jan Jansen, bij velen
bekend en gerespecteerd. Op 21 december 2007 hebben dan ook velen van hem
afscheid genomen in het crematorium in Ede.
Ook voor de vereniging is het heengaan van Jan een groot verlies. Hij was niet alleen
een bestuurslid, doch vooral ook als het ware een encyclopedie voor de vereniging. Als
geboren en getogen Wageninger én door zijn grote interesse voor zijn omgeving wist
hij veel van de geschiedenis van de stad Wageningen en zijn inwoners. Hem ontging
nauwelijks iets. Als jarenlange ondernemer in het centrum wist hij, als geen ander, enorm
veel van het wel en wee van de binnenstad, doch ook van daarbuiten.
Als vraagbaak kwam hij volledig tot zijn recht als bestuurslid, maar ook bij de door 'Het
Gilde'georganiseerde stadswandelingen.
Zijn specialiteit was het verzamelen van ansichtkaarten van de stad Wageningen en
hij was altijd een boeiend spreker tijdens zijn vele presentaties.
Het bestuur van de historische vereniging Oud-Wageningen wenst Joke, kinderen en
overige familie vanaf deze plaats nogmaals de kracht toe om het verlies van Jan te
verwerken. De herinnering aan hem zal blijven.
Namens het bestuur;
G. de Nijs, voorzitter.
LEDENMUTATIES
Adreswijziging:
Dhr. A.M.G. Albers
Fam. R. van Eek
Overleden:
Dhr. G.W. Ankersmit
Dhr. A.A. Koedam
Mw. P.C. Rikken-Kleijn
Dhr. J.W. de Zeeuw
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Nieuwstraat 12
Plataanlaan 3

6701 DE Wageningen
6708 PT Wageningen

Van Tienhovenlaan 6
Adamsdreef 225
Oude Nettelhorsterweg 19
Hollandseweg 368

6705
6716
7274
6705

AZ Wageningen
MK Ede
ET Geesteren
BD Wageningen

ZIEKENZORG IN WAGENINGEN (2)
De opkomst en de teloorgang van het eerste ziekenhuis

G. Olinga

In deel II wordt het wel en wee beschreven van het ziekenhuis
aan de Stads Binnenbleek. Een belangrijke bron is het boek van
Simon Vink, 125 jaarziekenzorg Wageningen. Dit boek kwam in
1988 tot stand met medewerking van A.L.N. (Ad) Rietveld en
R.A.R. (Rein) Elders. Rietvelds grondig speurwerk in de archie
ven leverde ondermeer tal van details op die een goed beeld geven van de
tijdgeest over de periode vanaf 1866 tot 1909. Enkele van deze details
worden ook nu de lezer niet onthouden, omdat ze zo bepalend blijken te zijn
voor de ontwikkeling van de ziekenzorg in Wageningen. De Wageningse
beleidsmakers uit die tijd kwamen niet alleen in conflict met maatschappe
lijke ontwikkelingen, maar moesten ook opboksen tegen de nationale politie
ke besluitvorming. Daarnaast was het echter ook de persoonlijke inbreng
van Wageningse artsen die richting gaf aan de ontwikkeling van de lokale
ziekenzorg. Een sprekend voorbeeld daarvan is het vele werk dat is verzet
door een van onze ereburgers, 'dokter Niemeijer'.
Een zegen voor Wageningen
Aanvankelijk blijft het nog een beetje
aanmodderen met het nieuwe ziekenhuis.
Het grootste knelpunt vormt de wankele
financiële basis, in feite de rode draad. De
regenten gebruiken de Wageningsche Cou
rant om deze penibele situatie te delen met
de Wageningers:
"Regenten voelen zich gedrongen hierbij
te voegen, dat het besluit ter openstelling
is genomen, hoezeer de financiële staat
der stichting onvoldoende is, doch in het
vaste vertrouwen op de blijvende en
toenemende ondersteuning der ingezete
nen, inzonderheid ook de hoop dat zij, die
tot heden niet o f weinig hebben bijgedra
gen zich nu de openstelling werkelijk plaats
heeft, zich zullen opgewekt gevoelen de
stichting door ruime bijdragen te schragen
en het bestuur in staat te stellen haar
geheel aan het doel te doen beantwoor
den; de dankbare herinnering, dat de
ingezetenen bevrijd bleven van het doen
der aanzienlijke geldoffers, welke in vele
gemeenten noodig waren bij het daar
heerschen der cholera, moge een opwek
king zijn, door gift ineens o f jaarlijkse

bijdrage, mede te werken tot de inrigting
en instandhouding van het Algemeen Zie
kenhuis alhier en waarbij elk der Regenten
bereid is hetgeen men daartoe mogt willen
afzonderen, te ontvangen."
Een oproep en een regelrechte noodkreet
en dat alles gevat in één zin. Op allerlei
manieren probeert men het hoofd boven
water te houden. Naast giften, waaronder
een koninklijke gift van Prins Hendrik (vijftig
gulden), organiseert de stichting op 4
februari 1867, dus kort na de opening, een
concert in de Harmonie. Opbrengst: ruim
tweehonderd gulden. De gemeente on
dersteunde de stichting voornamelijk
moreel. De financiële situatie bleef daarom
precair. Het ziekenhuis had misschien ook
te stellen met de concurrentie van de
ontwikkelingen in het onderwijs. In de
beginjaren van het nieuwe ziekenhuis zien
we op dat vlak tal van initiatieven. Het
waren een paar vooruitstrevende Wage
ningse jaren.
In het openingsjaar (1866) werd een
particulier instituut opgericht voor meer
uitgebreid lager onderwijs (MULO). Een
paar jaren later (1868) werd de stichting
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gymnastiekschool van het departement
Wageningen van de Maatschappij tot het
Nut van het Algemeen opgericht. Weer
een jaar later (1869) verscheen de Hoge
re Burgerschool (HBS) en in 1870 was de
oprichting van een school voor christelijk
nationaal onderwijs aan de Stationsstraat
(het gebouw, waarin later de bioscoop zou
worden gevestigd) een feit.
Wanneer we de balans na drie jaar opma
ken, dan kan er nog steeds geen sprake
zijn van een vetpot. De spaarrekening van
de stichting laat een saldo zien van zegge
en schrijve één gulden en vijfenvijftig cent!
Ook blijkt de exploitatie nog steeds niet
kostendekkend te zijn. Alleen al de verple
ging kost op jaarbasis f. 438,89. Aan
onderhoud aan het gebouw, aan kledingkosten en aan overige lasten, is men dat
jaar f. 108,40 kwijt. Tegenover de uitga
ven van f. 547,29 staan dat jaar inkom
sten, die f. 452,12 bedragen. Met name
het Algemeen Burgerlijk Armenbestuur Iiet
nog wel eens verstek gaan wanneer het op
betalen van hun klanten aankwam. Stel
selmatig betaalde men te laat en pas vaak
na diverse aanmaningen. Aan het einde
van het boekjaar 1869 spraken de regen
ten de wens uit:
"dat de door het bestuur nu opgedane
ondervindingen de verpleging en behan
deling, zal medewerken tot vermindering
van het vooroordeel tegen inrigtingen als
deze, ook alhier in ruime mate bestaand,
en alzo het algemeen ziekenhuis worde
wat het zozeer kan zijn, een zegen voor
Wageningen."
Ziekenvaders en ziekenmoeders
De Wageningers ervoe
ren het nieuwe ziekenhuis
bepaald nog niet als een
zegen. Gerekend naar
onze maatstaven, was
er ook zeker nog geen
sprake van een echt ziekenhuis. Het had
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meer het karakter van een verpleeghuis.
Daarom was er ook geen plaats voor
hopeloze gevallen. Ernstig zieke patiënten
lagen thuis en stierven daar ook. Sommi
gen, die zich dat konden permitteren,
zochten hun heil ergens anders, zoals in
Arnhem. Een ziekenhuisopname is nooit
een pretje. Dat gold zeker voor die tijd.
Van comfort was nauwelijks sprake. Aan
vankelijk waren er maar drie bedden. Of
bedden: houten kribben! In geval van
piekbelasting werden op de vloer proviso
risch slaapplaatsen aangelegd. Het be
langrijkste verschil tussen het ziekenhuis
en de woonsituatie van de meeste Wage
ningers vormde de hygiënische omgeving.
Men werd in het ziekenhuis verpleegd in
een min of meer schone omgeving. Alleen
al dat aspect kon voor de genezing belang
rijk zijn. Door de Wageningse geschied
schrijver G. Goossen Jzn. werd dit destijds
als volgt opgemerkt:
"Meestentijds wordt een behoeftige lan
ger aan zijn ziekbed gekluisterd dan noodig
is door ondoelmatige verzorging, liggingen
gemis aan reinheid, en is de drijfveer, de
zieken zelve te verplegen, een verkeerd
begrepen liefde. Men vertrouwe zijn zie
ken gerust aan het ziekenhuis toe, en een
heilzaam gevolg zal voor den lijder niet
uitblijven."
De liefdevolle verpleging was echter nog
niet in handen van gediplomeerd perso
neel. Deze taak werd uitgeoefend door
een ziekenvader en een ziekenmoeder.
Op beiden rustte een omvangrijke taak.
Naast het verplegen van de patiënten,
volgens de voorschriften van de chirurgijn,
kookten ze de maaltijden, maakten ze de
boel schoon en onderhielden zij ook het
gebouw en de tuin. Ze mochten nooit
tegelijkertijd het ziekenhuis verlaten. Om
de stad te kunnen verlaten had men
toestemming nodig van de regent van
dienst. Kost en inwoning had men van en
in het ziekenhuis. Hun loon was in de

beginjaren schamel. Ze kregen vijftig cent
per patiënt per dag uitbetaald, maar van
dat geld moesten ze zelf het eten voor de
patiënten bekostigen. Overigens hadden
ze wel weer het vruchtgebruik van de
moestuin. Het eerste ziekenhuis heeft in
totaal vier ziekenvaders en ziekenmoe
ders gekend. Het laatste echtpaar dat
daar de scepter zwaaide, was het echt
paar Kasander. Reinier Kasander en zijn
vrouw Gerrebrecht van Heerwaarden
waren vanaf 15 augustus 1893 tot 1
november 1909 in dienst van het zieken
huis. Kasander stond in feite ook aan de
wieg van de wijkverpleging in Wageningen.
Hij verpleegde patiënten namelijk ook thuis.
Daarnaast assisteerde hij de artsen bij
operaties. In sommige gevallen werden de
operaties uitgevoerd door artsen die van
uit Arnhem naar Wageningen kwamen.
Kasander werd gekenschetst als een ge
moedelijke man, maar zo groot als een
deur, met handen als kolenschoppen en
klompen als roeiboten. Hij nam het niet
altijd even nauw met de hygiëne. Zo werd
er ooit een officiële klacht tegen hem
ingediend omdat hij een varken voor de
deur van het ziekenhuis had geslacht en
het tegen de muur had opgehangen om
leeg te kunnen bloeden. Probeert u zich
dat nu nog eens voor te stellen: een nog
nabloedend pas geslacht varken, opge
hangen naast de ingang van het Gelderse
Vallei ziekenhuis. Nee, het waren nog
volstrekt andere tijden.
De barak
Tot ver in de twintigste eeuw
bleef het karakter van open
bare ziekenhuizen dat van
gasthuizen en armeninstellingen behouden. Tijdens de
regeringsperiode van Thorbecke kwam een aantal wet
ten tot stand, waarin het
staatstoezicht op de gezondheidszorg werd

geregeld. Na de Gezondheidswet (1865)
volgden andere wetten, zoals de Wet op
het Uitoefenen van de Geneeskunst, de
Wet op het Uitoefenen van de Farmacie, de
Bevoegdheidswet en de Wet op Besmette
lijke Ziekten (1872). Gemeenten waren
voortaan verplicht om gevallen van be
smettelijke ziekten te melden aan het
provinciebestuur en om voor goede ontsmettingsmogelijkheden te zorgen. Dit
nationale beleid conflicteerde met dat van
het kleine particuliere ziekenhuis. In het
laatste decennium van de negentiende
eeuw beginnen de stedelijke geneesheren
zich over dat beleid steeds meer zorgen te
maken. Het stichtingsbestuur bepaalde nog
steeds wie wel en wie niet als patiënt werd
opgenomen. En zo gebeurde het nog
steeds dat er patiënten werden opgeno
men die een besmettelijke ziekte onder de
leden hadden. Met alle gevolgen van dien
wanneer men bedenkt dat er zelfs een
patiënt werd opgenomen die aan lepra leed.
Met de invoering van de Gemeentewet
(1851) kon elke gemeente een gezond
heidscommissie instellen. Zo ook in Wage
ningen. In 1894 werd de dan 35-jarige
huisarts, Theodorus Niemeijer, voorzitter
van de lokale gezondheidscommissie (zie
kader op het eind). Deze commissie had
voornamelijk als taak om toezicht te hou
den op de woon- en leefomstandigheden,
maar kon de gemeente ook adviseren op
het gebied van het beperken van overlast
van fabrieken. Deze commissie trok even
wel ook bij de gemeente aan de bel in
verband met het opnamebeleid van het
particuliere ziekenhuis aan de Stads Binnen
bleek. En met succes. Deze lobby resul
teerde uiteindelijk in de bouw van een barak
tegenover het ziekenhuis. Hierin werden
voortaan patiënten met een besmettelijke
ziekte, op kosten van de gemeente, ver
pleegd. De ziekenvader Kasander kreeg
van het stichtingsbestuur toestemming om
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ook deze patiënten te verzorgen, tenzij de
toestand in het ziekenhuis zijn aanwezigheid
daar noodzakelijk maakt.
Het doek valt
In 1909 zou het doek vallen voor het
pioniersproject aan de Stads Binnenbleek.
Het gebouw verkeert in slechte staat. Geld
voor onderhoud is er bijna niet, met als
gevolg dat het gebouw zo lek is als een
mandje. De tuin ligt er verwaarloosd bij. Met
kunst en vliegwerk probeert het stichtings
bestuur nog te redden wat er te redden valt.
Het mag echter niet meer baten. Steeds
meer Wageningers mijden het ziekenhuis
en zoeken in toenemende mate hun heil
ergens anders. Tot overmaat van ramp
kan het echtpaar Kasander het vele en
zware werk nauwelijks meer aan. Inmiddels
heeft de gezondheidszorg zich zo ver ont
wikkeld dat er gediplomeerd personeel moet
worden aangetrokken ter vervanging van
het echtpaar Kasander. In 1908 heeft het
stichtingsbestuur nog een ultieme poging
ondernomen om de eerste wijkverpleeg
ster van Wageningen, pleegzuster van
Malsen, aan te trekken. Deze was al sinds
1904 als wijkverpleegster in dienst bij de
commissie tot ziekenverzorging. Een po
ging om met deze commissie te fuseren
strandde omdat men geen kans zag om
haar salaris te betalen. Toen mevrouw
Kasander een jaar later ziek werd en het
echtpaar om die reden ontslag nam, zat het
stichtingsbestuur zonder personeel, met
een gebouw met veel achterstallig onder
houd en met een nagenoeg lege kas,
waardoor nieuw en gediplomeerd personeel
niet kon worden betaald. Op 13 oktober
1909 valt het doek definitief. Op die datum
besluit het stichtingsbestuur het ziekenhuis
met ingang van 1 november 1909 te
sluiten.
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg
hadden geen gelijke tred gehouden met de
steeds slechter wordende randvoorwaar
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den om het ziekenhuis adequaat te kunnen
blijven exploiteren. Het Wageningsch mo
nument voor Neerlands onafhankelijkheid
kon de toets der kritiek niet langer door
staan. Dit komt heel duidelijk naar voren
wanneer een redacteur van de Wageningse Courant in 1926 nog eens terugblikt naar
het begin van de twintigste eeuw:
"In de eerste jaren dezer eeuw was de
ziekenverzorging in Wageningen allertreu
rigst. Op de Bleeck exploiteerde de Stichting
17 november 1863 in het gebouw, waarin
thans het electriciteitsbedrijfis gehuisvest,
een primitief ingericht ziekenhuis, waar het
brave echtpaar Kasander recipieerde en
alle functies moest waarnemen, die in een
ziekenhuis te vervullen zijn. Alles was er
even unheimisch; kale witte muren, kale
vloeren, sobere meubilering enz., denk U
daarbij de krachtige gestalte van den ove
rigens zeer humanen Kasander met klom
pen als roeiboten en handen als van Goliath
en ge kunt U voorstellen, dat men niet voor
zijn plezier in dat krankenhuis zijn intrek
nam, zodat de meesten die ziekenhuisverpleging nodig hadden, naar Arnhem gin
gen. "
Het ziet er in 1909 somber uit voor de
gezondheidszorg in Wageningen. Een wel
doener zou misschien uitkomst kunnen
bieden. Maar deze zou nog een paar jaar
op zich laten wachten.
Bronnen:
- 125 jaar ziekenzorg Wageningen, Simon
Vink, november 1988, m.m.v. A.L.N.
Rietveld en R.A.R. Elders.
- Gemeente Wageningen, archief secreta
rie, nr. 516
- Website van de Inspectie voor de Ge
zondheidszorg,
http://www.ntvt.nl/artikel/7artikeN868i
rubriek=5
Historische Vereniging Oud-Wageningen.
http://www.oudwageningen.nl/
jaartallen.html

Foto van dokter Niemeijer
(foto: gemeentearchief Wageningen)
Theodorus Niemeijer werd op 16 au
gustus 1859 in Groningen geboren. Hij
was een zoon van de oprichter van de
bekende Groningse tabaksfabriek met
dezelfde naam. Als een van de weinige
Niemeijers ging hij niet'in de tabak'. Hij
ging medicijnen studeren en vestigde zich
op 1 februari 1886 als huisarts in Wage
ningen.
Dokter Niemeijer ontpopte zich als een
geneesheer die zeer veel voor de ontwik
keling van de ziekenzorg in Wageningen
zou gaan betekenen. Vanaf 1 april 1886
tot 1 april 1913 was hij, naast huisarts,
ook gemeentearts. In 1892 werd hij lid
van de lokale gezondheidscommissie en
twee jaar later werd hij daarvan de
voorzitter. Deze belangrijke nevenfunc
tie bekleedde hij tot 1934. In 1911, bij
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als
huisarts, ontving hij van de dankbare
Wageningse bevolking een geldbedrag.
Dokter Niemeijer stortte deze gift in de
kas van de door hem opgerichte 'stichting
dokter Niemeijerfonds'. Het startkapitaal
werd aangewend voor de oprichting van
de plaatselijke Groene Kruisvereniging.
Vanaf 1907 tot 1909 was hij tevens
raadslid. Als raadslid zette hij zich in voor
de pensioenregeling van de ambtenaren
en de werklieden van de gemeente Wa
geningen. Daarnaast bewerkstelligde hij

betere arbeidsverhoudingen voor de ar
beiders van de gemeentelijke gasfabriek.
Dokter Niemeijer was de initiatiefnemer
van de plaatselijke TBC- vereniging. Van
af de oprichting (in 1918) was hij daarvan
tot 1926 ook de voorzitter. Als geen
ander heeft hij zich ingezet voor de
totstandkoming van het tweede zieken
huis in Wageningen (zie deel III). Op 1
januari 1935 nam hij als huisarts afscheid
van zijn patiënten. Hij was toen 75 jaar.
Dokter Niemeijer werd door zijn patiënten
op handen gedragen. Zijn armste patiën
ten hielp hij vaak zonder ook maar iets in
rekening te brengen. Hij heeft tot op zeer
hoge leeftijd doorgewerkt. Vanaf 1935
tot 1948 werkte hij nog als controlerend
arts. Toen hij daarmee stopte was hij 89
jaar oud.
Ereburger
Op 5 juli 1949 besluit de gemeenteraad
van Wageningen om dokter Niemeijer als
ereburger van Wageningen te benoe
men. Op 19 juli 1949, tijdens een speciale
raadsvergadering, vindt zijn installatie als
ereburger plaats. In zijn toespraak roemt
burgemeester Klaasesz dokter Niemeijer
om zijn grote verdiensten voor de ge
zondheidszorg in Wageningen. Dokter
Niemeijer overleed op 28 juni 1951 op 91jarige leeftijd in zijn woning, Markstraat 10
te Wageningen. Deze straatzou later zijn
naam gaan dragen. De Marktstraat heet
te voortaan de Dokter Niemijerstraat,
zoals alle Wageningers hem noemden en
kenden.
Het is bijzonder spijtig dat de gemeente
ook deze straatnaam later sterk heeft
gedevalueerd. De Generaal Foulkesweg,
vernoemd naar een andere ereburger,
heet tenslotte ook geen Foulkesweg! Het
zou de gemeente sieren wanneer ze
deze verarming weer ongedaan zou
maken.
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OORLOG 1940
Een van de vele ervaringen van Wageningers

J. van de Ban

Het maken van een tekst, 67 jaren nadien over de ervaringen in de oorlog,
betekent dat de herinneringen zijn vervaagd en wellicht ook wel gekleurd.
Nu het museum extra aandacht besteedt aan de oorlog, past het wel dat de
Historische Vereniging Oud-Wageningen hier ook aandacht voor vraagt. In
het museum is een beschrijvende tekst over de Tweede Wereldoorlog te
lezen. In het boek van Ad Rietveld 10 Mei 1940, Wageningen in oorlogs
brand staan de ervaringen van vele andere Wageningers opgetekend.
Wageningen ontruimd
De Tweede Wereldoorlog brak uit in sep
tember 1939, nadat Oostenrijk al bij Duits
land was gevoegd. Na de inval in Polen
verklaarden Engeland en Frankrijk de
oorlog aan Duitsland. Velen dachten of
hoopten, dat Nederland buiten dit conflict
kon blijven, maar er werd wel een mobili
satie nodig gevonden. Toen Nederland op
10 mei 1940 toch in de oorlog werd
betrokken, was duidelijk dat Wageningen
moest worden ontruimd, want de Grebbelinie was de verdedigingslijn waar de vijand
moest worden tegengehouden totdat de
waterlinie was volgelopen. De evacuatie
van Wageningen was zorgvuldig voorbe
reid. Wij zouden naar Zwijndrecht gaan.
Mijn vader, die als rijkslandbouwconsulent
voor landbouwwerktuigen, het land rond
reisde, had al kennisgemaakt met de
familie die ons bij evacuatie zou ontvan
gen. Toen de oorlog eenmaal uitbrak
besloot mijn vader naar familie op de
Zuidhollandse eilanden te gaan. Onze auto
werd volgeladen met alles wat we mee
wilden nemen. We reden dus door de
Stationstraat en de Lawickse Allee, maar
bij Duivendaal werden we tegengehouden
door de militaire politie. De Grebbelinie was
afgesloten, er mocht niemand meer door.
Dus terug naar huis en evacueren met de
bevolking van Wageningen, zoals van
hogerhand was voorbereid. De auto weer
uitpakken en voor ieder niet meer bagage
klaarleggen dan hij kon dragen.
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Onze wijk G groep 18 had als groepsleider
mijnheer Piek van de Piekschool. De wijk
Veluvia moest om twee uur gaan lopen
over de Ritzema Bosweg (die toen niet
verder ging dan de Veluviaweg) over het
Delpad en langs het stationsemplacement; via de Lawickse Allee en de Nieuweweg langs de binnenhaven (dat is nu de
Costerweg) naar de haven. Die route was
zo voorbereid, want de verschillende wij
ken mochten elkaar niet kruisen.
Vervoer per rijnaak
We kwamen in een rijnaak terecht, waarin
kolen waren vervoerd en die dus vol zat
met kolenstof, want hij was alleen met de
bezem schoongeveegd. Over een loop
plank met dwarslatten kwamen we in het
ruim en daar vonden we een ligplaats. Het
ruim was gedeeltelijk met stro bedekt. In
een hoek van het ruim was er als toilet een
forse emmer voor ongeveer 200 mensen
achter een zeildoek. Die emmer moest
regelmatig over boord worden geleegd en
als er bij dat transport een scheut uit de
emmer klotste was dat niet preftig voor de
mensen die een plaats hadden gevonden
onder de loopplank.
Onze sleepboot trok zes rijnaken, die twee
aan twee naast elkaar werden verbonden.
Het was mooi weer en tot onze vreugde
kwam een rijnaak met andere leden van
de tennisclub, die we dat voorjaar hadden
opgericht, naast de onze te liggen. Er
ontstond een overleg hoe onze tennisclub

zou moeten heten. We stonden op het
dek te juichen als er weer een Duits
vliegtuig werd neer geschoten. We meen
den er wel vijf te zien vallen.
Met mooi weer voeren we de Rijn af. Toen
het donker werd moesten we in het ruim
slapen op de harde vloer. Op enkele plaatsen
in het ruim hing een petroleumlamp. In de
morgen bleken we bij Schoonhoven voor
ankerte liggen. Om onbegrijpelijke redenen
bleven we daar liggen; we waren nog niet bij
onze bestemming. Wij begrepen niet waar
om we niet verder voeren, maar later bleek
dat de Duitsers al bij de Moerdijk waren.
Verblijf in Nieuwpoort
Tenslotte zijn we tegenover Schoonhoven
op zondag 12 mei ontscheept in het

met afvalhout van een timmerman. Zo
konden wij een eigen potje koken. De
tweede dag kwamen er een paar opge
wonden soldaten, die vonden dat het
fornuis onmiddellijk weg moest, want aan
de overkant van de rivier zouden Duitse
parachutisten zitten en die zouden de
kachelpijp kunnen aanzien voor een ka
non. Vanwege dit gevaar moest ook ons
pakhuis worden ontruimd. Wij werden
ondergebracht op de zolder van een oude
boer, die aan de rand van het stadje
woonde.
Weldra vonden wij in de stadsgracht van
Nieuwpoort een paar vlotten, waarmee wij
enthousiast konden spelen. Ik heb geen
slechte herinneringen aan ons verblijf in
Nieuwpoort. Het gonsde van de geruch-

h d v e n g o z , o.h

vestingstadje Nieuwpoort. Daar was na
tuurlijk niet op ons gerekend.
Wij kregen onderdak in een leeg pakhuis
dat daar vlak bij de loswal staat en waar
stro op de vloer werd gelegd. Mijn vader
scharrelde bij een verzameling oud ijzer
een fornuis op en dat konden we stoken

R a a d h u is

Afb. 1. Nieuwpoort, Buitenhaven met
gezicht op het Raadhuis
ten. Op maandag 13 mei konden we in het
westen de rook en de gloed zien van de
brand in Rotterdam. Toen het bericht van
de capitulatie kwam liepen de emoties bij
11

de soldaten in Nieuwpoort hoog op.
Ze hadden geen vijand gezien en geen
schot gelost. Bij het raadhuis kwamen ze
bij elkaar. Ze sloegen hun geweren kapot
en gooiden die met hun munitie in de
gracht, die onder het gemeentehuis door
loopt.
Terugtocht
Op vrijdag 14 mei werden we per schip
weer terug gevoerd naar Wageningen.
We moesten om zeven uur aan boord zijn
en de tocht duurde ruim negen uur. We
kwamen langs het zwaar beschadigde
Rhenen en voeren onder de spoorbrug

door, waarvan één overspanning in het
water lag. In Wageningen was de ver
woesting door het Nederlandse geschut
erg groot. De kerk op de markt en de
omgeving lagen in puin.
Dat gold ook voor de synagoge en de
doopsgezinde kerk aan het eind van de
Walstraat (ongeveer waar nu het joodse
gedenkteken staat).
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In de bocht van de Nieuwstraat (waar nu
het Salverdaplein is) was hotel Centraal
verwoest en de omgeving zwaar bescha
digd.
Puinruimen
In de stad werd eerst het puin van de
straten opzij gegooid zodat ze weer be
gaanbaar werden. Ook voor de opgebla
zen bruggen over de stadsgracht bij de
Bergpoort en de Nudepoort werden nood
bruggen gemaakt.
Het puin in de stad is later verwijderd en
daarmee is de binnenhaven tussen de
Nudestraat en de Lawickse Allee gedempt.

Afb. 2. De brug over de gracht bij de
Bergpoort in de zomer van 1940
Er waren bomen met explosieven opge
blazen om voor de Duitsers het transport
moeilijk te maken aan de Rijksstraatweg bij
Unitas en ook op de Lawickse Allee.
Ons huis was goed bewoonbaar. Ik moest
wel mijn kamer ontruimen, want mijn

vader had onderdak verschaft aan het
echtpaar van een hoogleraar met een
baby. Zij konden niet in hun huis aan de
Rijksstraatweg, omdat daar Duitsers in
zaten.
De padvinderij ondersteunde de politie en
zo werd ik geposteerd op de dijk bij de
haven, waar volgens de politie een granaat
of een ander explosief voorwerp in de
grintverharding zat. Een dof stuk rond
metaal was daar gedeeltelijk zichtbaar. Ik
heb daar een halve dag bij gestaan en alle
voorbijgangers gesommeerd met een
grote boog om dit metaal heen te lopen.
Daarbij kreeg ik veel bekijks van omstan
ders. Het ging steeds harder waaien en er
woeien zand en kleine steentjes van de
granaat af en tenslotte bleek dat het een
verweerde dop van een fietsbel was. Als
bewijsstuk heb ik die bij de politie ingele
verd.
De padvinders van de Heeromagroep
hadden met stammen uit het bos, die van
de boswachter afkomstig waren, een to
ren gebouwd waarmee men over de Gel
derse Vallei en dus naar de Grebbeberg
kon kijken. Het bleek dat deze toren met
bijlslagen was omgekapt. Dat was niet
onbegrijpelijk, want onze hopman was
artillerie-officier op de Grebberg en hij heeft
een rol gespeeld bij het leiden van het
Nederlandse geschut, dat de toren van de
kerk op de markt kapot heeft geschoten.
Sabotage
Op een krib in de Rijn, bij het drijvende
zwembad bij het Lexkesveer, lag een
Duitse kabel, die met rubber was bekleed.
We hebben de waterdichte stekker daar
van afgeknipt en in de rivier gegooid, zodat
de kabel voor de Duitsers onbruikbaar
werd. In de Gelderse Vallei lag veel oorlogs
materiaal. We hebben een rijtje Neder
landse geweerpatronen aan een ijzer
draad geregen en thuis achter een spiegel
gehangen. Toen ik enige jaren later wist

wie een rol speelde in de illegaliteit heb ik die
daar ingeleverd. We hebben veel telefoon
kabel meegenomen met de bedoeling om
een eigen telefoonverbinding te maken
met een vriend die in de buurt woonde.
In de jaren 1942 en 1943 zijn de verwoes
te of zwaar beschadigde gebouwen in het
centrum van Wageningen vervangen door
panden in de architectuur van de Delftse
school. Deze architecten hebben hele
gevelwanden ontworpen. De gebouwen
kregen allemaal dezelfde blauwe pannen
en die zijn ook gebruikt bij de herbouw van
de kerk op de markt, hoewel daar vroeger
leien op hadden gelegen. De herbouw van
Rhenen is heel anders, want daar zijn losse
panden ontworpen.
Om de woningen te vervangen die in de
oorlog waren verwoest was het nodig om
noodwoningen te bouwen. Daartoe werd
op de Wageningse Berg ten oosten van
het voetbalveld in het bos een aantal
woningen gebouwd die na tien jaar weer
zouden kunnen worden opgeruimd. Dit
werden de woningen aan de Oranjelaan.
De gemeente heeft ze later overgedragen
aan de woningstichting. Het werd een zeer
gewilde woonbuurt en daarom zijn ze niet
afgebroken, maar opgeknapt. Ze staan er
dus nog steeds.
Daarnaast zijn er drie woningen gebouwd
in het zandgat aan de Veerweg. Hier had
men eerder zand afgegraven om het
watervrije terrein van één van de steen
fabrieken te vergroten en ook om elders
terrein te verhogen. Deze woningen, de
nummers 77, 79 en 81, staan eigenlijk te
laag. Bij zeer hoog water in 1993 en 1995
stond er water op de vloer. Daarna heeft
de gemeente een muurtje gebouwd voor
deze woningen. Bij hoog water kan de
toegang tot deze woningen worden afge
sloten. Evenals de andere woningen aan
de Veerweg zijn ze dan alleen te bereiken
vanaf het pad langs de bergrand.
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DE UITWEG VAN DE PHOENIX
Herinneringen aan een verdwenen landweg

I.C. Rauws

In mijn jonge jaren (opa vertelt) bracht ik de zomers en later mijn vakanties
door bij mijn grootouders Evert van den Born en Susanne (Suze) Hendrina
Hillenaar in de Nude. (zie afb. 1)
Evert van den Born, gebo
ren te Wageningen op 19
augustus 1891, overleden
te Wageningen op 4 januari
1972.
Huwde op 15augustus 1913
met: Susanna Hendrina Hil
lenaar; geboren te Middel
burg op 16 maart 1890,
overleden te 's-Gravenhage
op 11 juni 1970.
Foto I.C. Rauws,
19 augustus 1960
Toen in 1958 duidelijk werd dat door de komende uitvoering van de nieuwe
stadswijk het Nudeplan veel zou gaan veranderen en verdwijnen, maakte
ik als herinnering een tweetal foto's van De Uitweg. Ten slotte had ik hier
vele, vele voetstappen staan. Het was een landweggetje met een lengte van
ca 600 meter met halverwege een bruggetje over de trek- of vaarsloot. Het
liep van de Nude naar de Haarweg (zie kaartje afb. 2).
Dakpannenfabriek Phoenix
Rechts van De Uitweg (geen officiële naam)
lag aan de Nude de dakpannenfabriek
annex pottenbakkerij Phoenix die in 1938
faillietging.In 1940 werd de fabriek metzijn
droogschuren gesloopt. Het puntige kantoorgebouwtje met de naam Phoenix aan
de Nude en de pottenbakkerij, de paardenstallen met het woonhuis van de paardenverzorger aan De Uitweg bleven staan.
In 1945 kwam in het kantoorgebouwtje de
familie Westendorp wonen en in de gebouwen aan De Uitweg vestigde zich de nv
Metaalwarenfabriek Jansen, Nude 56.
Achter op het braakliggende fabrieksterrein
lagen bij het einde van de vaarsloot enkele
flinke percelen volkstuin. Door de gebruikers
gewoon "land" genoemd. Dit waren o.a.
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Vermeulen, Van Dolderen, Gouweloos, Van
Soest en Vierbergen. Deze woonden in de
pannenbakkershuisjes tegenover de fabriek aan de voet van de Grebbedijk. Eind
jaren vijftig werden de oude gebouwen
gesloopt en bouwde Jansen er een nieuw
bedrijf met woonhuis, Nude 56-56A.
Rechts van Jansen verrees de nieuwbouw
van Tiemessens aannemersbedrijf met
op de plaats van het kantoortje het woonhuis van Tiemessen, hjude 54. Hiermede
was het voormalige fabrieksterrein weer
geheel bebouwd.
Nude 58 en 60
Links van De Uitweg woonden op Nude 58
mijn grootouders en op nr. 60 de familie
Beukhof.

gingen uitkuieren plukten ze eerst een twijg
uit de ligusterheg en trokken op drie na alle
blaadjes eraf. Daarna ging het zwijgzaam,
met de handen op de rug met het zwiepen
de takje er in, op weg naar de Haarweg.
Daar werd even halt gehouden, waarna de
terugweg werd aanvaard.
Dolle hond
Mijn grootouders hadden een duitse herder
Falco die overdag achter het huis in een
hondenren met -hok liep. Op zeker moment
ging hij als een dolle hond te keer. Agent
Brouwer die vlakbij inde Nude woonde stelde
vast dat het dier inderdaad hondsdol was
geworden. Na enig overleg werd besloten
hem dood te schieten en in de tuin te
begraven. Het was hun laatste hond.
Afb. 2. Het Nudeplan met de ingetekende
De Uitweg. Foto: Th. van der Zalm,
Wageningen van boven bekeken.
Beide identieke huizen werden in 1922 door
timmerman en aannemer Gijs Beukhof
gebouwd. Na de oplevering plantte Beuk
hof twee perenbomen (twee voor de
bestuiving) naast zijn huis. Als het goed is
staan ze er nog steeds. Ook op zijn land
naast de pottenbakkerij had hij twee
exemplaren staan. De fruitopbrengst van
deze bomen werd verpacht. Mijn grootva
der hield het bij drie pruimenbomen.
Achter beide huizen lag een oude met
vlierstruiken en gras begroeide opslag van
afgekeurde dakpannen. Nadat in ca 1947
de gemeente deze opslag verwijderde
bouwde Beukhof hier zijn timmermans
werkplaats. Naast het gezin van Gijs en
zijn vrouw Evertje (Eef) Seves en hun
dochters Gijsberta en Geer hadden zij ook
nog haar vader Herman Seves en haar
ongetrouwde broers Kobus en Rinus in
huis, die destijds op de pannenfabriek
werkzaam waren. Rinus had geen verhe
melte waardoor hij door buitenstaanders
slecht te verstaan was. Als Kobus en Rinus
gewoonlijk na het avondeten De Uitweg

Kleiroute
Over De Uitweg werd vroeger de klei voor
de pannenfabrikage aangevoerd vanaf de
percelen gelegen rond de Haarweg. Voor
bij de pottenbakkerij was de klei aan
weerszijden tot ca 1,50 meter diepte
afgegraven zodat het weggetje als een
dijkje boven het maaiveld lag. In juli 1958
maakte ik hier een foto met mijn grootva
der en broer Koos Rauws, hier tien jaar
oud, als "maatgevers".

Afb.3. De Uitweg van de vroegere dakpannenfabriek Phoenix, gezien naar het
noorden. Op de foto Evert van den Born
en links aan de voetvan dit pad Koos (J.E.)
Rauws (1948).
Foto I.C. Rauws. Juli 1958.
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Koos staat aan de voet van het dijkje in het
bouwland om de diepte ervan aan te
geven (zie afb. 3).
Het aan beide zijden gelegen bouwland,
hier begroeid met haver, was in pacht bij
Job Daniëls van boerderij De Ungel, Nude
48. Links hiervan lag de boomgaard van
Nico Daniëls, die met zijn huishoudster in
het woonhuis In de Bongerd aan de Nude
62 woonde. Nico en Job Daniëls waren
neven van elkaar.
"Waakhaan"
Nico had een prachtige glimmende hoog
op de poten staande bruin-rode doch valse
haan. Als er vreemden op het erf kwamen
kwam het dier aangesneld om de bezoeker
flink in de benen te pikken. Zelfs de
keeshond van Beukhof was bang voor
hem. Om zijn vurig temperament te be
teugelen had Nico een touwtje tussen zijn
poten gebonden. Maar omdat zijn leve
ranciers bleven klagen verdween de haan
op een goede (doch voor hem slechte
dag) als soepkip in de pan.
Het eerste deel van De Uitweg liep door
naar de halverwege gelegen trek- of vaarsloot, waar onzichtbaar in het riet en de
struiken een stenen bruggetje met een
hoog gemetselde boog zonder leuningen
lag met daarop een halve meter met gras
begroeide klei.
Vanwege de sloot had mijn grootvader hier
zijn land waarop hij aardappelen en groen
te teelde. Over het bruggetje ging
De Uitweg naar links. Vanaf dit stuk weg
maakte ik de tweede foto, een terugblik
naar de Nude met in het midden de
gebouwen van de voormalige pottenbak
kerij en paardenstallen (zie afb. 4).
Hier lag de ingang van de kersenboomgaard Heeckerencamp.
Nadat deze was gekapt lag er een suikerbietenveld.
's Zomers kon het hier bloedheet zijn en
afgezien van het gekwetter van de mus16

senkolonie in het struikgewas langs de
sloot kon men het golvende geluid van de
krekels in het hoge gras horen.
Ook de nachtelijke sterrenhemel was hier
altijd buitengewoon helder.

Afb. 4. De Uitweg van de voormalige
dakpannenfabriek Phoenix, gezien naar
de Nude. In het midden de pottenbakkerij
met schoorsteen.
Foto I.C. Rauws. Juli 1958.
Na enige tientallen meters ging het tweede
gedeelte van De Uitweg naar rechts ver
der naar de Haarweg. Deze lag hier vijftig
centimeter boven de links liggende akkers
en weilanden met een vergezicht naar de
Grebbeberg. Rechts lagen, gescheiden
door een greppel met een meidoornhaag,
twee boomgaarden waaronder als eerste
de eerder genoemde Heeckerencamp.
Als men aan het einde rechtsaf de Haar
weg op liep stond links van de weg, even
voor het terrein van de gemeentelijke
reinigingsdienst, een geweldige grootbladpopulier met aan de voet in de schaduw
het stenen munitiekluisje van de Wageningse gemeentepolitie.
Op de plaats van de landbouwgronden en
boomgaarden staan nu de flats van het
Nudeplan en waar De Uitweg op de Haar
weg uitkwam studentenflats. In 1958 had
ik er nog geen idee van dat ik in 1966 een
nieuwe flat aan de Thorbeckestraat 280
zou betrekken en er 21 jaar zou blijven
wonen.

ARCHEOLOGIE
Nieuwe vondsten in Wageningen

H.P. Lagerwerf

Hieronder wordt door onze archeologische contactpersoon melding ge
maakt van vondsten op een drietal plaatsen in Wageningen.
Dolderstraat hoek Nobelweg
De eerste vondst is aan de Dolderstraat
hoek Nobelweg waarde gymzaal stond. In
het gele zand aan de rand van de kuil waar
het gebouw stond heb ik grondsporen
gevonden, donkere verkleuringen in een
lichte ondergrond, die er op duiden dat er
een reeks palen gestaan hebben.

Tien grote verkleuringen in twee groepen
van vijf op gelijke afstanden van elkaar, in
een rechte lijn noord zuid, meteen grotere
opening tussen de twee groepen. Naast
deze grotere opening aan de westkant een
tweetal kleinere gaten. Vlakbij werd ook
een scherf gevonden van een Jacobakruikje uit de veertiende /vijftiende eeuw.
Omdat de sporen zijn gevonden in de
natuurlijke ondergrond is de leeflaag, die bij

de sporen hoort, al vergraven en kan er
weinig met archeologische zekerheid van
gezegd worden. Het lijkt te gaan om de
westmuur van een middeleeuwse (1400)
boerderij. De gemeente heeft voor het
hele terrein een lage verwachting afgege
ven waardoor er vrij gegraven mocht
worden. Ook na de vondsten aan de
Kolkakkerweg en de Dolderstraat is er niets
aan die verwachting veranderd, ambtelij
ke molens malen erg langzaam. Er is van
de eigenaar en de gemeente toestem
ming verkregen om de sporen als educa
tief object voor het Pantarijn te gebruiken
en op die manier een hands-on project te
hebben voor de jeugd.
Hoogstraat
Een achtertuin in de Hoogstraat bij de
doorsteek naar het parkeerterrein van de
Gedempte Gracht heeft de restanten van
de stadsmuur opgeleverd. Tegen alle
regels in heeft de aannemer meer dan een
meter van de muur gesloopt zonder toe
stemming voor graven of slopen aan te
vragen. Ook is hij niet gestopt toen de
muur werd aangetroffen. Hierdoor zijn alle
bodemgegevens van eeuwen leven naast
een stadsmuur, wat toen ook al een illegale
dumpplaats was, verdwenen in een hoop
puin. Wat rest is door de gemeente inge
tekend. Met dit stuk, het stuk dat indertijd
door Anton Zeven van de bulldozer is
gered, en de vondsten onder het Molenstraattheater kan de plek van de Bergpoort weer worden terugberekend.
Wijnkelder bij de Casteelse Poort
De gemeente heeft een tweetal proefsleuven over de kruisgewelfkelder getrokken
zodat aannemers zich een beeld konden
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OUDEWAGHEN
Een oude naam en het verband met Wageningen

Tj. Wijngaarden

Het afgelopen voorjaar ontving ik van een goede kennis uit Friesland een
paar fotokopieën van stukken die betrekking hadden op een stukje geschie
denis van Wageningen. En op één van die kopieën stond het volgende lijstje:
Dit lijstje heeft te maken met
(VI. DE HOF VAN DOLRE.)
de samenstelling van de curtis
1. Curtis de Dolre.
In primis heredes Jacobi de Oudewaghen habent 2 moder saet.
van Dolder.
1 moder saet.
Item Rodolphus Leydensoen
Zoals wij zien komt er twee
1 moder saet.
Item Bertoldus Maetz
maal een naam Oudewaghen op
2 moder saet.
Item Grieta Nellendochter.
Item Hugo Wedeghe
2 moder saet.
voor. Dat was voor mij een gro
Item Engel
'A hove.
te verrassing, want ik wist niet
Item Wilhelmus de Dolre
V4 hove.
Item Wilhelmus de Sconenbrug
1 hove.
dat die naam bestond.
Item dominus Arnoldus de Jutfaes.
1 hove.
Daarom ben ik toen maar eens
Item curtis de Dolre
3/4 hove.
met het lijstje naar het Wage2 hoven.
Item dominus de Dorenwerde
Item Johannes Hey.
1 hove.
ningse gemeente-archief ge
Item Westerhof
1 hove
gaan
Item Wouterus de Dolre
2 hove.
Daar bleek ook niemand de
Item dominus de Lynden
1 hove.
Item heredes Jacobi de Oudewaghen
V4 hove.
naam Oudewaghen te kennen;
1 hove.
Item dominus de Dorenwerde
met als gevolg dat er toen een
Item hospitale sancte Catherine.
I hove.
Item Symon Egbertsz
1 hove.
hele rij vragen loskwam. Bij
Item Wilhelmus de Dolre
'A hove.
voorbeeld: 1 vragen over de
Item dux Gelrensis
1 hove.
bron waaruit het lijstje was
1'A hove.
Item Gerardus Nypyser
overgenomen, 2 vragen in verband met de Latijnse voertaal, 3 vragen over de curtis, 4 de vraag wat wij
ons nu bij de naam Oudewaghen moeten voorstellen. Uit pure belangstel
ling ben ik daarna op zoek gegaan naar de antwoorden op al die vragen. En
hoewel ik er nog niet helemaal uit ben, vermeld ik hier nu toch maar eens de
eerste resultaten van die zoektocht.
De bron
De publicatie waaruit het lijstje is overge
nomen bleek een soort verslag te zijn van
een groot onderzoek dat S. Muller F-zoon
(1785-1875) heeft gedaan naar de ge
schiedenis van de proosdij van St. Jan
in Utrecht. Dat verslag is getiteld: Lijst van
de goederen en rechten behoorende aan
de proosdij van St. Jan te Utrecht in de
15de eeuw. Het telt maar liefst zo'n veertig
bladzijden en het is opgenomen in de reeks
Verslagen en Mededelingen van de Vere
niging tot uitgave der bronnen van het
Oude Vaderlandsche Recht, 4/3, 1903.
Een groot deel van die publicatie is ge

schreven in het Latijn en dat was voor mij
een tegenvaller, omdat ik geen latinist ben.
Daardoor kan ik nu (nog) niet goed oorde
len over het Latijnse deel van dat verslag.
Maar ik kan hier alvast wel verklaren dat ik
in het Nederlandse deel van dat verslag
verder niets over Oudewaghen ben tegen
gekomen.
Latijnse voertaal
Omdat ik het wel belangrijk vond om in elk
geval het eerste zinnetje op ons lijstje
goed te begrijpen heb ik de hulp van onze
gemeente-archivaris, de heer Kernkamp,
maar eens ingeroepen.
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Samen hebben wij geconcludeerd dat daar
10 ongeveer het volgende staat: Ten
eerste hebben de erfgenamen/ nakome
lingen vanJacobus van ofuitOudewaghen
de plicht om twee mud zaad a f te dragen.
Waarbij wij bij de inhoudsmaat moder of
mud misschien aan 130 a 140 liter moeten
denken. Met zaad zal waarschijnlijk wel
rogge bedoeld zijn, omdat het toen vaak
voorkwam dat de pacht in de vorm van
rogge moest worden betaald.
Curtis
De vraag wat een curtis eigenlijk voorstel
de is niet eenvoudig te beantwoorden.
Men moet eigenlijk het hele proefschrift
van E.N. Palmboom hebben gelezen om
alle aspecten van het onderwerp curtis
goed te kunnen begrijpen. Dat proefschrift
gaat namelijk over het kapittel van SintJan
te Utrecht. De hele organisatie van de
proosdij wordt er in behandeld. Daarbij
worden de Hof en de curtis van Dolderook
herhaaldelijk genoemd! Heerlijke kost voor
liefhebbers van de geschiedenis van Wageningen!
Voor mijn doel lijkt het mij echter niet beslist
nodig om die hele organisatie hier aan te
halen.
De nu volgende informatie lijkt mij voldoen
de om enigszins een indruk te krijgen van
al het werk dat er zoal op de curtis werd
gedaan.
Om te beginnen is het belangrijk om te
weten dat de Hof van Dolder tot de
goederen van de proosdij van Sint Jan
behoorde en dat die Hof (samen met nog
een paar andere hoven) verantwoordelijk
was voor de voedselvoorziening van het
kapittel van de SintJan. Die verantwoorde
lijkheid bracht veel administratief en beheerstechnisch werk mee. Bij al dat werk
speelde de curtis een grote rol.
Op de curtis werden bijvoorbeeld de vroon
diensten geregeld, die destijds nog door
horigen moesten worden geleverd. De
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pacht en de cijnsen werden er geïnd. De
hoogte van de quota werd er ook geregeld
(met het oog op de leveringsplicht aan
gaande het voedsel voor het kapittel).
Verder was de curtis ook nog de centrale
plaats waar de boeren hun producten
verplicht moesten inleveren. Nadat die
producten waren gewogen werd dan vast
gesteld hoe hoog of de tienden waren die
de boeren moesten afstaan. (Een tiend
was vroeger het tiende deel van de op
brengst dat men aan de eigenaar van de
gebruikte grond moest afstaan).
Na de drukte van dat inleveren van pro
ducten volgde dan meteen de zorg voor
de opslag van die producten. Dat opslaan
deed men zoveel mogelijk op de curtis zelf,
omdat dat voordelen had bij de aflevering
van de producten.
Al met al had die curtis dus vele gezichten.
Men kon en kan die curtis zien als een
stukje kapittel, als een soort arbeidsbu
reau, als een soort belastingkantoor, als
een landbouwcentrum, als een weegplek
en een pakhuis, èn als een mooi stukje
logistiek!
De naam Oudewaghen
Toen ik de naam Oudewaghen voor het
eerst zag dacht ik meteen aan de oude
vraag of er in het verleden op of nabij de
Wageningse Berg ook een nederzetting of
buurtschapje met de naam Oud-Wageningen heeft bestaan.
Op die vraag is bij mijn weten nog nooit een
bevredigend antwoord gevonden. Daar
door vroeg ik mij af of de ontdekking van
de naam Oudewaghen dan nu misschien
het antwoord op die vraag was.
Aanvankelijk dacht ik dat dat inderdaad wel
eens het geval zou kunnen zijn. Immers
de namen Oudewaghen en Oud-Wageningen lijken veel op elkaar. Maar in de loop
van mijn onderzoek ben ik toch van ge
dachte veranderd. Ik begon de informatie
van Palmboom over het begrip curtis

steeds relevanter te vinden. En ik begon
ook steeds meer te geloven in de overeen
komst met namen zoals bijvoorbeeld Oude
Tol.
Dat heeft er toe geleid dat mijn redenering
nu als volgt is:
a) Het is helemaal niet zeker dat de naam
Oudewaghen op een hele nederzet
ting slaat. Hij kan net zo goed op een
enkele boerderij of op een bepaald
bedrijf slaan. (Dat zou dan meteen wel
eens de verklaring kunnen zijn van het
feit dat de naam vrijwel niet in de
literatuur wordt aangetroffen.)
b) Het lijkt mij helemaal niet onmogelijk
dat de naam Oudewaghen bij de curtis
van Dolder vandaan komt. Want voor
al dat wegen van die boerenproducten
moeten op de curtis weegtoestellen
aanwezig zijn geweest. Een weegtoe
stel werd volgens mijn etymologisch
woordenboek in het middelnederlands
een wage genoemd; de meervouds
vorm was dan wagen.
Omdat er op de curtis wel meer dan

één wage zal zijn geweest (vanwege
de grote aanvoer van producten) zal
men daar dus wel meer dan eens over
de "wagen" hebben gesproken. Voor
boeren die geregeld naar de curtis
moesten kreeg het begrip wage(n) op
den duur ook een beetje de betekenis
van een plaatsaanduiding. (Dat gaat
nu in de praktijk nog altijd zo).
Kort gezegd: het woord "wagen" in de
naam Oudewagen hoeft niet beslist op
een persoonsnaam of op een vervoer
middel te wijzen. Het kan in het verle
den ook wel op weegtoestellen hebben
geslagen.
c) Het bijvoeglijke naamwoord "Oude"
zal wel aan het woord wagen zijn
vastgeplakt toen de verplichte leveran
ties van (oogst-)producten ophielden.
Dat zal dan misschien in de 13de of de
14de eeuw zijn geweest, toen de leveranties-in-natura werden vervangen
door betalingen in geld. Immers toen
verloren veel weegtoestellen hun func
tie.

NOOT VAN DE REDACTIE
De auteur Wijngaarden zit dus nog met een aantal vragen.
Deze vragen roepen om reacties van geïnteresseerde lezers. Deze reacties
zijn van harte welkom en zullen uiteraard in het vervolgnummer worden
gepubliceerd. Eén ding is zeker: de auteur heeft bijzonder interessant
bronmateriaal aangeboord.
Het boek van E.N. Palmboom, 'Het kapittel van Sint Jan te Utrecht', is
aanwezig in het gemeentearchief. Het boek beschrijft het onderzoek naar
de verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit in de
periode l l e-14e eeuw. Het boek bevat onder andere waardevolle informa
tie over de geschiedenis van Wageningse buurtschappen (o.a. Dolder,
Brakel, Nude).
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DE JOODSE BRIGADE (2)
Onderdeel van het Engelse leger in Wageningen.

A.G.Steenbergen

De eerste aflevering van dit verhaal 1) eindigde met de kennismaking van
Jan J. de Goede met soldaat Arie Tempel. Deze was geboren in Danzig (D)
en in 1933 geëmigreerd naar Palestina 2).
Arie Tempel / Arye Dvir
De familie Van Baak was een van de
Wageningse families, waar soldaten gast
vrij werden ontvangen. Jan, die bij zijn
grootvader en tante woonde, was geboren
in 1926 en beduidend jonger dan soldaat
Arie Tempel. Niettemin klikte het bijzonder
tussen hen. Toen een deel van het contin
gent wegens ruimtegebrek Wageningen
verliet en naar Maarn trok, bezocht Jan zijn
vriend daar. Einde 1945 (?) verlieten de
soldaten zowel Wageningen als Maarn en
vestigden zich tijdelijk in Eindhoven. Tussen
de soldaten bevond zich Jan J. in soldatenkleding!! In 1946 volgde de terugkeer via
België naar Palestina.
In hetzelfde jaar ging Jan J. voor militaire
opleiding naar Engeland en later naar
Amersfoort. Hij leerde in Amsterdam zijn
vrouw Nel kennen. In 1948 trouwden ze.
In Engeland al kreeg Jan J. geen antwoord
op zijn brieven naar Israël. Terug in
Nederland informeerde hij bij het Israëli
sche Rode Kruis (?). 3)
Hij kreeg te horen dat Arie Tempel vermist
was bij de onafhankelijkheids oorlog in 1948.
Een paar jaar later, in 1952, kreeg Jan J.
contact met Jehoshua David, een corres
pondent in Israël voor het ruilen van postze
gels. Jan J. was een verwoed verzamelaar.
Hij vroeg Jehoshua eens te informeren naar
Arie Tempel en zijn vermissing. Tot zijn
verrassing kreeg hij bericht dat zijn vriend
woonde in de kibboets Lebavot Habashan
boven het Meer van Tiberias. En dat hij
kerngezond was! Na zijn terugkeer had hij
een Hebreeuwse naam aangenomen, de
vertaling van zijn naam: Arye Dvir! Sindsdien
kon er weer gecorrespondeerd worden.
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afb. 1. Arye Dvir in 1948

afb. 2. De drie oud-soldaten van
de J.B. in 1973
In 1958 bezocht Jan J. op uitnodiging van
zijn oom, J Amichay Kroll, Israël.
A. Kroll logeerde in juli 1957 tijdens een
seminar in Wageningen, bij de familie De
Goede, die
toen aan de Diedenweg
woonde.

Zo ontmoette Jan J. zijn vriend Arye, diens
vrouw Gila (ook uit Duitsland afkomstig) en
hun drie kinderen.
In 1973 bezochten Jan J. en Nel Israël. Ze
waren 25 jaar getrouwd.
Bij Arye en zijn vrouw ontmoetten zij nog
twee oud-soldaten van de Joodse Brigade,
die in Wageningen gelegerd waren. Chaim
Mueller en nog een Chaim, wiens achter
naam Jan J. niet noteerde. Arye Dvir is al
meer dan dertig jaar geleden gestorven.
Maar de herinnering aan hem is gebleven
bij de familie en door Jan J. in de dagboe
ken van 1958 en 1973 vastgelegd. Voor
hen die dit niet weten: Jan J. de Goede is
mede- oprichter van onze vereniging OudWageningen en de eerste voorzitter. Hij
overleed in 1981.
Wie danste er de HORA?
De familie P. die aan de Wilhelminaweg
woonde had, dankzij de knappe dochters,
veel contact met de soldaten van de
Joodse Brigade. Regelmatig kwam soldaat
(officier?) Smoulik Farkov bij hen over de
vloer. Hij leerde de dochters discuswerpen
op het toen nog open terrein achter de
vroegere HBS tegenover hun huis.
Met zijn mede-soldaten organiseerde
Smoulik, zoals ik eerder schreef,
dansavonden voor de bevolking
onder de bomen bij hotel De
Wereld. Op een van deze avon
den leerde Smoulik zo'n veertig
Wageningse jongens en meisjes
de HORA dansen, een Israëlische
groepsdans in een gesloten kring.
De soldaten hadden punten on
der hun kistjes (legerschoenen)
en bij het dansen ketsten deze op
de stenen, zodat de vonken eraf
vlogen. De HORA was (en is) een
Roemeense dans die door immi
granten uit Oost-Europa mee naar Israël
is genomen. U zult deze vrolijke dans
ongetwijfeld wel eens op de T.V. gezien

hebben of misschien hebt u zelf de HORA
wel gedanst. (In 1945 geleerd?) Van
Smoulik Farkov moet ergens nog een foto
zijn?4)
De Joodse Brigade in de krant.
Ik heb de Wageningsche Courant uit 1945
5) eens doorgekeken naar 'nieuwtjes' over
de soldaten van de J.B. Ik vond in het
nummer van zaterdag 22 september 1945
een verslag van een voetbalmatch 'Wageningen-Brigade', gespeeld, jawel, op de
Wageningse Berg. De soldaten van de
Brigade kwamen uit Zeist en wonnen met
1-3. Nu moet ik erbij zeggen dat deze
jaargang niet helemaal compleet is. Mogelijk
staat er iets in de ontbrekende nummers?
Captain Erier
De naam van Captain Erier is al eens
genoemd in het vorig nummer als maker
van foto's. Jan J. kreeg een aantal nega
tieven van hem. Hiervan bevinden zich
afdrukken in de collectie van Oud-Wageningen. Captien Erier was ook als getuige
aanwezig bij de Joodse huwelijkssluiting
van Leo Worms en Ro de Solla op 10
oktober 1945 in de bovenzaal van restau
rant De Tien Zilverlingen op de Markt, hoek
Hoogstraat.

Afb. 3. Huwelijkssluiting van Leo Worms en
Ro de Solla in oktober 1945. Naast Ro staat
Captain Erier van de J.B.
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Captain Erier was met een tante getuige
voor Ro de Solla, omdat haar ouders niet
meer in leven waren.
Het huwelijk werd ingezegend door waarne
mend opperrabbijn Rodrigues Pereira. Hij
was gekleed in het uniform van de Prinses
Irenebrigade als groot-majoor. Ongetwij
feld zal een aantal soldaten van de Joodse
Brigade aanwezig geweest zijn, zodat er
minjan was (tien mannen boven de dertien
jaar om een dienst te kunnen houden).5)
Leo Worms en Ro de Solla waren in
Wageningen ondergedoken.

Noten:
1) Oud-Wageningen, 2007, november,
blz. 107.
2) 1933-1939 vijfde immigrantengolf vnl
uit Duitsland.
3) Bestond deze onder deze naam?
4) Mededelingen B.P. augustus 2003.
5) Aanwezig in het Documentatie-centrum
van Oud-Wageninqen.
6) Wageningsche Courant van zaterdag
13 oktober 1945

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 30 wil ik opnieuw Uw aandacht op het gemeente archief vestigen.
AANDUIDING VAN EEN KISTJE EN
EEN DOOSJE
Dit kissie ent doosie te bestelle aan de We
Edele Geb[oren] Jonkvrouwe, Jonkvrouw
S.M. Bosch tot Wageningen.
Afgevaaren van Dordrecht met het Arn
hemse Schip den 21 Aug. 1772 en moet
Afgegeeven werden aan hetLexsies Veer
en verders ten eerste besteld werden op
Wageningen.
Dit kissie en 1 doosie gemerckt

J ^ N2enl
Vragt Van Dordt na Wageninge 12 st.
21 augustus 1772.
Indien het merk de functie heeft van een
handmerk, dan zal het wellicht het handmerk zijn van de schipper.
Omdat het kistje en het doosje de num
mers 2 en 3 hadden gekregen, moet er
ook een pakje nr 1 geweest zijn. Hij voer
dus van Dordrecht naar Arnhem en legde
bij het Lexkesveer aan om het kistje en
doosje af te geven. Maar aan wie? Moge
lijk de veerman, die dan zorgde dat het
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kistje en doosje bij Jonkvrouwe Bosch
terecht kwam.
Bron: Oud-archief 1212. Stukken betref
fende het beheer van het Lexkesveer
door Nymegen en Wageningen, 17441777.
NORMEN EN WAARDEN: GEEN
WILDPLASSER» EN HOEDJE AF
— dat verscheyde menschen haer niet en
ontsien haer behoeften te doen op en
langens de Stadt Wall en by de opgangen
van dien, alsmede verscheijde vuijligheijd
daer neer te werpen, niet tegenstaende
hetselve verscheijde malen by publicatien
is verboden, en nog laest op de 12de Juni
1731. En indien eynde secreten op de
Stadts Wallen sijn gemaekt; — een schuttingh voor die aenbrengen - en Suppoost
voor een legaal bewijs verstrekken, en sal
die Diender de Jongen de hoed afnemen
en sullen de Ouders voor de kinderen
moeten betalen sonder aensien van per
sonen - ten Raethuyse den 7de July 1740.
GepubliceertdoorJ. Wicherts, secretaris.
Geaffigeert de 9 * Juli 1740, W. van Eden,
Ger[ichts] Bode.

De stad legde dus openbare toiletten op de
stadswallen aan, en deze vielen onder het
legale, d.w.z. wettige gezag van een
Diender. Om te laten zien, dat hij het
plaatselijke gezag vertegenwoordigde,
moesten de jongens hun hoed voor hem
afnemen. Deden ze dat niet, dan konden
zij beboet worden. De boete moest dan
door de ouders betaald worden en zonder
aanziens des persoons.
Kortom iedereen was gelijk, maar ook in
die tijd zullen sommigen wel meer gelijk zijn
geweest dan anderen.
Het hoed-afnemen zouden we nu rang
schikken onder het kopje "normen en
waarden".
Bron: Oud-archief' 149. Publicatiën van
de magistraat over de jaren 1721-1745.
ROUWENHOF
10 maart 1434 (— den naesten guesdaigs
na den sonnendaghe Letare Jerusalem).
Oorkonde 120. Arnold, hertog van Gelre
doet afstand van zijn recht op losse of
wederkoop op de hof de Ruwenhoeve bij
Wageningen, welke eerder door hertog
Eduard in pandschap uitgedaan en nu door
huwelijk aan Johan van Boedberg geko
men was.
De Ruwenhof, die nabij de Plantenkundige
Dienst aan de Geertjesweg lag, was eer
der eigendom van de hertog van Gelre. Hij
heeft het in onderpand gegeven, omdat
hij waarschijnlijk geld nodig had. Inmiddels
is door huwelijk de verpande Ruwenhof in
handen van Johan van Boedberg geko
men, die het kennelijk permanent in eigen
dom wil hebben.
Losse houdt in dat het pand door terugbe
taling van de lening de schuld wordt afge
lost. Hij verklaart dat hij dit niet gaat doen
en dat Johan de nieuwe eigenaar is.
Eigenlijk is het woord wederkoop, d.w.z.
terugkoop niet juist. Immers de graaf had
de Ruwenhof niet verkocht, maar ver
pand.

Guesdach betekent woensdag. Immers
de gu in het frans is vaak een w in de
germaanse taal (Gualther/Walter, Guillaume/Willem, ook de Gaulle/van de Walle,
waarbij ua omgewisseld is in au).
Laetare Jerusalem is de derde zondag
voor Pasen. Pasen 1434 viel op 28 maart,
dus viel Laetare op 7 maart. Dat was dus
een zondag. De woensdag daarop valt op
10 maart.
Bron: I.A. Nijhoff. 1747. Gedenkwaardig
heden uit de Geschiedenis van Gelderland.
IV.518p.
SANDER VAN STRALEN MAG GEEN
DUIVEN VANGEN
Dezelve Heren (\/an de Magistraat) spreekt
nog aan Sander van Straelen ter oorsaecke
van syne huys bevonden is een treckslach
om duyven daermede te vangen, alsoo te
selve is strijdende tegene het Placcaet
daertegens geemanceert. De Stadtsdienaer (dat is de stadsbode) moet hem op de
hoogte brengen. Stralen antwoordt geene
duyven gehadt te hebben, en[de] slag
toegemaeckt 14 dagen te voren.
De trekslag zal een net geweest zijn, dat
hij op zijn zolder over de aldaar toevende
duiven kon trekken. Duiven zullen wellicht
toen (ook) een overlast geweest zijn. Of
had Sander ze met voer gelokt? En Sander
zal gedacht hebben: "Waarom niet een
paar voor de consumptie vangen?" Maar
het mocht niet, want een Placcaet had dat
bekend gemaakt. Ik denk dat het vangen
een recht van de heer, d.w.z. een 'lands
heerlijk recht' was. Ondanks dat Sander
zegt de trekslag 14 dagen eerder te
hebben afgebroken zal hij de boete wel niet
hebben ontlopen.
Misschien dat eerder de duiven heerlijk
smaakten.
Bron: Recht, archief inv. nr. 20 Register
van burgelijke zaken 1628-1672, 20:
fl69v+ fl70r.
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EEN RECEPT UIT CA. 1802
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Hierbij is wel een woord
latijn bij. Een bevriende
oud-apotheker
heeft
enkele suggesties ge
'Q
^ tc rn « ,
«u "T/y'
daan:
Rhabarb: Cremor: tart i
wellicht
zure kalium tar■
' £7*-*A L : £~ *tri
{>er-:
traat; Terebintina larici^
^ m < A n /0«C4tr/V
na/T. veneta,, larix,
Lorkenterpentijn; q. s.
= quantum sufficit, d.i.
f - m - é z . j f r x c s c s *~ U w e .n * b /f /£",
voldoende
hoeveelheid;
/r"^ v'';x-^ a-l/mü-n
&»f /ta „
gutt. gutta = druppels,
R. vnguent Rofar van
<<L ^ *-#y f-f c.-^*/~
~ttXJ Z P. tacamaloacca; po
puleij = populierknopt : r f t .~ ? i„
ei- : Ic-curPt m t
balsem, precipitate =
A li4 u
„
kwikoxide als desinfec+ a j j : / * - £ £ ' ^ 'trt -!*<} i r f / tiemiddel; Boliarmeni =
c C- * &>f m
\ £-ï1f
^
Bolus rubra = een kleurmiddel, sang: Draconis
fa-** tf ;
A*carri /)'<*,
j,
= drakenbloed, hars
/ ,
/
s
/
ƒe#4f~ï
achtige afscheiding van
de vruchten van ver
Poging tot trancriptie
scheidene soorten D a\em onorops
l/oor de tecke als men hartlivig is die neemt (Palmae), kleurmiddel; misce f. vnguent =
van de volgende pillen v[i]er o f vijf om misce fac. unguentam. mengsel gemaakt
weecklivigh te sijn sonder pijn.
Maar er blijven nog vele vragen over. Ook
Rhabarb: Cremor: tart: a Zij
betreffende aanduidingen over de hoe
Therabint. venets q s:
veelheden. Zoals de aanduiding van de
ol: Cortic: gutt. 6s.
hoeveelheid, ij achter de merkwaardige Z
formextzor in forman Ciceris
zal ii = twee betekenen.
om te smeren die uitwendig sijn soo veel
alsmen daer bij kan
Gaarne aanvullingen en/of correc
ties naar de redactie.
R vnguent Rofar:
populeij a Zij
Bron: Oud-recht. archief inv. nr. 299.
o l : scorpioni Zi n
Stukken betreffende de boedel vaN Dr.
precipitate Zi n
Victor Jan Elsnerus, ca 1802.
mass : pill. Cinagloff: Éi
boliarmeni
sang: Draconis a Zi n
misce f. vnguent.
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HELENA BOEKHORST (1)
Levensloop van een ongehuwde moeder

H.C. Wildeman -van Schijndel

In de tweede helft van de negentiende eeuw bestonden er in ons land nog
geen bij wet geregelde sociale voorzieningen voor behoeftige minderbe
deelden. Door deze situatie werd een werkloze, ongehuwde moeder nood
gedwongen tot bedelarij gebracht, met alle gevolgen van dien.
Helena Boekhorst, ook Bokhorst ge
naamd, werd geboren op 5 mei 1821 te
Renswoude (gem. Ede). Zij was het enige
kind uit het huwelijk van Hendrikus Bok
horst met Cornelia Mulder.
Toen Helena negen jaar oud was overleed
haar moeder op 1 december 1830. Bijna
zes jaar later, op 17 september 1836,
hertrouwde haar vader te Wageningen met
Hermina Rothuis. Na de huwelijksvoltrek
king vestigde Hendrikus Bokhorst zich in
Wageningen. Hierdoor kwam ook zijn doch
ter, de toen vijftienjarige Helena, in deze
stad wonen. Ze nam haar intrek bij haar
vader en stiefmoeder. Het gezin breidde
zich uit met vijf kinderen. Helena kreeg drie
halfzusjes en twee halfbroers, waarvan er
een in 1846 op tweejarige leeftijd overleed.
Op dinsdag 18 januari 1848 stierf haar
vader, Hendrikus Boekhorst, in de ouder
dom van vijftig jaren. Hij liet haar en haar
stiefmoeder achter met de zorg voor vier
jonge kinderen. Ruim twee jaar na het
overlijden van haar vader, op 11 oktober
1850, baarde Helena een buitenechtelijke
zoon die zij de naam Hendrikus gaf.
Ongeveer acht maanden na de geboorte
van haar kind werd Helena van de open
bare weg gehaald en op 17 juni 1851
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
veertien dagen, wegens bedelarij, ge
pleegd te Wageningen. Na haar vrijlating
ging ze weer de straat op om te bedelen.
Op 16 maart 1852 werd zij voor de tweede
maal veroordeeld. Deze keer tot een
gevangenisstraf van zes maanden, we
gens rebellie en landloperij gepleegd te
Wageningen. Na een kort verblijf in het

Huis van Bewaring werd zij overgebracht
naar de bedelaarskolonie Ommerschans.
Na haar terugkeer in de maatschappij ging
Helena als werkster aan de slag om in haar
eigen levensonderhoud en dat van haar
zoon te kunnen voorzien. Vijfjaar na haar
vrijlating, op 4 maart 1857, kreeg zij een
tweede buitenechtelijk kind. Een dochter
die de naam Johanna ontving. Dit kind
overleed op 31 december 1861 in de
leeftijd van vier jaar.
Op 26 september 1862 trouwde de toen
41-jarige Helena Bokhorst met de 42jarige arbeider Gerrit Folmer, zoon van
Gerrit Johannes Folmer en Heintje Meurs.
Tijdens de huwelijksvoltrekking werd haar
zoon Hendrikus "als hun beider zoon er
kend". Uit dit huwelijk werden twee doch
ters en een zoon geboren. Haar echtge
noot Gerrit Folmer overleed te Wagenin
gen op 24 juli 1898. Dertien jaar na de dood
van haar man overleed Helena Bokhorst,
op 6 maart 1911, in de Veerstraat huis B
149 te Wageningen in de leeftijd van 89
jaar. Haar overlijden werd aangegeven
door haar oudste zoon Hendrikus Folmer,
geboren Boekhorst.
Helena was de halfzuster van mijn over
grootmoeder, Maria Boekhorst.
Bronnen:
-Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand
Gem. Wageningen
-N.A. Wageningen inv. nr. 2570, lijst van
door de Arrondissements Regtbank
veroordeelde personen, binnen de Gem.
Wageningen woonachtig
-Aardrijkskundig woordenboek, deel 8
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f gebeurtenissen
STADSRECHTEN VAN WAGENINGEN
O-W 35-4 blz. 100-104
Graag wil ik reageren op het artikel van Jan
van den Burg in Oud Wageningen 4-2007.
Hierin wordt aan de hand van documenten
zeer uitgebreid beschreven hoe de ontwik
keling van de stad verlopen is. Het bodemarchief in Wageningen schrijft echter zijn
eigen verhaal, wat een ander beeld geeft
over ons stadje.
Bodemarchief
Wat bijzonder is aan de stad binnen de
gracht is dat er nog nooit materiaal van
vóór 1200 is aangetroffen. Zelfs in de
oudste stadstuintjes is Utrechts grijs aar
dewerk uit de dertiende eeuw het oudste
dat is gevonden. Direct buiten de binnen
stad zijn veel vondsten gedaan die duiden
op een continue bewoning van de Westberg, de Veerstraat, de Veerweg en de rij
brinken vanaf de Stadsbrink tot aan de
Peppelerbrink, vanaf begin tiende eeuw tot
heden. Gezien de rijkdom van de vondsten
heeft de kerk op de berg macht gehad
(goudschat van de Westberg), maar de
behuizingen er om heen en die aan de
Veerweg en de Bergstraat waren bedui
dend minder rijk dan de vondsten die in en
om de brinken gedaan zijn.
Eerste kerkje
De economische macht lag bij de boeren
rond de brinken en die macht was dusdanig
dat het eerste kerkje van Wageningen ten
tijde van de kerstening niet op een van de
brinken is gebouwd, maar helemaal op de
Westberg, ruim buiten de brinken. Het
gebruik van het heidense grafveld aan de
Diedenweg door christenen duidt erop dat
de brinkbewoners de macht van de kerk
niet direct naast hun voordeur wilden
hebben, hoewel ze al christen waren.
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De stichting van Nieuw Wageningen volgt
hetzelfde patroon als de stichting van Oud
Wageningen. Er wordt een nieuw machts
centrum naast een bestaand machtscen
trum gebouwd op een plek waar tot dan toe
niemand wilde wonen, aan de rivierkant van
de oeverwal. Het verhaal van Jan van den
Burg over de redenen van het uitgeven van
stadsrechten en de manier waarop het
daarna uitgevoerd is door de diverse poten
taten is zeer mooi en erg compleet en daar
doe ik verder niets aan af. Nieuw Wagenin
gen is echter niet gegroeid, het is gesticht
met een politieke reden.
De geschiedenis herhaalt zich
Om vrijwel dezelfde reden is het kasteel
van Wageningen niet naast de stad ge
bouwd, zoals gebruikelijk was in de zestien
de eeuw, maarermiddenin. De machtwas
weer dusdanig verschoven dat ingrijpen
van buiten noodzakelijk werd geacht en
Wageningen een van de vijf steden was in
de Lage Landen waar een kasteel binnen
de stadsmuren als noodzakelijk werd be
schouwd. Een zich herhalend patroon in
Wageningen.
Kortom, de Wageningse geschiedenis blijft
verbazen. Neem de archeologen die zich
over duizend jaar moeten buigen over de
stroomrichting van de Rooseveltsingel
(bergop!). Laten we hopen dat er genoeg
geld blijft worden uitgegeven aan bladeren
(opgravingen) in ons bodemarchief.
Huig Pieter Lagerwerf
GENEALOGIE VAN DEN BORN
O-W 32-1, pag. 16 en O-W 30-1, pag. 12.
Naar aanleiding van de familiefoto van Van
den Born uit de Nude kreeg ik de vraag of
de naam L. Rauws gelezen kon worden als
L. Rauws-Van den Born.

Het antwoord is "Ja ", daar haar meisjes
naam in de tekst is weggevallen.
Lammerdina (Dien) van den Born trouwde
te Wageningen op 18 juli 1935 met Jacobus (Koos) Rauws uit Bennekom. (Zie de
pasfoto's uit 1955.)

In de eerste kolom op bladzijde 98 moet
de vierde regel van beneden luiden:
Wel is een aantal Wageningers in februari
1945 in die plaats terecht gekomen, nadat
zij hun vorige evacuatieadressen in Over
berg tussen Veenendaal en Amerongen
op last van de Duitse Wehrmacht hadden
moeten verlaten.
Na invulling van dit jaartal is alles begrijpelijk.
J. van Raalten

Jacobus Rauws, geb. te 's-Gravenhage op
5 juni 1909, overl. te Zoetermeer op 11
april 1995. Huw. te Wageningen op 18 juli
1935 Lammerdina van den Born, geb. te
Wageningen op 25 september 1913, overl.
te Zoetermeer op 7 mei 1988.
Foto's 1955.
Omstreeks 1978 werd genealogisch on
derzoek gedaan naar de familie Van den
Born. Uit een tweetal brieven van de
onderzoekers die ik destijds van Wouter
van den Born (overl. 1993) ter inzage
kreeg bleek dat men onderzoek deed naar
deze geslachten in Gelderland, Zuid-Holland en België. Later zou hierover even
tueel een boek verschijnen. Betreffende
het bovenstaande werd mij gevraagd of er
ooit een publicatie is verschenen. Het is mij
echter niet bekend, daar ik er verder nooit
meer iets van heb vernomen. Misschien in
Veluwse Geslachten? Als een lezer het
weet, antwoord graag aan de redactie.
Sjaak Rauws.
WAGENINGEN IN OORLOGSBRAND
O-W 35-4 pag. 98
Door het wegvallen van het jaartal 1945 is
de inhoud van genoemd artikel helaas niet
voldoende duidelijk.

KRUIPONDER
O-W 35-4, pag. 94-95. Naar aanleiding
van bovengenoemd artikel kreeg ik een
vraag naar de betekenis en de eventuele
achterliggende geschiedenis van de boer
derijnaam Kruiponder. Helaas kon ik hierop
geen antwoord geven. Het zou een perceelsnaam kunnen zijn waarnaar de boer
derij is vernoemd. Dit is bijvoorbeeld ook
het geval met enkele boerderijen gelegen
aan de Rijnsteeg. Als u het weet, uw
antwoord graag aan de redactie.
Boerderij De Rimboe
Een andere ietwat vreemde boerderij
naam die ik u niet wil onthouden is de
Rimboe, gelegen even ten westen van de
noordelijkste gemeentegrens van Wage
ningen in het Binnenveld over de Grift aan
de Zuidelijke Meentsteeg 35, hoek Veenweg-Maatsteeg (gemeente Rhenen).
In mei 1980 vroeg ik aan de bewoner, de
heer A. de Ridder, naar de betekenis van
de naam. Hij vertelde mij dat het perceel
waarop de boerderij staat de naam De
Goede Troost draagt en dat de boerderij
de naam de Rimboe kreeg in mei 1940. De
Nederlandse militairen die hier lagen von
den de omgeving prachtig vanwege de
vele bloemen, vogels en de vredige stilte
die er heerste. Maar omdat ze overal zo
ver vanaf zaten vonden zij dat ze in ”de
rimboe" verbleven.
Een verlaten, eenzame streek. Vandaar
deze naam.
Sjaak Rauws
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
HET LANDGOED OOSTERENG OP EEN
In de negentiende eeuw zijn op arme
zandgronden landgoederen aangelegd. Men
beloofde zich veel van de opbrengsten aan
houten landbouw-producten. Voorbeelden
zijn De Delle (bij Heerde), Schovenhorst (bij
Putten) en Oostereng (bij Wageningen en
Bennekom). Als die zandgronden niet alleen
arm maar ook droog waren, verdwenen de
hoge verwachtingen snel achter de horizon.
Uiteindelijk bleef bos over, maar de op
brengst van het land-goed en de ambitie
van de eigenaar spoorden dan niet goed
meer. Een sprekend voorbeeld van deze
gang van zaken wordt beschreven in een
recent verschenen publicatie bij uitgeverij
Matrijs over het landgoed Oostereng, ge
legen ten oosten van Wageningen en
Bennekom. De voorouders van de auteur
bewoonden het landgoed van 1873 tot
1899. De heidegrond (280 ha) werd aange
kocht in 1847. De eerste eigenaren lieten in
1854 een kleine boerderij bouwen. Het
bedrijfsresultaat viel tegen, waarna 156 ha
van het bedrijf werd verkocht aan jonkheer
Joan Quarles van Ufford. Diens familie
woonde er tot 1899, waarna een nieuwe
bewoner zijn intrede deed, W. A. Insinger.
Na diens overlijden (1921) bewoonde zijn
weduwe het landgoed tot 1941.
In de loop van de tijd veranderde het
karakter van het landgoed. Dat blijkt uit de
beschrijving van de gebouwen: van kleine
boerderij (1854) via herenboerderij (ca.
1870) en na sloop van die laatste naar villa
(1911-1945). Parallel daarmee neemt de
informatie over het bedrijf af en verschuift
de exploitatie van landbouw-bedrijf (vooral
fruitteelt) naar bos. Bij de omzetting naar
die laatste vorm van bodemgebruik maak
te men gebruik van de diensten van de
landschapsarchitect Leonard Springer. Het
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ARME ZANDGROND (Boekbespreking)
is aannemelijk dat deze verandering van de
bodem-exploitatie de verkoop van het land
goed aan de staat heeft versneld, waarna
Staatsbosbeheer de beheerder werd.
Het landgoed Oostereng is het toneel ge
weest van de bewoners en hun beslomme
ringen. Van beide wordt een beeld gete
kend, vooral van de Quarles van Uffords,
gebaseerd op archieven en familieoverleveringen. Daarnaast zijn kleine 'case studies'opgenomen, van archeologische vond
sten, van betrokken-heid van het landgoed
bij gebeurtenissen in de Tweede Wereld
oorlog (het passeren van een Duitse colon
ne op 17 september 1944 en het fungeren
als verzamelpunt voor de operatie 'Pegasus I' op 21-23 oktober 1944).
Het einde van het landgoed lijkt op een
'false dawn before sunset'. De auteur van
het boek ontdekte dat, in tegenstelling tot
wat wordt aangenomen, de villa niet in
september 1944 maar op 17 april 1945 is
verwoest (op de dag dat Wageningen is
bevrijd). De restanten zijn in 1946 afge
broken. Daarna deed zich in zekere zin een
herleving voor. Een instelling voor land
bouwkundig onderzoek, het Instituut voor
Toepassing van Atoom-energie in de Land
bouw (ITAL) vestigde zich op het land
goed, in een geheel nieuw gebouw (19601989). Die herleving is echter van korte
duur geweest. Het ITAL verdween in
1989, in 2002 is het gebouw afgebroken.

Quarles van Ufford, Cyp, Oostereng. De
geschiedenis van een negentiende-eeuws
landgoed op de Zuidwest-Veluwe. (Uitge
verij Matrijs; Utrecht 2007).
ISBN 978 90 5345 322 3. 64 blz.
Jan van den Burg

NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
1 februari - 24 augustus
"In Wageningen
begraven"
Tentoonstelling over begrafeniscultuur in
Wageningen. Presentatie van saillante mo
menten uit een begrafenishistorie van ca.
3000 jaar v. C. tot nu. Al die tijd is de plaats
waar nu Wageningen ligt bewoond ge
weest en zijn er mensen begraven - op
een groot aantal plekken, op steeds wis
selende wijzen, met sterk variërende ritue
len.
Nog t/m 24 februari
"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.

herinrichting van de oorlogszaal.
Kunst in het Koetshuis
24 februari - 23 maart
Marlou Kursten Kunstbemiddeling presen
teert schilderijen van Wil Lof uit Leersum,
beelden van Marian Huyzer uit Gouda en
sieraden van Prasant Selhorst uit Wage
ningen.
4 april - 18 mei
De eigen kunstcommissie van het mu
seum sluit aan met een expositie van
gemengde technieken van Anke Koenders
(Wageningen) en keramiek van Meta Joanknecht (Amsterdam).
Vaste expositie
Naast deze tijdelijke tentoonstellingen is de
vaste expositie te bezichtigen, gewijd aan
de historie van de stad Wageningen, met
een extra accent op de periode van de
vestingstad en de tweede wereldoorlog.

Vanaf 25 april
Capitulatie en bevrijding
Opstelling van het meubilair dat gebruikt
werd tijdens de capitulatie van de Duitse
legers in mei 1945 in hotel De Wereld.
Daaromheen presentaties d.m.v. foto's,
affiches en video's. Met deze opstelling
loopt het museum vooruit op de definitieve

Openingstijden dagelijks (beh. maandag)
van 12 tot 16 uur, zondag 13 tot 16 uur;
in zomertijd doordeweeks 11 tot 17 u,
zondags 13 tot 17 u. Entree € 2,50
(gebruikelijke kortingen). Woensdag van
af 14 uur gratis. Zie de w ebsite
casteelsepoort.nl.
Piet A ben

TRADITIES
Het Nederlands Centrum voor Volkscul
tuur heeft het jaar 2009 uitgeroepen als
het Jaar van de Tradities. Ter voorberei
ding daarop gaat men onderzoeken wat
de honderd belangrijkste tradities en ritue
len van Nederland zijn. Ook aan de redac
tie van 'Oud-Wageningen' wordt de vraag
gesteld om hun oproep te plaatsen in ons
blad: Wij vragen aan iedereen in Ne
derland om zijn of haar tradities aan
ons op te sturen.
Laat ons weten welke tradities u

belangrijk vindt door ons een brief
te sturen of de en q u ête op
www.volkscultuur.nl in te vullen. In
het Jaar van de Tradities 2009 zal
het NCV een lijst publiceren van de
honderd meest genoemde tradities
en deze ook documenteren in boek
vorm en op de website.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
F.C. Dondersstraat 1 3572 JA Utrecht
www.volkscultuur.nl
Alvast hartelijke dank en vriendelijke groet.
Drs. Ineke Schouten, directeur.
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NIEUWS UIT HET FOTO- EN PRENTENKABINET
Nieuwe aanwinsten
In de afgelopen maanden zijn er weer veel
oude ansichtkaarten, foto's , enz. ge
schonken.
Mw. Wijnterp-Klaassen gaf een DVD met
foto's van haar ouderlijk huis aan de Dolderstraat.
Mw. Van Dodewaard-Rijksen, (van de radio- en T.V.-zaak), schonk scans van foto's
en ansichten van o.a. de Grintweg waar zij
een nieuw pand heeft gebouwd. Ook is de
voorgaande bebouwing op de hoek met de
Harnjesweg te zien.
Ton Steenbergen is zijn fotoarchief aan het
opruimen en heeft ongeveer 350 exempla
ren aan onze vereniging geschonken. Hier
bij waren veel plekken in Wageningen te
zien, die in ons archief nog ontbraken.
Van Harrie Huibers mochten we foto's
scannen uit zijn collectie ansichten en foto's.
Hans van der Beek heeft een aantal glasdia's van 7 x 7 centimeter kunnen redden
van het grofvuil en aan ons geschonken.
Vele daarvan hebben betrekking op de
viering 700 jaar stad in 1963.
Onze dank is groot aan de mensen die weer
een bijdrage hebben geleverd om daarmee
onze collectie uit te kunnen breiden.

Moge deze twee voorbeelden een aan
sporing voor u zijn om ook eens een
kijkje te komen nemen in de Jan J. de
Goedezaal

Bezoek
Ook is er weer druk gebruik gemaakt van
onze collectie met bijvoorbeeld de vraag
om een ansicht of foto van de straat of het
huis waar men gewoond heeft of woont. Zo
is er is een foto van het Bowlespark met de
huizen tussen de gracht en het museum
aangeleverd aan de heer Ariese die daar
woont en een collage maakt van/over zijn
huis.
Ook konden wij een foto leveren aan Jan
van de Ban voor een artikel in het contact
blad van Oud-Wageningen over stukge
schoten huizen en/of panden in de oorlog,
met name die inl944/1945.

ERFENIS
Met grote dankbaarheid ontving het be
stuur van Joke, de echtgenote van ons
kortelings ontvallen Jan Jansen, het bericht
dat Jan de wens had uitgesproken dat zijn
verzameling prentbriefkaarten van Wage
ningen zou worden geschonken aan onze
vereniging. Zij deelde voorts mede dat zij
geheel achter zijn wens staat.
Uiteraard waardeert het bestuur deze ges
te. Jan geeft daarmee blijk van zijn loyaliteit
tegenover onze vereniging tot het laatste
moment. Door dit gebaar blijft zijn naam
nauw verbonden aan onze vereniging.
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Werkzaamheden
Jan van den Burg en ondergetekende zijn
erg druk met invoeren en scannen van het
vele nieuwe materiaal dat wordt aangele
verd. Na het scannen, uitzoeken en num
meren moeten de gegevens erbij gezet
worden, zodat alles ingevoerd kan worden
in de pc. Zo staan er nog ongeveer vijfhon
derd foto's op de wachtlijst om ingevoerd
te worden in Cardbox, het programma dat
wij hiervoor gebruiken. Dedia's,glasdia'sen
glasnegatieven worden door Arie de Koning
en Dirk Vlastuin geïnventariseerd en ge
scand, wat ongeveer een jaar in beslag zal
nemen. Wij zijn daar erg blij mee. Als wij dat
zelf zouden moeten doen, wordt het een
tienjarenplan.
De dia's van Archeologie Wageningen
moeten ook gedaan worden; die omvatten
2000 stuks naar ik weet.
Allen die hieraan meewerken, mensen, heel
hartelijk bedankt; we gaan gewoon door.
Willem Ruisch

G. de Nijs
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* Powell, Geoffrey, De verloren slag. De
Bruggen naar Arnhem 1944 (Gysbers &
van Loon; Arnhem 1989). [ NED_035]
* Quarles van Ufford, Cyp, De geschiedenis
van een negentiende-eeuws landgoed.
Oostereng op de Zuidwest-Veluwe (Matrijs,
Utrecht 2007) (schenking). [VEL_020 ]
* Raan-Onderwater, G.J.M. van e.a. ed.
Langs oude en nieuwe wegen. De ontwik
keling van verkeer en vervoer op de
Westelijke Veluwerand (Historische Vere
nigingen Oud-Bennekom, Oud-Ede, OudLunteren en gemeentearchief Ede; Ben
nekom, Ede en Lunteren 2007) (schen
king). (VEL_022]
*'Schoolvisie 1921-1971', Orgaan van de
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Wageningse Schoolvereniging 7 (1971) 3
(W ageningen 1971) (schenking).
[W_0625]
* Steenbergen, A.G., met medewerking
van A. Rietveld en P. Holleman, Wagenin
gen, zoals het w a s ....en nog is (eigen
uitgave; Wageningen 1979). [W_0190;
2de exemplaar]
* Steenbergen, A.G., Wageningen in oude
ansichten. 2de druk (Europese Bibliotheek;
Zaltbommel 1977). [W_0629]
* Steenbergen, A.G., Wageningse Avon
den. Een bundel verhalen over de geschie
denis van Wageningen (Wageningen 1970)
[W_0537; 2de exemplaar]
* Steenbergen, A.G., Wageningse Avon
den. Een bundel verhalen over de geschie
denis van Wageningen (Wageningen
1970). [W_0537; 3de exemplaar]
* Stellaard, W., De Wageningse Voetbal historie 1875-1954 (Wageningen zj.
[1954]). [W_0044; 2de exemplaar]
* Syllabus der lezingen over het onderwerp
"Waar wij wonen"\juni-juli 1944] (Nutsdepartement Wageningen; Wageningen z.j.
[1944]) (schenking). [W_0622 ]
* Urlings, Marie-José, Ziekenhuis Gelderse
Vallei. Vier ziekenhuizen: van samenwer
king naar fusie naar nieuwbouw (WUGO;

z.p. [Apeldoorn] 2006) .[W_0512; 2de
exemplaar ]
* Vestinglandschappen in Nederland. Ves
tingwerken en Linies. Toeristische Kaart 1:
200.000 en Bijlage (Stichting Menno van
Coehoorn en Buijten & Schipperheijn;
Utrecht en Amsterdam 2007). [ NEDJD36]
* Wijnen, Jobbe, en Sanne Lohof, Koffie,
Sex & Idealen. Persoonlijke verhalen van
Woongroep Lawickse Allee 18a (Lawick
Pers; Wageningen 2007) . [W_0626 ]
* Wijngaart, Maarten van den en Harry
Harsema, Gids voor architectuur, steden
bouw en landschapsarchitectuur van de
Wageningse Berg. Veluvia, Nassauweg en
omgeving, Hinkeloord en Belmonte, De
Dreijen, De Hamelakkers; inclusief wandelkaart (Blauwdruk, Ahoi en comité Open
Monumentendag; Wageningen 2007).
(schenking). [W_0631 ]
* Zeven, Anton C., Zegels van Wagenvene, Wageningen en andere instellingen
in Nederlanden het buitenland (Liber Sigillorum Wageningensis II) (Gemeentear
chief Wageningen; Wageningen 2007)
[W_0632]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

OP DE HEREN VAN DE HEERENSTRAAT
Op Heerenstraat zes (waar heren studeren)
Daar is het waar heren de dames steeds weren.
Maar, zeg allemaal,
Is dat nou normaal?
Wat zouden die heren er dan toch mankeren?
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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. 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 2008
• 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 bijna
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 : € 18,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.
BESTUUR
G.W. de Nijs

voorzitter

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail gwdenijs@diva.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
H.P. Lagerwerf
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
lid
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
Tarthorst 22, 6708 JA Wageningen
lid
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
J.J.M. Everdij
kopij
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
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

rj
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VAN DE REDACTIE
Kleine juweeltjes zijn er ook deze keer weer te vinden in het blad dat voor u ligt. Ze kunnen
of wetenschappelijk onderbouwd zijn of geboren uit de herinneringen van de auteur. Tot
de eerste categorie zou ik als voorbeeld willen stellen de steeds weer interessante en
uitdagende stukjes Uit het gemeentearchief van Anton Zeven. Tot de tweede gerekend
valt deze keer op het kostelijk artikeltje Boodschappen doen van de 92-jarige(!) mevrouw
Groothuis. Hoe dan ook: veel leesplezier.
Een van de steeds terugkerende en meestal minder afwisselende bezigheden die bij
het uitgeven van een blad horen is de distributie ervan. Bij elke uitgave moeten in ons
geval ruim vijfhonderd boekjes in enveloppen worden gedaan en vaak komt daarbij het
vouwen en toevoegen van foldertjes, jaarverslagen of een index.
Uiteindelijk staan daar dan twaalf dozen, elk met veertig enveloppen die naar de
ontvangstbalie van de Post gebracht moeten worden.
Iemand die deze en andere dergelijke taken vol overgave op zich had genomen is
onlangs overleden en dan bewijst een lichte paniek maar weer eens hoe onthand een
vereniging plotseling wordt als zoiets gebeurt.
Ook de redactie betreurt het overlijden van Pieter Woudenberg en wenst de familie
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
,
...
J
Jan Everdij
KOPIJ voor het septembernummer 2008 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
9 augustus. 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.
38

VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen
EEN WANDELING DOOR JOODS WAGENINGEN.
In juni 2006 wandelde ondergetekende
met een aantal belangstellenden langs
herinneringen aan joods leven in onze
stad.
Bijna alle joodse inwoners woonden des
tijds binnen de stadsgracht op loopafstand
van de synagoge. Helaas werd ook deze
Sjoel in de meidagen van 1940 door
Nederlands artillerievuur vanaf de Grebbeberg verwoest, evenals enkele panden die
eens het eigendom van joodse zakenlie
den waren.
In tegenstelling tot de excursie in 2006
kunt u deze stadswandeling nu op het
scherm volgen vanuit uw stoel.
Aan de hand van nieuwe en oude foto's,
zelfs familiefoto's, vertellen we waar de
Bank van Lening in de 17de eeuw was.
En waar het huis van de familie Van

Embden in de Hoogstraat was, van wie
afstammelingen nu in de Verenigde Staten
wonen.
Het uit 1952 daterende pand in de Berg
straat van antiekhandelaar Van der Horst
herbergt sinds jaar en dag
boekhandel De Beschte.
We beginnen in de Veerstraat in de Bleijk,
een plaats met vele joodse graftekens.
In Heerenstraat 47 is nog altijd het winkel
huis te vinden, dat Samuel Jonas Marcus
in 1757 kocht en sindsdien bewoonde. In
de 19de eeuw kreeg het huis een nieuwe
gevel en in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw onderging het een goede opknap
beurt. U kunt er na afloop eten en drinken
in restaurant H'EERLIJK (Zie foto voorpa
gina).
Ton Steenbergen

BIJEENKOMST
in Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 21 april 2008 om ongeveer 20.15 uur, na de jaarvergadering die
om half 8 begint, zal de heer A.G. Steenbergen een lezing houden over:
EEN WANDELING DOOR JOODS WAGENINGEN.

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 15 september 2008 zal de heer B. Cornielje een lezing houden over DE
GREBBEBERG 1940-1945.
Op maandag 17 november zal de gemeentearchivaris, de heer B. Kernkamp, iets
vertellen over het gemeentearchief van Wageningen onder de titel DIEPER GRAVEN.

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Heerenstraat 47, het pand dat Samuel J. Marcus in 1757 kocht. Nu is het restaurant
H'eerlijk.
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AGENDA JAARVERGADERING 21 APRIL 2008
1.
Opening
2.
Voorzitter dhr G.W. de Nijs: terugblik en vooruit kijken
3.
Notulen jaarvergadering 16-04-2007 (los bijgevoegd)
4.
Jaarverslag secretariaat over het jaar 2007 (los bijgevoegd)
5.
Jaarverslag penningmeester over het jaar 2007 (los bijgevoegd)
6.
Verslag kascontrolecommissie
7.
Decharge penningmeester over het jaar 2007
8.
Begroting 2008
9.
Bestuurswijzigingen / kascommissie (zie ook bestuursmededelingen)
10. Wat verder ter tafel komt; rondvraag
11. Sluiting van het zakelijk gedeelte
BESTUURSMEDEDELINGEN
Pieter Woudenberg
Wederom werd het bestuur opgeschrikt door het bericht van het overlijden van een
lid van onze vereniging. Op 5 maart 2008 overleed het lid van verdienste Pieter
Woudenberg in de leeftijd van 76 jaar. Onder grote belangstelling is op 10 maart op
een indrukwekkende wijze van hem afscheid genomen.
In onze vereniging zullen wij hem missen. Hij was tot het laatst actief en immer bereid
tot het verrichten van hand- en spandiensten en derhalve voor onze vereniging zeer
waardevol.
Ledenvergadering
Op de komende algemene ledenvergade
ring, 21 april 2008, zal ook aandacht be
steed worden aan het 35-jarig bestaan van
onze vereniging. Ter gelegenheid daarvan
schenkt het bestuur de leden een CD met
daarop 72 oude prentbriefkaarten van Wageningen, mogelijk gemaakt dankzij een
bijdrage van de Rabobank Vallei en Rijn.
Dit jaar is formeel een flink aantal bestuurs
leden aftredend. Allereerst heeft penning
meester P. van de Peppel zijn eerste
termijn en secretaris H.A. Schols zijn
tweede termijn er op zitten. Omdat het
huishoudelijk reglement een gelijktijdig
verlopen van termijnen van de leden van
het Dagelijks Bestuur probeert te voorko
men is de heer Schols bereid gevonden zijn
functie nog een jaar uit te oefenen. Ook
de heer van de Peppel heeft zich herkies
baar gesteld. Verder zijn ook de leden N.
Borreman en H.P. Lagerwerf aftredend
aan het eind van hun eerste termijn, maar
beiden stellen zich herkiesbaar. Bezwaren
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tegen de voorgestelde herbenoeming en
een voorstel voor tegenkandidaten kun
nen, conform het huishoudelijk reglement,
tot 19 april 2008 worden gemeld bij de
secretaris van de vereniging.
In de jaarvergadering van 16 april 2007
werden de heren van Loenen (tweede
termijn) en van Baren (eerste termijn)
bereid gevonden om zitting te nemen in de
kascontrolecommissie. De heer van Loe
nen is aftredend. Het bestuur zal tijdens de
ledenvergadering de heer van Baren ver
zoeken om een tweede termijn zitting te
nemen in genoemde commissie en op
zoek gaan naar een nieuw lid.
Het bestuur doet derhalve een oproep aan
u om zich op te werpen als lid van die
commissie voor de komende twee jaren.
U kunt zich vóór de aanvang van de
vergadering aanmelden bij de secretaris.
De vergadering zal vervolgens verzocht
worden akkoord te gaan met deze benoe-

mingen. Door het wegvallen van Piet
Woudenberg zoekt het bestuur een ver
vanger die bereid is vier maal per jaar te
assisteren bij het verzendklaar maken van
ons blad. U kunt zich daartoe wenden tot
onze secretaris.
Bijeenkomsten
Op zaterdag 8 maart 2008 vond de genea
logische voorjaarsbijeenkomst van de
vereniging Veluwse Geslachten dit keer in
Wageningen plaats. Een woord van dank
is op z'n plaats aan onze leden Hennie
Slotboom-Bitter, Willem Ruisch en Jan van
Orden, alsook aan Bob Kernkamp, ge
meentearchivaris van Wageningen.
Het bestuur was op maandag 17 maart jl.
vertegenwoordigd op de jaarlijkse regiona
le bijeenkomst van historische verenigin
gen, deze keer gehouden in Ede. Het was
een constructieve bijeenkomst, waarbij
vele gemeenschappelijke onderwerpen de
revue passeerden. De volgende bijeen
komst vindt plaats in Kesteren.
O-W en Casteelse Poort
Op 6 december 2007 vond een overleg
plaats tussen de voltallige besturen van
Oud-Wageningen en museum De Cas
teelse Poort.

Afgesproken is dat het overleg in deze
samenstelling één maal per jaar zal plaats
vinden en verder in kleinere sessies.
Besloten werd tot oprichting van een
gezamenlijke werkgroep 'archivering en
collectievorming'. Daaraan bestond in bei
de besturen behoefte. De werkgroep is
intussen aan de slag gegaan.
Ook is er gebrainstormd over gezamenlijke
publiciteit. Daarbij werd van de zijde van
het museumbestuur het idee geopperd te
komen tot een gezamenlijk blad. Doordat
aan de uitvoering daarvan nogal wat ha
ken en ogen zitten, werd besloten dit
voorstel eerst in de afzonderlijke besturen
te bestuderen.
De ontstane commotie als gevolg van
miscommunicatie is na een goed gesprek
tussen beide voorzitters uit de weg ge
ruimd.
G. de Nijs
OPROEP
Op deze plaats wil ik namens de pen
ningmeester de ca veertig leden die het
lidmaatschapgeld nog niet overgemaakt
hebben verzoeken dit spoedig te doen
zodat de financiën op orde blijven.
G. de Nijs

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Mevr. E. Jacobi
Fam. W. Nieuwenhuizen

Niemeijerstraat 43
Wildekamp 78

6701 CM Wageningen
6721 JE Bennekom

Adreswijzigingen:
Fam. J.H.W. Lijfering-Paulides
Dhr. H.J. van Os Breijer

Torckpark 18
Hogenkampseweg 127

6701 ED Wageningen
6871 JL Renkum

Overleden:
Dhr. B. Damme
Mevr. A.A.W. Huysmans-Dixon
Dhr. P. Woudenberg

Lawickse Allee 82
Veerstraat 40
Louis Davidsstraat 20

6707 AL Wageningen
6701 DW Wageningen
6708 NN Wageningen
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ZIEKENZORG IN WAGENINGEN (3)
Van decentraal naar centraal

G. Olinga

Het had maar weinig gescheeld of er was al kort na de Tweede Wereldoorlog
sprake geweest van een regionale voorziening voor de gezondheidszorg
voor de huidige vier WERV-gemeenten. Toch heeft het nog tot 1987 geduurd
voordat het Pieter Pauw ziekenhuis fuseerde met de ziekenhuizen van de
gemeente Ede, waarna Veenendaal zich driejaar later hierbij ook aansloot.
In dit slotdeel vormt het boek van Simon Vink, 125 jaar ziekenzorg Wage
ningen, andermaal een belangrijke bron. Dit boek verscheen in 1988 met
medewerking van A.L.N. (Ad) Rietveld en R.A.R. (Rein) Elders, een jaar na
dat gedenkwaardige fusiejaar. Dertien jaar nadien (2000) was het zieken
huis Gelderse Vallei in Ede een feit.
Pieter Pauw
De naam Pieter Pauw is tot op de dag van
vandaag nog steeds verbonden met
Wageningen. Enkele jaren geleden ver
rees aan de Costerweg Vilente Pieter
Pauw, een verpleeghuis voor 130 ouderen
met psychogeriatrische of somatische
zorgvraag. Toch heeft Pieter Pauw maar
heel kort in Wageningen gewoond, slechts
vijftien weken. Dit jaar, op 20 augustus
2008, is het precies honderd jaar geleden
dat hij zich met zijn gezin in Wageningen
vestigde. Pieter Pauw, geboren op 7 sep
tember 1859 in Purmerend, kwam vanuit
Zaandam, waar hij een geslaagd zaken
man was maar waar hij ook als wethouder
actief was. Hij moeteen vooruitstrevende
man zijn geweest. Op zijn initiatief stelde
de gemeenteraad van Zaandam in 1904
de heer C.J. van der Loo als de eerste
schoolarts in Nederland aan. Dit besluit
werd genomen omdat de overheid sinds
1900 de leerplicht instelde. Volgens Pieter
Pauw kreeg de overheid daarmee de plicht
de gezondheid van de kinderen te be
schermen. Hij doorzag de gevolgen van
de dan nog steeds slechte gezondheids
zorg. Vooral kinderen uit de arme arbei
dersklasse ontbeerden die zorg maar al te
vaak. Zijn dadendrang in de Zaanse politiek
werd lang niet door een ieder gewaardeerd
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en nadat hij zelfs van belangenverstren
geling werd beticht, keerde hij aangesla
gen en teleurgesteld Zaandam en haar
politiek de rug toe en verhuisde hij naar
Wageningen. Samen met zijn vrouw, zijn
twee dochters en een kinderjuffrouw,
vestigde hij zich in de villa Over-Betuwe
gelegen aan de toenmalige Rijksstraatweg
(thans Generaal Foulkesweg).

Afb. 1. Het echtpaar Pauw-Pont.
Foto: collectie Oud-Wageningen.

Kort daarna, op 14 december 1908, over
leed Pieter Pauw. Hij was gehuwd met
Elisabeth Margaretha Jacoba Pont; gebo
ren op 10 mei 1865 te Edam. Kort na het
overlijden van haar man verliet mevrouw
Pauw-Pont op 31 juli 1909 Wageningen en
verhuisde ze met haar kinderen naar
Amsterdam. De verlaten villa Over-Betuwe bleef haar eigendom.
Nieuwe stichting
We weten natuurlijk niet zeker of de teloor
gang van het eerste ziekenhuis aan de
Stads Binnenbleek nog een gespreksonder
werp is geweest tussen Pieter Pauw en zijn
echtgenote, maar waarschijnlijk is het wel.
Tijdens Pieter Pauws korte Wageningse
periode vonden immers de laatste stuip
trekkingen van dat ziekenhuis plaats. En
had hij zich in Zaandam niet ontpopt als een
sociaalvoelend mens met grote affiniteit
voor de gezondheidszorg? In die lijn past
ook het onderhoud, gehouden op 31 maart
1911 te Amsterdam, tussen de toenmalige
burgemeester van Wageningen, mr. H.F.
Hesselink van Suchtelenen mevrouw PauwPont. De gemeenteraad werd op 21 april
1911 a Is volgt op de hoogte gesteld (citaat):
"In een onderhoud dat ik 31 maart j.l. te
Amsterdam met haar mocht hebben,
deed mevrouw Pauw mij mededeling van
haar voornemen in piam memoriam van
haar echtgenoot, met de bedoeling om
zijn naam te eren en hier een gezegend
aandenken te doen blijven en tevens een
werk te verrichten, dat te allen tijde aan
onze zieken en lijdende stadsgenoten ten
goede zou komen, besloten had onder de
naam 'Pieter Pauw Stichting' hier een
instelling in het leven te roepen, die be
stemd zoude zijn eene zorgvolle, deskun
dige en hygiënische verpleging van zieken,
zwakken en herstellenden van alle gezind
ten te bevorderen, door instelling van een
zusterhuis met daaraan verbonden gele
genheid tot verpleging van patiënten en

gelijktijdige organisatie eener wijkverple
ging. Aan de Stichting, verklaarde me
vrouw Pauw mij, in vollen en vrije eigen
dom te willen schenken het sterfhuis van
haar echtgenoot, de hieraan den Rijksweg
gelegen villa 'Over Betuwe' met erf, tuin,
stalling en koetshuis en al wat daartoe
verder van ouds behoort."
Het is nog maar de vraag of de burgemees
ter het resultaat van dat onderhoud wel
geheel correct heeft verwoord aan de
gemeenteraad, want mevrouw Pauw moet
hem kort daarna hebben gecorrigeerd. Zij
maakte namelijk bezwaar tegen de oor
spronkelijke naam van de nieuwe stichting:
de Pieter Pauwstichting Ziekenzorg. Deze
naam paste volgens haar niet in de geest
van haar man, die zijn menslievende daden
altijd had verricht zonder zich zelf op de
borst te kloppen. De definitieve naam van
de nieuwe stichting werd daarom veran
derd in 'stichting Ziekenzorg.' De Stichting
17 november 1863 gaf haar zelfstandig
heid op en hevelde al haar tegoeden en
bezittingen over naar de nieuwe stichting.
Het concept van het reglement van de
nieuwe stichting uit 1912 laat zien dat deze
stichting aan de wieg heeft gestaan van
verdergaande ontwikkelingen van de zie
kenzorg in Wageningen. De doelstelling van
de nieuwe stichting was namelijk drieledig.
Er kwam niet alleen een instelling bestemd
voor een zorgvolle, deskundige en hygiëni
sche verpleging voor zieken, zwakken en
herstellenden van alle gezindten, maar
daarnaast kwam er ook een organisatie
eener wijkverpleging, geheel o f gedeeltelijk
door hetstichtingspersoneel te bedienen en
tot slot kwam er tevens een voorziening
voor het bestrijden van de tuberculose,
waarvoor eene der verpleegsters als enquêtrice dienst zal doen.
Volgens artikel 2 van dit reglement zou het
bestuur van de nieuwe stichting bestaan
uit meerderjarige mannelijke o f vrouwelij
ke ingezetenen van de gemeente. Dat
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klinkt al een stuk vooruitstrevender dan
destijds het geval was bij de benoeming
van de uitsluitend mannelijke regenten
van het eerste ziekenhuis.
Uit artikel 3 van het reglement blijkt dat
geneeskundigen, al dan niet praktiserend,
geestelijken of bedienaren van een gods
dienst, geen zitting in het bestuur konden
hebben. Waarschijnlijk beoogde men hier
mee om elke vorm van belangenverstren
geling te voorkomen en het algemeen
karakter van het ziekenhuis te eerbiedigen.
Een nieuwe start
In december 1911 werd begonnen met de
verbouwing van de villa Over-Betuwe. Bij de
verbouwing is onder andere rekening ge
houden met de inrichting van een polikliniek
en van een operatiekamer. Vernieuwing
van medisch apparatuur was bovendien
noodzakelijk. Maar alvorens er sprake kon
zijn van een nieuwe start kreeg het nieuwe
stichtingsbestuur al weer te kampen met
grote financiële problemen, want ook in het
personeel moest worden geïnvesteerd.
Ongeschoolde ziekenvaders en ziekenmoe
ders waren uit de tijd. De voormalige
wijkzuster Van Malsen werd benoemd als
directrice, tegen een salaris van 450 gulden
per jaar plus de onderhoudskosten voor
haar fiets. Tevens werden nog eens twee
gediplomeerde verpleegsters aangesteld.
In het openingsjaar (1912) bleek al direct
dat het personeel te krap was berekend en
moest er reeds een derde verpleegster
worden aangetrokken. Er waren nog geen
vaste artsen in dienst. De lokale huisartsen
verrichtten de noodzakelijke (eenvoudige)
medische ingrepen. De operaties werden
uitgevoerd door dokter Sikkemeijer, die
echter wel voor elke operatie vanuit Arnhem
moest overkomen.
De opening van het nieuwe ziekenhuis
vond plaats op 7 mei 1912, een feestelijke
gebeurtenis. De weduwe van Pieter Pauw
was daar uiteraard bij aanwezig. Tijdens
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de opening sprak ze de genodigden toe,
onder andere met de volgende woorden:
"O, moge deze stichting geheel in de geest
van Pieter Pauw velen tot zegen zijn."
Reeds kort na de opening besluit het
stichtingsbestuur om de chirurg Sikkeme
ijer als eerste arts van het ziekenhuis aan
te stellen, dit op voorspraak van twee
lokale geneesheren. De planning van de
operaties kon hiermee ook efficiënter
plaatsvinden. De planbare operaties wer
den voortaan op één dag uitgevoerd.
Bijkomend voordeel was dat er hierdoor
meer Wageningers in hun eigen ziekenhuis
konden worden geopereerd. Dit was na
tuurlijk in het voordeel van de patiënt en
van diens familie, aangezien ze nu minder
op kosten werden gejaagd door - veelal
per tram - in Arnhem op ziekenbezoek te
gaan. Nee, het ging er steeds beter uitzien
en de wens van mevrouw Pauw-Pont,
uitgesproken tijdens de openingsceremo
nie, kwam steeds meer tot vervulling. De
ontwikkelingen gingen zelfs zo snel, dat er
in 1914 begonnen werd aan een tweede
noodzakelijke verbouwing, waarvoor een
hypotheek werd opgenomen van 19.000
gulden. Er werd niet alleen een recreatie
zaal gerealiseerd, maar er kwamen onder
andere ook een badkamer, een laborato
rium en aparte slaapkamers voor de ver
pleegsters. De tweede verbouwing maak
te ook de klassenindeling mogelijk, tien
bedden voor de eerste- en tweede klas
patiënten en acht bedden voor de derde
klas patiënten. Alhoewel het accent nog op
de verpleging bleef liggen, werden de
contouren van een echt ziekenhuis langza
merhand steeds duidelijker zichtbaar.
De eerste geneesheer-directeur
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog komt het ziekenhuis onder de ver
antwoordelijkheid te staan van het Rode
Kruis. Nederland bleef weliswaar neutraal,
maar men voorzag meer behoefte aan

medische zorg. Tijdens de oorlog werd het
merkbaar drukker in het ziekenhuis en in
1917 volgde andermaal een verbouwing.
De capaciteit werd uitgebreid tot 21 bed
den. Het werd niet alleen drukker maar de
oorlog was er ook debet aan dat de kosten
hoger werden. Materialen en levensmidde
len werden immers duurder. De financiële
nood werd zo hoog, dat het bestuur over
ging tot het vragen van een vergoeding aan
deartsen voor het gebruik van de polikliniek.
In ruil voor de beschikbaarstelling van een
werkjas, handdoeken, een instrumententafel, elektrisch lichten verwarming, betaal
den de drie Wageningse huisartsen voortaan
samen 400 gulden per jaar aan het zieken
huis. In de jaren twintig van de vorige eeuw
ontstond er steeds meer behoefte aan de
aanschaf van moderne apparatuur. De
ontwikkelingen in de gezondheidszorg gin
gen snel, maar zoals altijd stonden ook nu
weer de onvoldoende financiële middelen
een adequaat aanschafbeleid in de weg.
Tussen kunnen en willen gaapte nog immer
een diepe kloof. Zo wilde dokter Niemeijer
heel graag overgaan tot de aanschaf van
een röntgenapparaat. Over de aanschaf
van dit apparaat werd jarenlang gediscus
sieerd, waarbij het bestuur aanvankelijk
steeds weer een ander motief vond om het
apparaat maar vooral niet aan te schaffen.
Dokter Niemeijer moet moe zijn geworden
van dit gekissebis. Bijna dertig jaar nadat de
Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Rönt
gen in 1895 de röntgenstraling had ontdekt,
doneerde dokter Niemeijer in 1923 per
soonlijk een renteloos voorschot dat de
aanschaf van het zo begeerde apparaat
mogelijk maakte. Ondertussen voelde de
beperkte ruimte van het ziekenhuis voort
durend aan als een te nauw sluitend jasje.
Het bestuur liet in 1921 een architect
plannen uitwerken om het ziekenhuis te
vergroten tot een capaciteit van vijftig
bedden. Deze plannen werden echter voort
durend gedwarsboomd door de gemeente,

die een deel van het ziekenhuisterrein in
eigendom wilde nemen. Enkele jaren later
(1927) deed zich een uitgelezen kans voor
om een nieuw ziekenhuis te bouwen op de
Wageningse Berg. Financieel leek het een
realistisch plan en zelfs de gemeente liep er
aanvankelijk warm voor. Het enthousias
me ebde al snel weg omdat er steeds meer
bedenkingen kwamen tegen dit vooruit
strevende plan. De locatie zou te ver van
de stad af liggen en de plannen leken toch
te ambitieus. Wageningen zou nog tot 1974
moeten wachten alvorens daar het laatste
ziekenhuis zou worden betrokken. Het ge
volg was dat de bestaande locatie aan de
Rijksstraatweg voortdurend in de steigers
stond. Jaren achtereen vonden er interne
verbouwingen en beperkte uitbreidingen
plaats. Het jasje bleef echter knellen. Maar
ondanks alle problemen en tegenslagen
ontwikkelde het gebouw zich tot een echt
ziekenhuis, met aan het hoofd nog steeds
een directrice. In 1937 nam men afscheid
van de laatste directrice, mevrouw Van Lith
de Jeude die met pensioen ging. Ruim 23
jaar had zij leiding gegeven aan het perso
neel van het ziekenhuis. Een jaar eerder
had dokter Boes zich als vrouwenarts en
chirurg in Wageningen gevestigd. Het
bestuur van Ziekenzorg zag hier de uitge
lezen kans om de eerste geneesheerdirecteur aan te stellen want men vond
dokter Boes daarvoor de juiste persoon.
Het bestuur verwachtte dat in de toe
komst een arts als geneesheer-directeur
als voorwaarde zou worden gesteld om de
kwalificatie van opleidingsziekenhuis te blij
ven dragen. En deze status had het
ziekenhuis zich inmiddels verworven. Dok
ter Boes werd in 1939 de eerste geneesheer-directeur.
Dokter Boes was in veel opzichten een
bijzondere man. Zijn aanstelling was zeker
niet onomstreden. De plaatselijke huisart
sen stonden bepaald niet te juichen. Tot
1938 behandelden ze de patiënten min of
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meer zelfstandig en men vreesde dat ze
hun verworvenheden onder een geneesheer-directeur af moesten staan. Ande
ren hadden moeite met zijn politieke acti
viteiten. Hij was onder andere voorzitter
van de Wageningse afdeling van de
S.D.A.P. Hoe dan ook, dokter Boes was
bovenal een man met het hart op de juiste
plaats. Hij leverde eigenhandig een stuk
salaris in toen het ziekenhuis weer eens
slecht bij kas zat, maar hij verzette zich fel
tegen de voorgestelde salarisverlaging van
de verpleegsters. Patiënten, waarvan hij
wist dat ze het niet zo breed hadden,
stuurde hij achteraf geen rekening. Maar
naast deze alledaagse zorgen werd dokter
Boes als geneesheer-directeur ineens met
veel grotere zorgen geconfronteerd. Kort
na zijn aanstelling brak immers de Tweede
Wereldoorlog uit en deze keer ging de
oorlog niet aan Nederland en zeker niet
aan Wageningen voorbij. De evacuatie
van de 28 patiënten op 10 mei 1940 en de
repatriëring op 20 mei 1940 staan uitvoerig
beschreven in het boek van Ad Rietveld '10
mei 1940 Wageningen in oorlogsbrand'.
Op 17 mei 1940 werd de schade in en aan
het ziekenhuis opgenomen. Afgezet te
gen de verwoestingen, elders in en rond
om het centrum, viel de schade nog mee.
Wel had de operatiekamer een voltreffer
gehad maar deze schade kon al snel
worden hersteld. Dokter Boes zag niet
alleen kans om de reparaties te laten
uitvoeren maar ook nog een paar noodza
kelijke verbouwingsplannen te realiseren.
Deze klus was in 1941 geklaard en als
teken van vreugde en dankbaarheid liet
hij, alsof er geen Duitse bezetters beston
den, de nationale driekleur hijsen.
Dokter Boes had nog veel voör de ontwik
keling van de gezondheidszorg in Wage
ningen kunnen betekenen. Maar in de
avond van 28 oktober 1943 komt er
abrupt een einde aan zijn leven. Dokter
Boes, een vooraanstaand man die zijn
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anti-Duitse gevoelens nooit had verheuld,
werd het slachtoffer van een zogenaamde
SilbertanneAktion. Hij werd voor zijn wo
ning aan de Hesselink van Suchtelenweg
door twee leden van de SS doodgescho
ten. Het was een pure represaillemaatre
gel. Kort daarvoor had het verzet in 'zijn'
ziekenhuis de Nederlandse collaborateur
Cornelis Iprenburg doodgeschoten.
Van decentraal naar centraal
Reeds tijdens de oorlogsjaren was er
nagedacht over de mogelijkheden om te
komen tot een regionale gezondheids
zorg. Toen de oorlog voorbij was initieerde
de geneesheer-directeur van Ziekenzorg
in 1945 dit nieuwe vooruitstrevende ge
dachtegoed. In Ede was er toen al het
Juliana-ziekenhuis en ook Bennekom had
al een bescheiden ziekenhuis. Het streven
naar één groot openbaar regionaal zieken
huis leek aanvankelijk snel en succesvol
realiseerbaar. Na al die jaren van onder
drukking was er sprake van gemeen
schapszin, maar die verbleekte in 1947
toen bleek dat Veenendaal en Ede de
knuppel in het hoenderhok gooiden door
aan te koersen op een protestants chris
telijk streekziekenhuis. Het bestuur van de
stichting Ziekenzorg wilde haar algemene
karakter niet opgeven en haakte af. Maar
reeds in 1948 krijgt de protestants chris
telijke vereniging toestemming van de
minister van Sociale Zaken tot het bouwen
van een ziekenhuis in Bennekom met een
capaciteit van 225 bedden. Overigensging
de minister er vanuit dat alle partijen uit de
regio nog met elkaar in gesprek waren. Dit
overleg werd pas in 1950 hervat en nam
oeverloze vormen aan. Men kwam niet tot
overeenstemming. Wageningen, bij mon
de van burgemeester M. de Niet, pleitte
voor uitbreiding van de ziekenhuizen in Ede
en Wageningen, waarbij er wel sprake
moest zijn van nauwe samenwerking en
een taakverdeling. Hij stond niet alleen in

die opvatting. De regering hakte in 1951 de
knoop door. Eén protestants christelijk
streekziekenhuis voor de regio (zeg maar
het huidige WERV-gebied) bleef haar
opvatting. Maar andermaal gooide Ede
roet in het eten. De gemeente Ede wilde
zijn ziekenhuis uit gaan breiden zo lang de
capaciteit van het streekziekenhuis bene
den een capaciteit van 275 bedden bleef.
En in het geval deze uitbreiding nog onvol
doende was dan, zo was de mening van
Ede, moest ook het ziekenhuis van Veenendaal maar uitgebreid worden. Wageningen werd dus aan de kant geschoven en
verdere fusieplannen waren voorlopig he
lemaal van de baan.
Dit opende de weg voor een grondige
verbouwing en uitbreiding van het zieken
huis aan de Generaal Foulkesweg, zoals de
weg inmiddels was gaan heten. Pas in 1954
kwam er 'groen licht vanuit Den Haag'
echter zonder dat de regering er zelf ook
maar een cent aan wilde spenderen. Om
die reden stelde de gemeente zich bereid
voor de financiële garantiestelling. Terwijl
'de winkel openbleef' werd het ziekenhuis
grondig verbouwd en uitgebreid tot een
capaciteit van 127 bedden en waarin elf
specialisten werkzaam waren. Bij de ope
ning in 1958 waarschuwde burgemeester
de Niet het oog op de toekomst gericht te
houden, waarmee hij doelde op de uitein
delijke regionale samenwerking in de ge
zondheidszorg. De definitieve contouren
van het ziekenhuis aan de Generaal Foul
kesweg kregen pas hun beslag in 1967.
Het gebouw woekerde nog steeds met de
te beperkte ruimte en de extra ruimte van
zeshonderd vierkante meter werd verti
caal gevonden. Maar ondanks dat bleef
men in Wageningen broeden op een
modern eigen ziekenhuis omdat de be
hoefte aan steeds meer gespecialiseerde
ziekenzorg toenam en de mogelijkheden
aan de Generaal Foulkesweg langzamer
hand uitgeput waren.

Afb. 2. Ziekenzorg uitgebeeld in steen. Dit
kunstwerk bevindt zich nog steeds in de
zuidgevel van de westvleugel van het oude
ziekenhuis aan de Generaal Foulkesweg.
Foto Arie de Koning.
In 1974 was het zover. Wageningen kreeg
op de Wageningse Berg het modernste
ziekenhuis uit de regio en heette voortaan
wel het Pieter Pauw ziekenhuis, vernoemd
naar haar weldoener uit 1908. De voorlo
per van Vilente Pieter Pauw aan de Costerweg werd naast het nieuwe ziekenhuis
gesitueerd en kreeg de naam Pauwenhof,
alhoewel het gebouw aanvankelijk bedoeld
was als een verpleegtehuis en revalidatie
centrum voor jongere patiënten. Het nieu
we ziekenhuis, onder andere uitgerust met
uitgebreide faciliteiten voor nierdialyse en
een afdeling gynaecologie die landelijke
bekendheid verwierf, behield haar open
bare karakter. Artsen en het bestuur
richtten zich op de levensbeschouwelijke
pluriformiteit van de patiënten en dit resul
teerde in een liberaal beleid, waarin zaken
zoals abortus en kunstmatige inseminatie
mogelijk werden.
Op 8 september 1982 trad de Wet op de
voorzieningen in de gezondheidszorg in
werking. Het beleid werd gericht op het
terugdringen van het aantal beschikbare
ziekenhuisbedden. De geldstromen wer
den niet langer decentraal geregeld maar
centraal en dat was in het voordeel van de
grote ziekenhuizen. Kleine ziekenhuisvoor47

zieningen werden als te duur ervaren en in
de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam
een ware fusiestroom in de gezondheids
zorg op gang. Voorlopig ging de fusiebeker
aan het Pieter Pauw ziekenhuis voorbij.
Het ziekenhuis was modern, floreerde
goed en was niet te klein. Het was echter
uitstel van executie. In 1987 fuseerde het
Pieter Pauw ziekenhuis met de ziekenhui
zen van Ede en Bennekom. Veenendaal
haakte drie jaar later aan. Waar Wageningen in 1948 haar algemene karakter niet
wilde opgeven, ging men nu wel overstag.
Dit was een doorn in het oog voor de
gynaecologen, die voor de rechter nog
geprobeerd hebben om het rechtte krijgen

hun praktijk en hun beleid voort te zetten.
Tevergeefs. Het nieuwe regionale zieken
huis, een stichting gebaseerd op christelijke
grondslag, met 650 bedden, 2400 mede
werkers en 120 medisch specialisten, werd
een feit. Het ziekenhuis Gelderse Vallei,
opende in het jaar 2000 haar poorten.
Bronnen:
- 125jaar ziekenzorg Wageningen, Simon
Vink (1988) m.m.v. A.L.N. Rietveld en
R.A.R. Elders
- Archief gemeente Wageningen, Nieuw
Archief, nr. 2260
- Archief gemeente Wageningen (Pieter
Pauw Stichting, nrs. 31,32,34,36 en 37).

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 30 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
BEURTVAARTOP DUISBURG EN ON
GEDUT GELD
Bekenne ik ondergeschr. Willem Damen
wegens ter leen opgenomen en ten mijnen
behoeve wel toegetelde penningen die
geemplijeerdszijn tot gedeeltelijk voldoe
ning van het bij mij aangekogt schip van
vheerbeurt, opde Rivier de Rhyn tussen de
Steeden Wageningen en Duisburg. De
betaling moet geschieden in goed ongedut
Hart Holland zilver geld van geen minder
specie ofalloij als sestehalven ofte en goed
gevonden Hollandse Ducaaten ofte gou
den Rijders.
Willem Damen wordt de beurtschipper van
Wageningen op Duisburg v.v.
Een beurtschipper was contractueel ver
plicht om op vastgestelde dagen vanuit
Wageningen en idem vanuit Duisburg te
vertrekken. Uiteraard kon bij overmacht
van de verplichting afgeweken worden.
Bijvoorbeeld als er veel ijsgang of de rivier
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helemaal dichtgevroren was.
Wat ongedut geld betekent weten we
dankzij googlen door Bob Kernkamp. Vol
gens het Nederlandsch taalkundige woor
denboek, van Petrus Weiland uit 1806
betekent het in Gelderland, geld zonder
dut of klop. Een dut is een deuk. Klop
refereert aan een geklopt, o f geslaagen
teeken op zekere munt. Als voorbeeld
wordt gezegd: " Deze schelling heeft eenen goeden klop gegeven”. De goede klop
zal hier het muntmeestersmerk zijn.
Hart, specie en alloij verwijzen naar de
goede samenstelling van het zilver. Sestenhalve is 51/2, d.w.z. dat de zesde van iets
voor de helft aanwezig is. Uiteraard moes
ten de munten goede randen hebben; ze
mochten dus niet "gesnoeid" zijn.
Bron:
Oud-recht. Archief, inv. nr 283. Boedels.1787-1789.

MIJN VESTIGING EN VERBLIJF IN WAGENINGEN
Een samenloop van gunstige omstandigheden

I.C. Rauws

In 1965 woonden mijn verloofde Liesbeth Gorter in Den Haag en ik in
Wassenaar. Zij werkte bij Shell Nederland Verkoopmaatschappij nv en ik bij
de Verzekeringsmaatschappij "Onderlinge 's-Gravenhage" ua. Daar wij in
ons achterhoofd plannen hadden om naar Wageningen te vertrekken wilden
wij toch eerst nagaan, vanwege ons werk in Den Haag, wat de mogelijkheden
waren om aldaar een woning te krijgen. De huisvestingsambtenaar hoorde
ons aan en zei tenslotte: "Joh, hier zijn 20000 woningzoekenden. Heb je geen
familie in het oosten van het land? Daar kun je waarschijnlijk beter terecht".
Hij had het bij het goede eind, daar mijn grootouders in Wageningen al hadden
aangegeven dat wij eventueel bij hen konden gaan inwonen als alles op niets
zou uitlopen. Tijdens een wandeling op de Wageningse Berg besloten wij, op
hoog niveau dus, in Wageningen te gaan wonen.
Waarom Wageningen?
Zoals ik al aangaf woonden mijn grootou
ders in Wageningen en de grootouders
van Liesbeth hadden in Wageningen ge
woond totdat zij in 1913 naar Batavia op
Java in Nederlands Indië vertrokken.
Mijn moeder Lammerdina van den Born
was er in 1913 en haar vader Johan Gorter
in 1908 geboren. Bovendien kende ik
Wageningen op mijn duimpje. Door deze
gezamelijke achtergrond konden de fami
lies Gorter en Rauws het goed met elkaar
vinden. Ons besluit om naar Wageningen
te vertrekken viel dan ook in goede aarde!

Afb. 1. Liesbeth Gorter, geboren in Batavia
op 30 juli 1939, overleden in Den Haag op
16 september 2007.
I.C. (Sjaak) Rauws, geboren in Den Haag
op 21 november 1937.
Foto 1965.

Korte voorgeschiedenis
De familie Gorter was in 1950 vanuit Java
naar Nederland teruggekeerd. In Indië
had haar vader bij de BPM gewerkt en
werd overgeplaatst naar Shell Nederland
Verkoop Mij nv te Den Haag. In 1952
kwamen zij in Den Haag wonen. Liesbeth
was een vriendin van mijn zuster Sannie en
zij zaten in dezelfde klas op school. Later
werkten zij samen op het voornoemde
verkoopkantoor van Shell Nederland.
Liesbeth werd geboren te Batavia op 30 juli
1939 en ik op 21 november 1937 te Den
Haag. Toen wij ons op haar verjaardag in
1964 verloofden, kende ik haar dus al
vanaf haar twaalfde jaar.
Een kleine wereld
Na mijn diensttijd 1955-1956, drie maan
den Koninklijke Marine als beroeps, jawel,
en veertien maanden Koninklijke Land
macht bij de 127ste Afdeling Zware Lua
Mobiel (Luchtdoelartillerie) te Haarlem,
werkte ik op het verkoopkantoor bij Van
der Heem nv, een niet meer bestaande
fabriek van Radio- en TV-toestellen (Erres) en elektrische huishoudelijke artikelen
te Den Haag. Mijn chef was daar de heer
A.F. Spies. Hij was oud Wageningerenoud
politie-inspecteur te Voorburg. Zijn vader
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was de bekende politieagent Spies die
destijds vooraan in de Nude woonde. Spies
nad nog met mijn vader in de klas gezeten
op de Rijks-HBS aan de Wilhelminaweg te
Wageningen. Wat dat betreft leven we in
een kleine wereld of zoals mijn vader eens
opmerkte: "Wageningers kom je overal
tegen!" Zo kwam hij in de jaren zestig
tijdens een bezichtiging van de Ford-fabrieken in Keulen zijn oud-collega Evert van
Koten tegen, die garagechef bij Van der
Kolk was. Hij was daar na de sluiting van de
Ford-garage van Henri Bakker in de Hoog
straat in 1935 in dienst getreden en zou er
tot zijn pensioenering blijven werken.
Een ontmoeting met gevolg
In april 1965 liepen mijn ouders, Liesbeth
en ik in de Dorpsstraat te Bennekom, waar
wij het echtpaar Caspers tegen kwamen.
Zij waren goede kennissen van mijn ouders.
Zij had nog met de zusters van mijn vader,
Annie en Rie Rauws, bij Henri
Bakker op kantoor gezeten,
terwijl hij er zelf tot de ophef
fing als meewerkend garage
chef had gewerkt. Toen Cas
pers, hoofdkassier en loonadministrateur bij drukkerij Vada,
hoorde dat wij in Wageningen
wilden gaan wonen en ik van
plan was om bij Vada te gaan
werken zei hij dat ik per om
gaande bij Vada moest sollici
teren, daar zij iemand zoch
ten met een boekhouddiploma voor de administratie en
een huis via de zaak zat er zeker in. Die
raad heb ik opgevolgd en op 1 juni 1965
kon ik beginnen op de afdeling kostprijs van
de heren Willem van de Weerdhof en Piet
Tollenaar. Het gevolg was wel dat Liesbeth
in Den Haag bleef en ik in Wageningen tot
we een woning hadden. Om de week
reisden wij om en om naar Den Haag of
Wageningen.
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Het werk bij Vada
Mijn werk bestond aanvankelijk in hoofd
zaak uit het samenstellen en uitrekenen
van nacalculaties ten behoeve van de
factureerafdeling van de heren Jan Boen
der en Van Ree. Werk dat ik samen deed
met "Boy" J.E. de Veer. Hij werkte sinds
1963 bij Vada en kwam met zijn gezin uit
Indonesië, waar hij gebruik had gemaakt
van de door minister van Buitenlandse
Zaken mr Joseph Luns gegeven laatste
kans voor Nederlanders om als "spijtop
tant" naar Nederland te komen. Op Java
had hij op een verkoopkantoor van ver
schillende suikerplantages gewerkt. Een
alleraardigste man en een prettige collega
om mee samen te werken.
Liesbeth kon al gauw met zijn vrouw en
zuster goed overweg, mede door de
Indische recepten die zij uitwisselden. Boy
overleed echter in mei 1977 op de leeftijd
van 49 jaar.

Afb. 2. Drukkerij VADA, Costerweg 5.
binderij en expeditie, gezien vanaf kruis
punt Costerweg-Troelstraweg.
Foto 19 september 1982.
Een nieuwe woning
In september 1966 kreeg ik via de heer Van
de Weerdhof en personeelszaken een nieu
we vijf-kamerflat aan de Thorbeckestraat

280 toegewezen. In Den Haag had je daar
minstenstien jaarop moeten wachten en had
het gezin minstens uit vier personen moeten
bestaan. Het geluk was met ons, zodat we
nu van het heen en weer reizen af waren. Op
29 december 1966 traden wij dan ook in Den
Haag in het huwelijk, waarna Liesbeth op 1
januari 1967 inwoonster van Wageningen
werd. In 1969 en 1972 werden in Wageningen
onze dochters Iris en Aletta geboren.
Iris heeft inmiddels met Ron Thijssen zelf
een gezin met een dochtertje en twee
zoontjes Sanne (6), Jochem (3) en Arno (5
mnd). Onze buren, op nr. 278, waren Mariet
en Martin Verstegen die bij de toenmalige LH
werkzaam was en waarmee wij al spoedig en
tot op de dag van vandaag goed bevriend
raakten. Op nr. 282 waren dit Magda en Ares
Rem, die later naar Zetten verhuisden alwaar
zij zelf een huis hadden gebouwd.
Hij werkte bij het Nederlands Scheepsbouw
kundig Proefstation (NSP).

Afb. 3. Drukkerij Vada. Kantoorgedeelte,
gezien vanaf kruispunt Costerweg-Nudestraat. Foto 19 september 1982.
Het einde van drukkerij Vada
In 1969 werd de nv Gebr. Zomer en
Keunings Drukkerij Vada, Binderij en Uitge
versmaatschappij, door het Kluwerconcern
te Deventer overgenomen. Volgens de

directie bij monde van de heer K. van
Houten was hiermee de werkgelegenheid
voor minstens tien jaar vastgelegd. In 1972
werd het bedrijf opgesplitst in drie werk
maatschappijen, te weten drukkerij Vada
met de binderij, Zomer & Keuning Tijd
schriften en Z.K.-boeken. De laatste zou na
verloop van tijd naar Ede (huis Kernhem)
verhuizen en Z.K.-Tijdschriften naar Utrecht
waar zij in 1986 werd overgenomen door de
VNU te Haarlem. De drukkerij werd per 31
december 1986 door Kluwer opgeheven
wegens de grote concurentie en een teveel
aan rotatiediepdruk drukkerijen in Neder
land. Er werd geen winst meer gemaakt. De
binderij werd overgenomen en bleef op de
oude locatie in productie.
Naar Leiden
Per 1 januari 1987 werd ik overgeplaatst
naar uitgeverij H.E. Stenfert Kroese/ Martinus Nijhoff te Leiden om de debiteurenad
ministratie te voeren. Helaas
moesten wij Wageningen als
woonplaats verruilen voor Zoetermeer, maar wel met de ge
dachte om, nadat ik met de
VUT was gegaan, in 2000 terug
te keren. Mijn 25-jarig dienstjubileum vierde ik dan ook in 1990
in Leiden. In 1993 werd de
uitgeverij door Kluwer samen
gevoegd met drie andere kleine
re uitgeverijen en onder de naam
Educatieve Partners Nederland
te Houten gevestigd. Ik heb dit
niet meer meegemaakt daar ik
gebruik kon maken van een zeer gunstige
afvloeiingsregeling zodat ik als huisman en
mantelzorger beter voor mijn zieke vrouw
kon zorgen. Zij leed aan reumatoidearthritis
en overleed op 16 september 2007 in het
Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag. Een
terugkeer naar Wageningen zit er echter
niet meer in. Tenslotte ligt Wageningen nou
ook weer niet zo ver van Zoetermeer.
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BOODSCHAPPEN DOEN IN DE STAD
Herinneringen uit de jaren twintig

A. Groothuis-Van Loenen

Wandelend door de stad zie ik de grote veranderingen sinds de jaren
twintig. Ik herinner me de stoepen met hekjes voor sommige panden, 's
Avonds kwam Van Wijk, de stadslantaarn-opsteker, die de de gaslantaarns
kwam aansteken. De eerste elektrische lampen in huis waren een wonder.
Alleen het omdraaien van een knopje en daar was licht!
Boodschappen doen in de stad bij de
toen bekende winkels
Ik denk daarbij aan Stöcker de damesmodezaak, waar die lieve juffrouw Fransien
van Eden je zo vriendelijk een nieuwe
mantel paste. Later werd die zaak overge
nomen door W. van der Meulen met
huishoudtextiel en damesstoffen.
Een huis verder Zilfhout de juwelier, waar ik
van mijn moeder strengetjes rode bloedko
ralen mocht kopen. Ik reeg ze aan tot een
lang snoer dat wel driemaal rond mijn nek
paste.
En Bosman de loodgieter, waar ik een
katoenen pit en een nieuw rond glas haalde
voor het theelichtje dat brandde op spiritus.
Bij Kofa Meier kochten we directoires,
camisoles en fil d' Écosse kousen.
In apotheek Jansen werd ons door een
loketje een medicijn aangereikt door de
latere mevrouw Scheerder.
Kapper Van Hulzen maakte mijn eerste
permanent wave en herenkapper Jo Scheer
der om de hoek in de Molenstraat knipte ons
haar. Aan het eind van die straat was de
groentenwinkel van Van Heusden.
Op de hoek Hoogstraat-Molenstraat had
Viets en Co een grote ijzerwinkel. In de
inmaaktijd haalde ik daar weckglazen. Op
de afgeronde hoek van die zaak was een
mooie gebogen ruit.
Wat verderop was Nordholt, de lijstenma
ker en later kwam er "goedkope" Piet
Groenheiden met fietsen voor tien gulden.
Voorbij de gracht, begin Bergstraat, was
juwelier Prins en apotheek De Waal. Me
vrouw De Waal zat zaterdagsavonds in de
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Nutsbibliotheek in de Stationsstraat om
onze bibliotheekboeken te ruilen.
Tandarts Pesman maakte voor Moeder
haar eerste kunstgebit.
Zaterdagsmiddags haalde ik bij Van Eyk een
half pond apenootjes (pinda's) en sinaas
appelen.
Dokter Vinkenborg woonde in een groot
herenhuis. Eens moest hij in mijn keel kijken
en bij die gelegenheid trok hij meteen een
kies.

fP tj

Afb. 1. De Hoogstraat bij de Bergpoort.
Rechts o.a. de parapluzaak van Ackerman
en goud- en zilversmid Dechering. Foto
1927
Terug in de Hoogstraat was daar, naast
Dechering, de paraplu- en wandelstokkenwinkel van Ackerman. Twee treden op en
daar stapte je op een geschrobde plan
kenvloer belegd met schoongewassen gonjebalen.
Ik had een stroop kan netje bij me om met
stroop te laten vullen. Looijen doopte dan
de grote pollepel in het grote stroopvat,
haalde hem op en draaide hem vlug om
hetdruipen te voorkomen. Dan liep hij naar
de weegschaal (met gewichten) en liet de

stroop in het kannetje vloeien tot aan een
pond en draaide weer vlug de lepel. Als ik
betaalde kreeg ik een vijg uit de gevlochten
mand die altijd op de toonbank stond.
Op de andere hoek van de Schoolstraat
was de kraakheldere winkel van Ottevanger in boter, kaas en eieren; nu zit daar
Gerda van Roekel.

Afb. 2. De Hoogstraat met in het midden
de toegang tot de Schuylensteeg. Rechts
vooraan bakkerij De Haan, boekhandel
Vermeer, loodgieter Van de Bom en meu
belzaak Richholt. Foto 1920.
Daarnaast de zaak in hoeden en petten
van Troost, die tevens kleermaker was.
Van meubelmaker Righolt hebben we nog
altijd een theemeubeltje, door hem eigen
handig gemaakt.
In de Schuylensteeg woonde Mossel, aan
nemer. Diens metselaar Klaassen moest
nogal eens de vorst van ons dak aansme
ren als het weer lekte.
Schuin tegenover ons huis was het OranjeHotel van Westland. In het café speelde
's avonds een "strijkje".
Massier, later Bart van Silfhout, had heren
mode. Je kon je daar een overhemd laten
aanmeten.
In het lange smalle pand, recht tegenover
ons huis, was ook een hotel-café-restaurant van Bas.
In dat huis en de lange tuin tot aan het
plantsoen heb ik vaak gespeeld met het
dochtertje Atie. Ze had een schommel en
er stond een lange rij met allerlei soorten

bessenstruiken, waar wij heerlijk van snoep
ten.
Waar nu Vermeers boekhandel is, was
toen de groentenzaak van mevrouw Ja
cobs. Daarboven woonde de weduwe
Cohen met twee dochters. Later kwam
daar kruidenier Zijlstra.
Wie herinnert zich de schoenenzaak van
Schoondermarck? En dan natuurlijk ban
ketbakker Boerstoel.
Waar nu de HEMA is was op de hoek de
groentenzaak van Van der Heiden. Op de
andere hoek van de Beuningstraat was
drogist Blijkshof. En dan de schoenwinkel
van Jo Jansen en zijn vader.
De sigarenwinkel Hijnekamp had een mooie
Jugendstil pui; zo jammer datdie gesloopt is.
In het huis met de klok was Wijers. We
haalden daar o.a. Haes-azijn.
Slager Dries Hoogstede gaf ons altijd een
plakje heerlijke leverworst.
Hoek Junusstraatwas rijwielhandel Beumer
en op de andere hoek Daniëlsde kruidenier.
Dan bakker Van Raayen, later Van der Spek.
Verderop "piano" Viets en op de oude
stadsmuur stond het huis van ijzerhandel
van Beek.
Juist buiten de gracht, aan de Nudestraat,
lag de stijlvolle villa Welgelegen, waar nu een
rij huizen staat.
De overkant.
Aan de zuidkant van de Hoogstraat, binnen
de gracht, trof men de stoffeerder Stöcker.
Teruggaande was daar de galanteriewin
kel van Hijnekamp met serviezen en speel
goed en daar dichtbij bakker van Leersum,
het ouderlijk huis van de bekende Wageninger Jacques van Leersum.
Verder de slagerij van Maesen en op de
hoek van de Kapelstraat de dames De
Hartog met breigarens en handwerkspullen, zoals o.a. merklappen.
Op de andere hoek Antony Leenarts, waar
je van alles kon kopen, van verband, boor
water en drop tot verf, glas en petroleum.
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Henri Bakker had een grote etalage voor
zijn Ford-auto's.
Bij Mie "Potjes" Holleman kocht ik witte
platte, granieten borden; zo kreeg ik de
boodschap mee. En we mochten er in de
knikkertijd wel knikkers kopen.
Woonde in die jaren ook niet Johan Haak,
de kunstschilder in een van de "gesloten"
huizen?
Voor een springtouw was ik een goede
klant van zadelmaker Albers. Zijn zonen
zongen zo mooi!
In de Herenstraat, juist links als we onze
steeg uitliepen, woonde de weduwe Espels,
waar we in een grote geëmailleerde melk
kan wel drie liter melk haalden. Voor het
inleggen van augurken kochten we azijn bij
Plantenga, slijterij in de Vijzelstraat.
Nu kom ik van mijn wandeling terug
bij mijn ouderlijk huis: bakkerij van

Afb. 3. Bakkerij van Loenen is twee gevels
verder dan die met de markies.
Loenen.
De tegenwoordige eigenaar heeft in
dat pand rigoureus verbouwd, maar
gelukkig heeft hij de oude pui en de
gevel behouden. Het is een van de
weinige panden met de oorspronke
lijke gevel.

DE OORLOG VAN 1940 (2)
Illegaal werk tijdens de bezetting.

J. van den Ban

Nu ik in 2007 een tekst maak over wat ik aan het eind van de oorlog heb
meegemaakt realiseer ik mij, dat mijn herinnering wat is vervaagd en
misschien ook wel iets geromantiseerd. Ik kan mij ook niet baseren op
publicaties van anderen.
De NBS
In de zomer van 1943 werd ik met enige
andere scholieren lid van een informeel
atletiekclubje onder leiding van Bart Zijlstra,
een trainer die in Frankrijk aan nationale
wedstrijden had meegedaan. Na de zomer
vroeg hij ons om deel te nemen aan een
illegale organisatie die bij de bevrijding de
rechtsorde wilde handhaven. Die bleek de
"Ordedienst" (OD) te heten. Later is deze
organisatie opgenomen in de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten (NBS of BS),
waarvan Prins Bernhard de commandant
werd. Ik hoorde niets meer van deze
organisatie tot september 1944 toen er
geruchten waren dat de geallieerde troepen
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vanuit België Brabant waren binnen geval
len. Breda zou al bevrijd zijn. Vijf september
is later "Dolle Dinsdag" genoemd.
Vooral op die dinsdag en trouwens ook al
enige dagen eerder toen de geallieerden
snelle vorderingen maakten in België, raak
ten veel NSB-ers en anderen die Duitsge
zind waren, in paniek. De NSB was de
Nationaal Socialistische Bond. Het was de
enige politieke partij, die tijdens de bezetting
nog mocht bestaan. Velen van hen sloegen
op de vlucht naar het oosten. Zo waren ook
de burgemeester van Wageningen en de
commissaris van politie verdwenen.
Ik moest mij melden in het op één na laatste
huis van de Lawickse Allee. Ik zou op de fiets

een brief moeten brengen naar het pand
aan de haven bij de schipbrug in Arnhem.
Toen kwam er ook nog iemand anders en
bij nader inzien werd die met de boodschap
belast.
De volgende dag gingen we naar de studen
ten sociëteit "Ceres". Dat was het hoofd
kwartier van de "Germaanse SS Neder
land", een administratieve eenheid, die
propagandageschriften maakte. Op dit
gebouw werd een plakkaat geplakt, dat het
was gevorderd door de Luchtbeschermings
dienst. De gebruikers van het gebouw
waren gevlucht, zoals veel andere NSB-ers.

Afb. 1. Studentensociëteit "Ceres".
We vonden daar allerlei propagandage
schriften en die hebben we voor een groot
deel verbrand in de achtertuin. Ik heb een
aantal van die geschriften mee genomen
en ze later aangeboden aan het Wagening
se museum.
De slag om Arnhem
Op zondag 17 september begon de slag om
Arnhem. Er vlogen veel geallieerde vliegtui
gen over Wageningen en er vielen bommen
op de wijk Sahara op de Wageningse berg.
De gevolgen hiervan zijn bekend, 37 doden
en 14 personen zwaar gewond. Onze
familie is druk bezig geweest om nog wat
inventaris van het verwoeste huis van een
familielid naar ons huis aan de Ritzema
Bosweg te brengen.
Er was via het dienstnet van de PTT een
telefoonverbinding met Nijmegen. De OD
werd opgedragen het gebouw "Ceres" in te

richten als een noodhospitaal. Ik kreeg een
Rode Kruisband om mijn linkerarm. Wij
haalden met een handkar bedden uit de
hotels "Hof van Gelderland" en "De Wageningsche Berg". Die werden in de sociëteitszaal opgesteld en de biljartzaal werd inge
richt als operatiezaal. Deze zijn als zodanig
nooit gebruikt. Er zijn wel gewonden van de
gevechten bij Oosterbeek verzorgd in 'Zie
kenzorg', dat was het ziekenhuis op de hoek
van de Otto van Gelreweg en de Rijks
straatweg.
Al tijdens de slag om Arnhem werd een deel
van de Overbetuwe bevrijd en de geallieer
den aan de overkant van de Rijn schoten
op de Duitse troepen, vooral ook op de
Wageningse Berg. Dat was een storingsvuur. Zo nu en dan vielen er een paar
schoten en dan was het weer een tijd stil.
Veel Wageningers vluchtten naar een vei
liger oord, vooral degenen die woonden op
de berg waar de meeste granaten terecht
kwamen.
Wij kregen de vraag om een vriend, die op
bed lag met TBC aan de Nassauweg en die
we goed kenden uit de padvinderij, op een
brancard naar het ziekenhuis te brengen.

Afb. 2. In dit gebouw was het ziekenhuis
gevestigd. De tram naar Arnhem liep hier
langs.
Bij de Postjesweg (nu Delhorstpad ge
noemd) gekomen, kwam er een vloot
laagvliegende geallieerde vliegtuigen over,
die voorraden naarde luchtlandingstroepen
bij Oosterbeek bracht. De Duitsers schoten
55

hierop met allerlei handwapens en de neer
vallende kogels tikkelden op de straatste
nen. Wij zijn een huis binnen gevlucht en
hebben gewacht tot het weer rustig was.
Onze vriend is van het ziekenhuis op de
hoek van de Otto van Gelreweg naar het
ziekenhuis in Veenendaal vervoerd.
Als ik een boodschap moest doen bij de heer
Doekes, de commandant van de BS in het
op één na laatste huisaan de Lawickse Allee,
was ik wel angstig. Er stonden soms wel meer
dan vijf fietsen voor het huis. Dat moest wel
opvallen. Daarna is dat contact verplaatst
naar de drukkerij van Zomer. Ik kreeg van
één van de Wageningse huisartsen een lijst
van zijn patiënten om na te gaan of die al uit
Wageningen waren gevlucht.

J. TH. LANDWEER
ARTS

WAGENINGEN,
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Afb. 3. Lijstje met patiënten van dokter
Landweer.
Hij wist van sommige van zijn patiënten, dat
ze al weg waren. Ook wist hij van één
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patiënt, dat die in de kelder lag van het
laboratorium van Microbiologie aan de Hesselink van Suchtelenweg. Adressen in het
centrum aan de westzijde van de stad of in
het centrum waren niet zo moeilijk, maar
boven aan de Diedenweg was het gevaarlijk.
Daar aangekomen hoorde ik de doffe knal
van een kanon op afstand. Ik liet mij plat op
de grond vallen. Nadat ik de kogels hoorde
inslaan stapte ik weer op de fiets.
Wij sliepen in de wijnkelder van Ceres en
waren als Rode Kruisploeg dus dag en nacht
oproepbaar. Eens schrokken we wakker van
een knal en toen bleek dat er een granaat
was ingeslagen in het dak van Ceres. Dat is
toen met een zeil weer dichtgemaakt. Als
er ergens een gewonde was gevallen gin
gen we er met een brancard op af. Zo was
er eens een granaat gevallen op een huis
aan de Veerstraat naast de oprit naar de
dijk. Het huis was zwaar beschadigd en het
is later afgebroken. Gelukkig waren de
bewoners niet thuis.
Later is het huis afgebroken en is het buur
huis vergroot op het vrijgekomen terrein.
In het Bowlespark hadden de Duitsers een
kanon opgesteld. Dat was waarschijnlijk
luchtdoelgeschut. Dankzij een telefoonver
binding met Nijmegen via hetdienstnetvan
de PTT kon de NBS allerlei informatie
doorgeven aan de geallieerden. Voordat
het kanon in het Bowlespark een schot had
gelost is het onschadelijk gemaakt. De
schade aan de meeste omringende huizen
is later hersteld, alleen aan de noordzijde
van het Bowlespark zijn na de oorlog twee
nieuwe huizen gebouwd.
Op zondag 1 oktober was er op vele
plaatsen aangeplakt dat Wageningen moest
worden ontruimd. Wie om zes uur niet weg
was zou worden doodgeschoten. We heb
ben allerlei kleren en ook dekens op onze
fietsen gepakt en zo gingen we lopend door
Bennekom naar Ede. Daar was stro gelegd
in een school bij de spoorwegovergang in de
Kerkweg en daar hebben we geslapen.

IN WAGENINGEN BEGRA VEN
Meer dan een nette begrafenis

J. Gardeniers

Begraven. Een bijzonder onderwerp, waar we hoe dan ook allemaal ooit mee
in aanraking komen. We omgeven de belangrijkste momenten in ons leven
met rituelen, 'rites de passage', zoals ze chique heten, overgangsrituelen,
rijk voorzien van symbolen en traditionele handelingen.
Een leven lang rituelen
Bij een geboorte horen de traditionele
steunkleuren, roze of blauw, afhankelijk
van het geslacht van de boreling en ook
beschuit met muisjes. De overgang naar
volwassenheid kent in veel culturen uitge
breide inwijdingsriten. Ook rituelen rond de
dood zijn van alle tijden en van alle culturen.
En het lijkt haast in tegenspraak met onze
beleving van de dood als verlies en vergan
kelijkheid, dat nou juist van deze levensfase
zoveel bewaard is gebleven. Archeologen
onderzoeken vanouds allereerst begraaf
plaatsen, waardoor we van veel oude
volken meer over de dodencultus weten
dan over hun dagelijks leven. Grafmonu
menten die soms al vele eeuwen geleden
opgericht zijn, staan er nog steeds en horen
nu zelfs tot de wereldwonderen. Denk aan
de piramides in Egypte en de Taj Mahal in
India. En dichter bij huis, de hunebedden en
de grafheuvels.
Rond Wageningen liggen zo'n 25 nog steeds
herkenbare grafheuvels. Als we de kring iets
ruimer trekken, inclusief Renkum, Ede en
Amerongen zijn het er nog veel meer. Dat
er zoveel aandacht besteed werd aan
grafritueel duidt erop dat er méér aan de
hand is dan zomaar een nette begrafenis.

de vroege- en midden-bronstijd kennen we
in Nederland grafheuvels in grote variatie.
In de klokbekercultuur, die in onze streken
veel gevonden is, vindt begraving in hurkligging plaats. Bij de mannen en vrouwen op
verschillende zijden en in verschillende rich
ting. In dezelfde periode vindt er ook
crematie plaats, die vooral in de late brons
tijd sterk toeneemt.
De crematieresten worden in karakteristie
ke urnen bijgezet. De aangetroffen grafgif
ten, zoals voedsel en wapens, wijzen erop,
dat de dood niet werd gezien als het einde.
De dode gaat over in een nieuwe levensfa
se en gaat daarvoor op reis. Deze nieuwe
levensfase wordt in verschillende tijden en
verschillende culturen en tradities verschil
lend benoemd: Schimmenrijk, Walhalla,
dodenrijk, hiernamaals, wederopstanding
en bijvoorbeeld in sommige oosterse tradi
ties, reïncarnatie. In de verschillende tradi
ties is het tijdpad daarbij heel verschillend.
Die volgende fase kan direct intreden of pas
in een onbepaalde verre toekomst. Ge
doeld wordt in dit verband op de culturele
tradities, over de manieren waarop mensen
vorm geven aan wat ze denken, geloven en
voelen en niet op het geven van een
theologisch waardeoordeel.

Prehistorie
Al in de prehistorische oudheid wordt aan de
doden een eigen en zeer markante plek
gegeven. De hunebedbouwers kenden
naast de collectieve grafkamers, de beken
de hunebedden, ook individuele begraving.
De doden kregen grafgiften mee, potten
met proviand, en strijdhamers en bijlen. Uit

In gewijde grond
In het grote grafveld met zo'n duizend
graven, dat in Wageningen aan de Diedenweg is opgegraven, zijn graven aanwezig
overeen periode van ruim vijf eeuwen, van
de 4de tot de 9de eeuw. De graven uit de
5de en 6deeeuw zijn noord-zuid gericht. In
de 7de en begin 8ste eeuw zijn het crema
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ties, eind 7de en begin 8ste eeuw is er weer
begraving en is er een overgang van noordzuid naar oost-west richting. Daarna zijn de
graven steeds oost-west gericht.
De beginnende kerstening is zo mooi af te
lezen aan de oriëntatie van de graven. De
christelijke wijze van begraven is namelijk
met de voeten inde richting van het oosten,
naar de plek waar Jeruzalem en het Paradijs
liggen. Daardoor kunnen bij de wederop
standing, bij het Laatste Oordeel, de doden
de komst van Christus in het oosten zien.
De aversie die de Christelijke kerken lang
gehad hebben tegen lijkverbranding hangt
samen met deze visie op de eindtijd. De
nuchtere opmerking, dat ook skeletten
toch moeilijk tot leven zullen komen, doet
niets af aan deze traditionele visie, waar
mee men zich de bijbelse noties heeft
proberen voor te stellen. Daarnaast speelt
een belangrijke rol dat crematie een zogenaamde'heidense'traditie was, waartegen
de kerk zich daarom afzette.
Het probleem van het vol raken van be
graafplaatsen en het moeten ruimen van
graven werd opgelost door het bouwen van
knekelhuizen, waardoor de botten bewaard
konden worden tot de laatste dag. Overi
gens zijn 'heidense' gebruiken ook gewoon
onderdeel geworden van de christelijke
grafcultuur. Bij veel oudere graven zien we
een afbakening van het graf met zware
fraai gevormde kettingen. Dit is een herin
nering aan het willen buitensluiten van
kwade geesten.
De eerste christelijke altaren en daarna
kerken zijn letterlijk gebouwd op de graven
van martelaren en heiligen. Toen het chris
tendom zich uitbreidde was dit niet meer
mogelijk en werden de resten van heiligen,
relieken, naar de te stichten kerk gehaald.
Ze werden in het altaar bijgezet. De onder
kant van het altaar heet dan ook de tombe,
hetzelfde woord als het Griekse tumbos dat
zowel graf, grafheuvel als grafkist bete
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kent.
De christenen wilden zo dicht mogelijk bij het
graf van de heilige begraven worden. Zo
ontstond het begraven in de kerk en er
rondom heen. De hoogwaardigheidsbekle
ders lagen het dichtst bij het altaar in het
koor van de kerk, de armeren op het
kerkhof. De algemene naam voor een
begraafplaats werd dan ook kerkhof, dat
net als het kerkgebouw gewijd was. Ook na
de reformatie gaat het begraven in kerken
door.
Ondanks de vele veranderingen in het
stadscentrum van Wageningen, volgt de
vorm van de bebouwing rond de Grote Kerk
nog steeds de lijn van het oude kerkhof, nu
dus de markt.
Het begraven in kerken was een grote bron
van inkomsten voorde kerk. Daarom ging,
ondanks de al in de middeleeuwen geuite
bezwaren tegen de verstoring van de
preek, de verzakking van de vloer en de
stank, het begraven in de kerk nog eeuwen
door. De beperkte ruimte leidde tot het
begraven in vele lagen. Slechts enkele
plaatsen hadden begraafplaatsen aan de
rand van de stad.
In de loop van de 17de eeuw kwamen er
steeds meer hygiënische bezwaren. Maar
pas per 1 januari 1829 kwam er een verbod
op het begraven in de kerk en in de
bebouwde kom. Na dit besluit ontstonden
in de loop van de 19de eeuw overal grote
begraafplaatsen buiten de stad, in Wage
ningen in 1829 aan de huidige Generaal
Foulkesweg. Het poortgebouw uit 1840
staat er nog. De graven zijn in 1960
geruimd. In 1902 is de nieuwe begraaf
plaats nog verder buiten de stad aange
legd.
De joodse begraafplaats, ook aan de hui
dige Generaal Foulkesweg (ofwel Kerkhofpad) dateert uit 1668. De grafmonumen
ten op joodse begraafplaatsen zijn vaak
oud, omdat de graven niet geruimd mogen
worden. In Wageningen is vanwege ruim-

tegebrek deze begraafplaats in d e l9 de
eeuw opgehoogd. In 1929 is ze gesloten.

Een rouwstoet uit de jaren dertig van de
vorige eeuw. Collectie Oud-Wageningen.
Rituelen en symbolen
De rituelen rond de dood zijn rijk aan
symbolen, die vaak op de grafmonumen
ten worden afgebeeld. Ze zeggen iets over
het beroep of de hobby's van de overlede
ne, ze zeggen iets over de geloofsbeleving,
ze zeggen ook veel over de hoop en
verwachting van de achterblijvenden. Op
de joodse begraafplaats zien we stenen
met twee zegenende handen, van een
Kohen, een priester. We zien de sjofar, de
ramshoorn, waarop de overledene in de
synagoge blies. We zien een obelisk, een
symbool van standvastigheid en deugd,
dat we op veel begraafplaatsen aantreffen.
Er staat er ook een op de particuliere
begraafplaats van de familie De Constant
Rebecque de Villars.
Ook kransen zien we, een wat dubbel
symbool. Een krans van laurierbladeren is
altijd groen en staat voor eeuwig leven.
Anderzijds is de krans, die aangebracht is
rond een schedel, weer een symbool voor
triomf van de dood over het leven. Niet
alleen het groen, maar ook de cirkelvorm
duidt op eeuwigheid. Eenzelfde betekenis
heeft de slang die in de eigen staart bijt. Een

gebroken zuil staat voor een afgebroken
leven. Een zandloper, al dan niet met
vleugels duidt op het eindige
van de tijd. De palmtak staat
voor de christelijke overwinning
op de dood door en in Christus.
Een vlinder is het symbool van
de onsterfelijke ziel, maar ook
van een korte levensduur.
Waarschijnlijk vooral als sym
bool van dit laatste vinden we
een grote vlinder bij een bermmonument aan de Nijenoordallee, op de plaats van een dode
lijk verkeersongeval.
Het sterk toenemen van bermmonumenten is een signaal voor een herop
leving van de aandacht voor dood, begra
ven en rouw. De dood van publieke figuren
leidt tot veel media-aandacht en haast
overdreven vormen van collectieve rouw.
Tijdenlang zijn begraven en rouw sterk
geformaliseerd geweest in vaste rituelen,
waarvan de betekenis bijna verloren was
gegaan, meteen voorgeschreven rouwperiode en voorgeschreven rouwkleding. Oude
bidprentjes hadden vaak standaardtek
sten met veel bijbelcitaten. De laatste jaren
zijn dood en rouw veel persoonlijker gewor
den. Uitvaartplechtigheden krijgen eigen en
originele vormen. Ashangers en voelstenen
zijn voorwerpen die bij nieuwe rituelen
horen.
Bij de opening van de tentoonstel
ling "In Wageningen begraven",
ging Jean Gardeniers, bestuurs
voorzitter van het museum, inhou
delijk in op dit onderwerp.
Zijn toespraak heeft hij bewerkt
tot het hiervoor geplaatste artikel.
Een bijzonder onderwerp, waarover
veel kan worden verteld. Nieuws
gierig geworden? Tot 24 augustus
2008 te zien in de Casteelse Poort.
Red.
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HELENA BOEKHORST (2)
Haar verblijf in het Huis van Bewaring

H.C. Wildeman-Van Schijndel

Op 16 maart 1852 werd de ongehuwde moeder, Helena Boekhorst, voor de
tweede maal in hechtenis genomen wegens rebellie en landloperij, ge
pleegd in Wageningen. Deze keer werd zij veroordeeld tot een gevangenis
straf van zes maanden. Voordat zij naar de bedelaarskolonie Ommerschans
werd overgebracht, verbleef ze voor een korte periode in het Huis van
Bewaring te Wageningen.
Kleine delicten
Het Huis van Bewaring was gevestigd onder
het gemeentehuis van Wageningen. Het
was geen gevangenis voor langdurig gede
tineerden, maar een strafinrichting voor
personen die door de kantonrechter waren
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
een tot zeven dagen. Het was ook een
bewaarplaats voor doortrekkende, gevon
niste en niet-gevonniste gevangenen, die
van de ene naar de andere gevangenis
werden overgebracht. Verder was het de
huisvesting voor personen die aangehou
den waren door politie-beambten wegens
delicten van allerlei aard.
Inrichting
Het "Mobilair"van het Huis van Bewaring
bestond in 1829 uit twee vaste en twee
losse kribben, vier wollen en zes grove
dekens en een bepaalde hoeveelheid "ligstro". In 1841 werd de inboedel aangevuld
met vier wollen en twee grove dekens. In
het Huis van Bewaring werden per jaar ca
70 gevangenen verzorgd. Sinds 1829
betaalde de Rijksoverheid voor voeding en
verpleging de prijs van f0 ,3 2 per persoon
daags". In 1852 werd de prijs verhoogd tot
ƒ 0,40 per persoon per dag.
Verzorging
Het onderhoud van de gevangenen in het
Huis van Bewaring werd verzorgd door het
plaatselijk bestuur van Wageningen. Dit
gebeurde in overleg met het betrokken
Kollegie van Toezigt, onder nadere goed
keuring van den Heer Gouverneur der
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Provincie. Ten aanzien van voeding en
verpleging van de gedetineerden had de
overheid voorwaarden gesteld, waaraan
de verzorger moest voldoen. De voedingslijst was voor iedere gevangene de
zelfde. Uitgezonderd zieken. Als de behan
delend geneesheer het voor-schreef kre
gen zij aangepast voedsel.
De gedetineerden kregen drie maaltijden
per dag. 's Morgens bestond het ontbijt
uit: vier oneen goedgebakken roggebrood
uit zuiver meel van beste zware rogge,
vooral niet klef o f nattig; en drie maatjes
warm drinken, bestaande uit een deel
zoetemelk en vier deelen gekookt water.
's Middags werd een maaltijd geserveerd
bestaande uit: eene voedzame middag
spijs ten minsten overeenkomstig den
voedingsstaat, vastgesteld voor de ge
vangenen in het algemeen en aan deze
voorwaarden gevoegd.
Het avondmaal dat werd aangeboden
bestond uit: twee en een halve oneen
goedgebakken roggebrood als boven, en
twee en een half maatjes warmen drank,
bestaande uit vier deelen gekookt water
en een deel zoetemelk, met vijf wigjes
koffijen de noodige cichorei. Daarbij werd
het nodige drink- en waswater verstrekt.
De ingredienten voor deze maaltijden
moesten van goede kwaliteit, en naarden
eisch gereed gemaakt zijn, en zullen dezel
ve steeds aan den goedkeuring van het
Kollegie van Toezigt onderworpen wezen,
naar welks uitspraak de aannemer (ver
zorger) zich zal behooren te gedragen.

Hygiëne
Ook ten aanzien van de hygiëne in het Huis
van Bewaring werden voorwaarden ge
steld. Men moest er op toezien, dat de
gevangenen hun leefruimte, gebruiksvoor
werpen, gebruikskleding en zichzelf schoon
maakten en rein hielden. Hiervoor werd de
nodige zeep verstrekt. Verder werd er op
toegezien, dat strozakken en peluwen
werden gereinigd en met vers stro gevuld
als het Kollegie van Toezigt dat nodig
achtte. Het stro moest goed, zuiver en
droog tarwe- of roggestro zijn.

Het Huis van Bewaring te Wagenin
gen was geen luxe vakantieverblijf,
maar wel een goed, tijdelijk onder
komen, met gratis kost en inwoning
voor arme zwervers en bedelaars
zoals Helena Boekhorst.
Bron:
- N.A. Wageningen, Inv. Nr. 2569
Stukken betrekkelijk het Huis van Bewa
ring

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 30 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
's-HERTOGENBOSCH ONTZET 1629
7 September [1629] betaelt 16 st[uivers]
tve (-twee) pectonnen aen tijs de cremer
die daar gehaelt sijn doe (=toen) men
Victorij schoot van den bos.
's-Hertogenbosch gaf zich op 14 septem
ber aan de Staatse troepen over. Deze
datum lijkt niet te kloppen met die in het
Rekeningenboek van Wageningen. Het
verschil werd veroorzaakt doordat in Wage
ningen nog de oude jaarstijl werd gebruikt
en in 's-Hertogenbosch de nieuwe. Het
scheelde tien dagen. Volgens de oude stijl
vond de overgave op 4 september plaats.
Het had dus drie dagen geduurd, voordat
Wageningen van de overgave op de hoog
te was gesteld. Waar de brandende pek
tonnen werden opgesteld weet ik niet.
Misschien bij de kerk op de Markt. Of op de
wal? Het zal wel een roetende, walmende,
stinkende feestuiting geweest zijn. Maar
kennelijk kon men over pek beschikken.

GOSEWIJN SMETIUS
Mercurii [woensdag] den 10, aug. 1707.
Presentib: (aanwezige leden van de ma
gistraat): (van) Amerongen, (van) Issem, (van der) Horst, van Eede en (van
der) Horst, kerkm[eeste]r.
De Heeren vande Magistraet hebben
verstaen, dat alle de Herbergiers sal wor
den gesegt niet te tappen aen Gosewijn
Smetius als met ordre van de Heeren
Amerongen, Schaets en Horst, kmr [kerk
meester] off dat anders geen geit daer
voor goet gedaen sal worden.
De magistraat beveelt de herbergiers geen
drank meer aan Gosewijn te schenken.
Klaarblijkelijk staat Gosewijn onder de cu
ratelen van de magistraat. Schenkt een
herbergier toch Gosewijns glas vol, dan zal
de magistraat de kosten ervan niet vol
doen.
Bron: Oud-archief inv. nr. 4: Resolutiën
1707 mei 23 - 1710 april 27.

Bron: Oud-archief inv. nr.274. Rekenin
gen van de burgermeester Gerrit de Haes
over 1629/1630.
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OLYPHANT
Betaelt voorde heeren van [de] Olyphant
te kycken xii st.
De heeren zullen de burgemeesters en
schepenen van Wageningen geweest zijn.
Zij gingen klaarblijkelijkop kosten van de stad
naar een olifant kijken. Jammer genoeg
wordt niets meer verteld waar die olifant te
bezichtigen was. Het arme beest zal als
attractie door het land geleid zijn om tegen
betaling bekeken te worden. Om te voorko
men, dat de olifant tijdens zijn vervoer te zien
was, zal hij in een huifkar vervoerd zijn. Dit
kan betekenen dat het dier niet groot was.
Mogelijk een kleine Indische olifant. Voor de
toeschouwers moet dit grote dier met slurf
en slagtanden een wereldwonder geweest
zijn. En zeker het bekijken waard en dat op
kosten van de stad.
De rekening geeft voor de verrichte beta
lingen geen data, zodat we alleen kunnen
stellen, dat de olifant in de periode augus
tus 1640 —juli 1641 inof nabij Wageningen
is geweest.

F. Moens & R. de Weerd (red.). 2000.
Bomen en menden; een oeroude relatie.
Amsterdam. 320p.
POSTVERVOER
Op 22 december 1801 antwoordt het
stadsbestuur van de stad Utrecht het
stadsbestuur van Wageningen, dat de
verloren gewaande Wageningsche brie
venzak gevonden is bij de Comptoire van
den Burger Bos, Commissaris der Hollandsche Posteryen. Hij was daar verkeerd
bezorgd doordat het adres op de oude
brievenzak was weggesleten. Utrecht raadt
Wageningen aan een nieuwe brievenzakwaar op de naam Uwer stad met duidelijke
letters was uitgedrukt aan te schaffen
Bron: Oud-archief inv. nr. 114. Ingeko
men stukken 8 nov. 1802 - 27 dec. 1803.

De lindeboom heeft van oudsher een
sterke band met de mens. Was dat hier
ook het geval, of was de linde als schaduwboom gepoot? Het kerkhof lag toen om de
huidige Ned. Herv. kerk in de binnenstad.

In een brief van De Directeur-Generaal; der
Posterijen, Amsterdam, 17 Grasmaand
(=april) iSlOwordthet Gemeente-Bestuur
van Wageningen op de hoogte gesteld, dat
aan de voermansbedrijven van Gerrit Van
Sonnenberg, Jan Troost, Jan Goosen, Albert Hermsen, Reijer Caspers, Evert Van
De Peppel en Jan Meurs (allen) te Wage
ningen woonagtig, goedkeuring is verleend.
Er staat niet bij waarvoor, maar het is
logisch te veronderstellen, dat deze perso
nen post mogen vervoeren. Dit zal dan post
naar omliggende plaatsen geweest zijn. De
brief was getekend door Van Lamsweerde.
Een tweede datum op dit stuk, n.l. 7
Bloeijmaand (=mei) 1810 zal duiden op
'behandeld' of'afgehandeld'.
Ik neem aan dat de betrokkenen ook een
brief hebben ontvangen. Indien dat het
geval is, zullen deze wel verloren zijn ge
gaan. De aanduiding van de namen van de
maanden duidt op de Bataafse periode.

Bron: Oud-archief inv. nr. 286. Rekening
van de burgemeester Frederick van Stra
len over 1-8-1640 tot 31 juli 1641. Zie ook

Bron: Oud-archief inv. nr. 1250. Ingeko
men stukken 1811 (maart-juli). Het stuk
zelf stamt uit 1810.

Bron: Oud-archief inv. nr. 286. Rekening
van de burgemeester Frederick van Stra
len over 1-8-1640 tot 31 juli 1641. In het
boek zelf staat Vtgaeff ende ontfancst,
van Stadts Inkumsten van den eerste
Ooghst (augustus) 1640 tot den laetsten
July 1641.
LINDEBOOM
Betaelt aan henrick van maenen voor
eenen Lyndenboom op het kerckhoff ge
plant 1 £.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f gebeurtenissen
KLEIN DRAMA IN DE MARKTSTRAAT
0-W 36-1 blz. 9 en blz. 27.
In Oud-Wageningen las ik het interessante
artikel over de verdiensten van de huisarts
dokter Niemeijer voor de Wageningse
bevolking gedurende ruim zestig jaar.
Toen ik verderop in dat nummer, in ander
verband, de naam Boekhorst tegenkwam,
bracht de combinatie van die beide namen
mij een gebeurtenis uit de dertiger jaren
van de vorige eeuw in herinnering, waarbij
ook - zij het in klein verband - de sociale
bewogenheid van de arts tot uiting kwam.
In die tijd woonde aan het einde van de
Dijkstraat, links aan de voet van de dijk, de
familie Boekhorst, bestaande uit het be
jaarde echtpaar met de ongehuwde zoon
Willem. Zij hadden bij hun woonhuis een
flinke lap grond, waarop groenten werden
verbouwd, behalve voor eigen gebruik ook
bestemd om op diverse adressen te wor
den "uitgevent". Als de oude Boekhorst
ging wandelen had hij altijd zijn -ook bejaar
de- hondje bij zich. Het zal zo omstreeks
1935 geweestzijn dat hij op zijn wandeling
door de toenmalige Marktstraat liep. On
gelukkigerwijs kwam hem daar, ongeveer
ter hoogte van de woning van dokter
Niemeijer, een grote agressieve Duitse
herder tegemoet. Deze opende direct de
aanval op het kleine hondje van Boek
horst, dat zich nauwelijks kon verweren en
dus al heel gauw zieltogend op straat lag.
Nu was er op dat moment in de Markt
straat een petroleumventer met zijn kar
bezig om zijn brandstof bij de huizen af te
leveren. Deze man zag het drama gebeu
ren, aarzelde geen moment, trok zijn
klompen uit en smeet deze zo hard moge
lijk in de richting van de agressor. Helaas
heeft hij daarmee de treurige afloop van
het gevecht niet kunnen verhinderen.

Het resultaat van zijn actie was wel, dat zijn
beide klompen kapot op straat lagen en
onbruikbaar waren geworden. De man
stond wel beteuterd te kijken. Immers,
wat zal toen de prijs van een paar klompen
zijn geweest? Twee gulden of een rijks
daalder misschien? In die tijd een flink deel
van een week-inkomen.
Gelukkig was ook in het doktershuis de
consternatie niet onopgemerkt gebleven.
Met als resultaat dat de dokter meteen zijn
huishoudster Sientje naar buiten stuurde
om aan de petroleumboer een geldbedrag
te overhandigen waarvoor hij nieuwe klom
pen kon kopen.
Het leek mij wel aardig dit op zichzelf niet
wereldschokkende voorval even te mel
den, omdat dit nog eens illustreert hoe
dokter Niemeijer bewogen was met het lot
van de Wageningse burgers. Op mij als
jongetje van omstreeks negen jaar maak
te een en ander grote indruk. Ik was
toevallig van dichtbij ooggetuige, omdat ik
op bezoek was bij mijn opa Janus van de
Peppel die op het adres Havenstraat 3 (nu
Niemeijerstraat) een kruideniers- annex
snoepwinkeltje had. De oudste Wageningers zullen zich hem nog wel herinneren.
J.E. van Berkel.
DIENSTPLICHTIG SOLDAAT SIMON
POLAK
O-W 29-3, pag. 51-52.
In mijn artikel Mobilisatie en evacuatie
1939-1940 schreef ik o.a. overeen drietal
soldaten, te weten Benak, Koops en Polak,
die bij mijn grootouders Van den BornHillenaar, Nude 58 (voorheen nr. 32)
waren ingekwartierd. Benak was de oudste,
was getrouwd en had een dochtertje
Sientje. Achteraf vernam ik dat er oor
spronkelijk vijf soldaten waren geweest.
Drie Drenten en twee Limburgers. De
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laatsten werden al spoedig op eigen ver
zoek elders ondergebracht omdat ze liever
onder Limburgers verkeerden. Het voor
deel was dat Benak, Koops en Polak nu
ieder een eigen kamer hadden.
Over het sneuvelen van Simon (Siem)
Polak schreef ik:
Op een moment dat zij door de Duitsers
hevig werden beschoten was hij plotseling
stapelgek geworden. Hoewel men had
geprobeerd hem in bedwang te houden,
zag hij door slaan en schoppen toch kans
zich los te rukken en uit de loopgraaf te
klimmen. Dit is hem noodlottig geworden.
Een uittreksel van dit artikel is terug te
vinden op internet onder S. Polak, Register
Nederlandse gevallenen (De slag om de
Grebbeberg). *) als eerste notitie.
Onder de tweede notitie lezen wij: Uit het
eerste rapport Sellies/Verhoeven (bevat
onder meer gegevens omtrent sneuvelen
en vindplaats). Op 17 mei 1940 gevon-den
in de stellingen van 3-II-8 R.I., ge-legen
noord-west van de roggeakker.2) Lag tot 15
april 1941 als onbekend militair begraven.
Tevens bevat deze site naast een foto
van de, naar ik meen in 1963 geplaatst
nieuw model grafsteen, de volgende ge
gevens:
S. Polak.
Dienstplichtig Soldaat. I-II-19 R.I. Voor
naam: Simon.
Geboortedatum: 03-06-1912. Geboorte
plaats: Hoogeveen.
Overlijdensdatum: 13-05-1940. Begraaf
plaats: Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3,
graf nummer 10. Religie: Nederlands Is
raëlitisch.
Verder wordt verwezen naar de militaire
rapporten van dit legeronderdeel dat in
vredestijd normaal gelegerd was in de
Menno van Coehoornkazerne te Arnhem.
In 1939 was de mobilisatiebestemming
Veenendaal en omgeving. Het negentien
de Regiment Infanterie had tot taak de
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noordelijke flank van de Grebbeberg in de
Grebbelinie te verdedigen.

Heden ontvingen wij de
treurige tyding dat onze lieve
Zoon,
Broeder,
Kleinzoon,
Zwager en Neef,
SIMON PO LAK ,

ia gesneuveld.
Uit aller naam:
S. POLAK.
Hoogeveen, 8 Aug. 1&40.
Hoofdstraat 55.
Liever geen besoek.
Rouwadvertentie Hoogeveensche Courant
10 augustus 1940
Uit gegevens die ik van Ton Steenbergen
mocht ontvangen 3) bleek dat Simon een
zoon was van Salomo Polak en Klara
Nathans. Verder bleek dat zijn ouders pas
op 8 augustus 1940 hoorden dat hun
vermiste zoon niet meer zou terugkeren.
Het informatiebureau van het Roode Kruis
in Den Haag publiceerde namelijk een lijst
van ringen met inscripties die toebehoord
hadden aan onbekende gesneuvelde mi
litairen. Hierbij was een ring met inscriptie
S.P. die door Simon Polak was gedragen.
Al met al een zeer trieste geschiedenis om
zo je enige zoon te moeten verliezen.

Bronnen
1. S. Polak. Register Nederlands Gevalle
nen [De slag om de Grebbeberg], http:/
www.grebbeberg.nl/ereveld/graf 517
3.html. Door mij bezocht 19 december
2007. Met dank aan Aletta M. Rauws te
Zoetermeer.
2. E.H. Brongers, majoor. Grebbelinie
1940, Baarn, 1971. De Roggeakker is een
open plek gelegen in het bos even ten
oosten van Ouwehands Dierenpark en
gelegen ten noorden in de flauwe bocht

van de aldaar lopende straatweg over de
Grebbeberg van Rhenen naar Wageningen. Zij kreeg deze naam in mei 1940
omdat het toen een roggeveld was. Zie de
pagina's 122 (kaart 5), 133, 136,194
(kaart 9) 209, (luchtfoto) en 217.
3-1. Vermoedelijk uit: J. Havinga, Over
Salomo Polak en hen die bij hem hoorden,
in De Veenmol 1989-11. Periodiek van de
Historische Kring Hoogeveen.
3-2. Margaret Breukink-Peeze. Herinnerin
gen aan Joods leven in Hoogeveen, de
cember 1997/januari 1998. Ontvangen 14
mei 2006. Met dank aan Ton Steenbergen
Sjaak Rauws
DE NAAM OUDEWAGHEN.
O-W 36-1 blz. 19 e.v.
Graag wil ik een kleine aanvulling geven op
het artikel van Tj. Wijngaarden Oudewaghen in het laatste nummer van OudWageningen. Inderdaad niet meer dan
een aanvulling en verduidelijking, geen
nieuw licht op kwesties van naam en
plaats, want dat vereist vooreen nieuwko
mer in Wageningen veel meer studie. Het
gaat om modersaeten curtisen iets over
de achtergrond van Dolre.
Latijn
In het middeleeuws latijn, taal waarin veel
oorkonden zijn geschreven, komt regel
matig het woord modius voor. Het wordt
vertaald met mud of schepel. Ook is het
soms vernederlandst tot molder, mouder,
malder en hier op het geciteerde lijstje tot
moder. In de middeleeuwen en nog lange
tijd erna, vooral in oost Nederland, was het
zowel een inhoudsmaat als een oppervlaktemaat en als deze laatste wordt het in de
woordenboeken omschreven als een stuk
land van een zodanige grootte als met een
schepel zaad kon worden bezaaid. Hoe
groot zo'n perceel was, uitgedrukt in de
tegenwoordige maten, zegt de Grote Winkler Prins. In Drenthe bijvoorbeeld was het

833 m2, in Gelderland 1450 m2. Een molder
staat gelijk aan ca 5000 m2 (0,5 ha). Ook
de hoeve (hoef) was een oppervlaktemaat (en niet een boerderij) en stond gelijk
aan 13,6 ha. Dit geeft ons een indruk van
de grootte van de landerijen op het goederenlijstje van Dolre.
De opbrengst was in Europa gemiddeld het
vier- a vijfvoudige van de hoeveelheid
zaaigoed.
Curtis
De curtis of hof (vergelijk het Franse cour)
komt op haar beurt voor op de goederenlijs
ten van het kapittel van St. Jan (Johannes
de Doper) te Utrecht waarvan de oudstovergeleverde al is van 1216. Daar staat de
curtis Dolre op de Veluwe genoteerd naast
vijftien andere bezittingen in o.a. Friesland en
Twente. Zo'n curtis was een centraal kan
toor annex opslagplaats voor de opbreng
sten van de boerderijen en het los verpachte
land die erbij hoorden. De producten van de
hofhorigen die daar woonden en werkten
werden er verzameld en bewaard totdat ze
door de eigenaar, het kapittel, per schip of
per wagen werden weggevoerd.
Zo ging het althans omstreeks 1200. Na
1300 verving een pachtsom geleidelijk de
producten in natura.
Dolre
Op de achtergrond van Dolre zien we de
Janskerk in Utrecht met zijn kapittel,
het college van twintig kanunniken dat
dagelijks in de kerk (hij staat er nog!) de
zeven getijdediensten zong en op z'n tijd
met de andere kapittels van Utrecht en de
proosten van Emmerik, Deventer, Oldenzaal en Tiel (later Arnhem) een nieuwe
bisschop koos. Kerk en kapittel waren
gesticht omstreeks 1050. Voor dit kapittel
waren de opbrengsten van de goederen
o.a. in Dolre dus bestemd. Maar hierover
geeft het artikel van Tj. Wijngaarden al
uitvoerig informatie.
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Oudewaghen
Tenslotte de naam Van Oudewaghen en
het mogelijke verband tussen die naam
(de waag) en de plaats Wageningen aan
de Rijn en Wageningen op de Berg, oftewel
Nieuw-, en Oud-Wageningen. Zeker heeft
er, in de tijd dat de hof van Dolre evenals
andere hoven producten in natura moest
afleveren, ergens een waag gestaan.
Daarbij moet worden bedacht dat het
hebben van een waag voor algemeen
gebruik een recht was van onder andere
een ambachtsheer of een stadsbestuur.
Of Dolre een eigen waag heeft bezeten?
Of stond hij aan de Rijn waar handel werd
gedreven, tolgeld werd geheven, volgens
een veronderstelling zelfs een stapelplaats
zou zijn geweest?
Waarbij dan nog wordt verwezen naar de
aanwezigheid van een kraan, ook zo'n oud
heerlijk recht dat dikwijls in combinatie met
de waag wordt genoemd.
In het besef dat ik hiermee meer vragen
heb opgeworpen dan oplossingen gege
ven moet ik eindigen, maar wel met de
hoop dat bij volharding alle deelonderzoekjes samen meer helderheid over het ont
staan van Wageningen zullen geven.
H. ten Boom
Gebruikte literatuur
L.A.J.W.SIoet, Oorkondenboek der graaf
schappen Gelre en Zutphen. Arnhem 18721876.
E.N.Palmboom, Het kapittel van St Jan te
Utrecht, proefschrift, Amsterdam 1996.
S.Muller Fzn, De stapel van Rijnwijk in: BM
Gelre VIII (1905) p.66 vv.
A.J. Maris, Rijnwijk-Randwijk en het ont
staan van Nieuw-Wageningen,
in: BM Gelre IXL (1936) p. 33.vv. De reeks
Bijdragen en Mededelingen Gelre
is geheel op het GA Wageningen aanwe
zig, evenals de genoemde boeken.
W.Jappe Alberts en H.P.H.Jansen, Wel
vaart in wording, Den Haag 1964.
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WAGENINGEN 750 JAAR STAD
O-W 34-2 blz. 60
Zou het nog iets met het gedenkboek 2013
worden?
H. ten Boom
BOEKENDENBROOD
Website O-W
In Oud-Wageningen 12(1984) op blz.56
werd al eens eerder aandacht aan het
woord boekendenbrood gegeven. Het
woord betekent warm boekweitbrood. Het
werd door bakker Frits Borgers in Wage
ningen geroepen als het brood versgebak
ken klaar voor de verkoop lag. Maar het
woord kan ook bij genealogisch onderzoek
helpen. Zo vond ik in het Begraafboek van
Nijkerk van 1801, dat Gisbert Timmer
Boekkenbrood was overleden. In 1781
lezen we over Gijs Boekendebrood en in
1763 over Boekendenbrood Dogter, d.i.
de dochter van Boekendenbrood. Gijs zal
ongetwijfeld Gisbert zijn, die in 1801 over
leed. En Boekendenbrood Dogter was
Woutertje Timmer uit Barneveld.
Anton Zeven vertelde mij nog dat het
tijdstip van de boekweitoogst moeilijk was.
De reden is dat boekweit over een lange
periode bloeit en dat er op een bepaald
moment overrijpe, rijpe en onrijpe zaden
(eigenlijkvruchten) aan de plantzitten. De
boekweitboer moet dus het juiste tijdstip
van oogst kiezen, waardoor hij het hoog
ste gewicht aan rijpe zaden per are kreeg.
Dirk Timmers,
sremmit59@t-online. de

VARIA-INFO
Allerlei binnengekcmen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
JAARVERSLAG 2007 RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
Organisatie
Jan Jansen, de penningmeester, is 17
december overleden. De lopende zaken
zijn afgehandeld door de coördinator en
met ingang van 1 januari 2008 is Rieke
Bosch toegetreden tot de werkgroep en
heeft ze de functie van penningmeester
op zich genomen.
Het jaar 2007
Het jaar 2007 is een topjaar geweest: nog
nooit hebben zoveel personen aan een
wandeling of fietstocht deelgenomen. In
totaal zijn 2463 belangstellenden door
onze gidsen rondgeleid, dat zijn er 682
meer dan in 2006. Een geweldig resultaat.
De bijgevoegde tabel geeft een overzicht
van de deelname aan de activiteiten.
De meeste deelnemers komen in georga
niseerde vorm. Dit jaar stonden op 23
dagen gidsen klaar om een open rondlei
ding te verzorgen. De deelnemers hoeven
zich daarvoor niet van te voren op te
geven. Dit jaar maakten slechts 97 perso
nen gebruik van deze mogelijkheid, 20 %
minder dan in 2006.
Gidsen
Aan Jan Jansen is vlak voor zijn overlijden
nog als gids-penningmeester het erelidmaat
schap toegekend. Onze ereleden zijn nu:
Jelle Lijfering, Wim de Leeuw en Jan Jansen.
We zijn het jaar gestart met 24 gidsen, maar
door omstandigheden hebben zeven gidsen
dit jaar hoegenaamd geen rondleidingen
kunnen verzorgen. Een actieve zoektocht
naarkandidaat-gidsen heeft geresulteerd in
vier kandidaat-gidsen, die in februari-maart
2008 hun opleidingen beginnen.
Bijeenkomsten
In februari namen 21 gidsen deel aan een

excursie naar de Joodse Begraaf-plaats
die verzorgd werd door Ton Steenbergen.
Aan de excursie naar het MARIN namen
24 personen deel.
Voor de gidsenbijeenkomst in het voorjaar
werden de besturen van de stichting Gilde
Wageningen, van de historische vereni
ging Oud-Wageningen en van het mu
seum Casteelse Poort uitgenodigd.
Aan de gidsenbijeenkomst in het najaar
namen 21 personen deel.
Het Linnaeusjaar
In het De Dreijen Arboretum en in de
Casteelse Poort werd speciaal aandacht
geschonken aan de 300ste verjaardag van
Linnaeus. In het kader daarvan leidden
gidsen ruim honderd bezoekers rond in het
Arboretum langs kunstwerken van zeven
Wageningse kunstenaars. Na afloop kon
den de deelnemers een begeleid bezoek
brengen aan de tropische kas.
Ommetje Kruiponder
Op verzoek van Landschapsbeheer Gel
derland en in samenwerking met Wagenin
gen Monumentaal hebben Jan Jansen en
Leo Eppink in januari een wandelroute, een
ommetje vanuit Noord-West, uitge-werkt.
Het voorstel werd niet gehonoreerd, maar
is in januari 2008 ingebracht in de werk
groep Klompen-pa-den in het Binnenveld.
Publicatie en Informatie
Ditjaarzijn 2000 informatiefolders"Rondleidingen in en om Wageningen 2007' gedrukt
en verspreid in en buiten Wageningen.
De open rondleidingen zijn steeds aangekondigd in De Gelderlander, De Stad Wa
geningen, De Veluwepost en De Recreatiekrant. De handouts werden bijgewerkt en
vermenigvuldigd.
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Gidsen voor Gidsen
De Gidsen voor Gidsen worden regelmatig
geactualiseerd en herzien. Dit jaar werd
bijzondere aandacht geschonken aan de
beeldenfietstocht. Dankzij de bereidwillig
heid van twee bevriende kunsthistorici
konden van verscheidene kunstwerken de
tot dan toe onbekende makers worden
geïdentificeerd. De kunsthistorici wezen
erop, dat Wageningen trots mag zijn op

een imposante collectie kunst, represen
tatief voor de 20ste eeuw.
Acquirit
Het contactorgaan Acquirit verscheen dit
jaar tweemaal. Meer en meer maken
gidsen gebruik van de mogelijkheid de
andere gidsen te informeren over hun
ideeën en ervaringen.
Contactpersoon Werkgroep Leo Eppink

ACTIVITEIT
Stadswandelingen
Uiterwaardenwandelingen
Wandeling Wageningen in Monte
Wandeling tuin en architectuur
Fietstocht Landschap en Landbouw
Speciale fietstochten
Beeldenfietstocht
TOTAAL

2007
1863
186
148
110
20
90
46
2463

'WIE NIET ZOEKT ZAL TOCH VINDEN'
Het verhaal rond de dorpskerk van Bennekom
De dorpskerk van Bennekom werd in de
periode 2005-2006 heringericht. Het was
nodig daarvoor nogal wat graaf- en breek
werk uit te voeren. Toen kwamen er
restanten van vroegere bouwactiviteiten
te voorschijn, die tot een nader archeolo
gisch en bouwhistorisch onderzoek uitno
digden. Dat onderzoek leverde zoveel
nieuwe en aanvullende gegevens op over
de bouwgeschiedenis van de dorpskerk,
dat de gemeente Ede en Hervormd Ben
nekom besloten tot het vervaardigen van
een publicatie, waarin de nieuwe kennis is
verwerkt. Die publicatie is onlangs ver
schenen als onderdeel van een reeks die
is gewijd aan diverse aspecten van de
geschie-denis van de gemeente Ede. De
auteur is Jan F.G. Heine, die het kerkge
bouw kent doordat hij van 1997 tot aan zijn
emeri-taat in 2003 als predikant aan de
Nederlandse Hervormde Gemeente van
Bennekom was verbonden. Hij heeft zich
zo ingeleefd in de geschiedenis van zijn
kerkgebouw dat hij zich met enig recht
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2006
1397
135
79
140
12
18

2005
1330
190
84
116
45

-

-

1781

1765

-

(Boekbespreking)

meer tijdgenoot dan afstandelijk geschied
schrijver mag noemen. Hij laat zien dat
een ogenschijnlijk simpel kerkje veel bevat
aan beelden van het verleden, waarvoor
men slechts het goede oog moet hebben
om dat verleden tot leven te wekken.
De basis van de publicatie bestaat uit de
bouwgeschiedenis van de dorpskerk. Die
begint wat later dan de tijd waarin we de
christianisering van proto-Bennekom
mogen vermoeden (ca. 9e eeuw). Maar
de teruggevonden restanten van de tuf
stenen fundering waarop de eerste stenen - Romaanse zaalkerk heeft gerust,
geven een kostbare glimp van het verle
den. Die kerk was aan St. Alexander
gewijd, een wat schaduwachtige, niet met
zekerheid te identificeren heilige. Vanaf de
zestiende eeuw neemt het bronnenmate
riaal toe. De geschiedenis van de dorps
kerk kan dan tot de grote restauratie in
2005-2006 min of meer naadloos worden
gevolgd. Wat opvalt is dat bouwgeschie
denis, parochie- en gemeentegeschiede-

nis, burgerlijke geschiedenis, vroomheidsen belevings-geschiedenis niet met elkaar in
de pas lopen. In het boek worden die
geschiedenissen als min of meer synchroon
beschreven. De stijl van het boekje doet
denken aan de schrijfwijze van de oudtes
tamentische Prediker, die meer overweegt
en aangeeft dan verabsoluteert.
De in werkelijkheid door en met elkaar
verlopende maar afzonderlijk vertelde
gebeurtenissen leiden tot het volgende
oordeel. De bouwgeschiedenis van de
dorpskerk wordt met kennis van zaken,
met duidelijke afbeeldingen en met inle
vingsvermogen beschreven. Die geschie
denis laat zich zonder moeite uit het boek
aflezen. De gedeelten over de andere
geschiedeniscategorieën maken soms de
indruk van interpolaties.
Een ononderbroken bouwgeschiedenis,
waaraan toegevoegd hoofdstukken over
kerk-, gemeente- en politieke geschiede
nis had dit - weliswaar kleine

- bezwaar kunnen ondervangen. Maar
daarover kan men van mening verschillen.
'Zo gaat dat', zoals de auteur meer dan
eens opmerkt over zaken die misschien
anders hadden kunnen verlopen.
Tenslotte een chronologische kleinigheid.
Op blz. 36 wordt verhaald dat hertog
Willem V van Gulik op 7 september 1543
bij het Tractaat van Venlo het hertogdom
Gelre afstond aan keizer Karei V. Hier zijn
- vergeeflijk - twee overeenkomsten ge
contamineerd, nl. die van 7 september
(het Verdrag) en 12 september (het Trac
taat).
Jan van den Burg
Jan F.G. Heine, Het verhaal rondom de
dorpskerk van Bennekom door de eeuwen
heen.
Een baken in de tijd (Gemeente Ede en
Hervormde Gemeente Bennekom 2007).
ISBN 978-90-801257-7-3. 112 blz.

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FEBRUARI 2007 - APRIL 2008

per onderwerp, niet per gemeente zijn gerang
schikt; de informatie over Wageningen is ver
spreid over de gehele tekst]
* Het graafschap en hertogdom Gelre. HOVO en
Radboud Universiteit Nijmegen. Nr. 07/107 (Nij
megen z.j. [ca. 2007] ) (schenking). [GE_032]
* Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek
voor Gelderland. Deel 98 (Vereniging Gelre; Arn
hem 2007). [GEL_033] [interessant is het artikel
van E. de Jonge, ” 'De regering ten plattelande".
De Veluwse ambtsjonkers: hun opkomst en de
verwerving van adellijke hegemonie', 51-66; op
deze wijze legden de voorouders van L.A. Torck
de basis voor hun macht in de 17e en 18e eeuw]
*Cremer, J.J., 't Hart op de Velüw. - Deine-Meu.
- Van binnen en van buuten. Leidsche Herdruk
ken No. 10 (Sijthoff; Leiden z.j. [ca. 1910])
(schenking). [VEL_024]
* Gereformeerde Gemeente Wageningen 9 fe
bruari 1932 [ - ] 9 februari 2008. Herdenking 75jarig bestaan (eigen uitgave; Wageningen 2008)
(schenking). [W_0633]
* Clubnieuws. Officieel maandorgaan der W. V. V.

[W_0634]
* [Orden, A. van,] "Bill, speel nog eens..... ", 50
jaar kroegmuzlkant, 1928-1978 (eigen uitgave;
Wageningen 1978) (schenking). [W_0635]
* Waert, G. van, Wageningen in bewogen tijd.
Een reportage (e igen uitgave; Wageningen 1940)
(schenking). [W_0636]
* Sikking, Ar, Bennekom begon in Wageningen.
Vijftig jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Ben
nekom (Christelijke Gereformeerde Kerk; Benne
kom 2007) (aankoop). [W_0637]
* Steenbergen, A.G., Kent u ze nog... de Wageningers(Europese Bibliotheek; 2e druk; Zaltbommel 1974) (schenking). [W_0638]
* Vogelaar, L., Hoe menigmaal hebt G' ons uw
gunst betoogd. 75 jaar Gereformeerde Gemeen
te te Wageningen (Kerkenraad Gereformeerde
Gemeente te Wageningen; Wageningen 2008)
(schenking). [W_0639]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

GENEALOGISCHE DAG
Op 8 maart 2008 organiseerde de vereni
ging Veluwse Geslachten in samenwerking
met de historische vereniging Oud-Wageningen een genealogische voorjaarsbijeenkomst.
Deze dag werd gehouden in het Oriëntaals
restaurant Asia Plaza, een oosters getinte
dag met oosterse geuren.
De deelnemers, waaronder onze zuider
buur de historische kring Kesteren en
Omgeving, mochten vele bezoekers ver
welkomen.
De zaal was voor bezoekers om 10.00 uur
open en om 10.30 uur volgde een wel
komstwoord van de voorzitter van de
historische vereniging Oud-Wageningen
de heer G.W. De Nijs en de voorzitter van
de Veluwse Geslachten de heer A. Veld
huis.
Een prominent bezoeker was onze "oppergenealoog" de heer A. Zeven, erevoorzit
ter van de Veluwse Geslachten.
In de middagpauze werd er een voortref
felijk warm buffet geserveerd voor deelne
mers en bezoekers
Na het buffet begon de middag met een
lezing van de Wageningse gemeentear
chivaris de heer P.M. Kernkamp met als
onderwerp "Dieper graven" een bijzonde
re en boeiende lezing met foto's, die begon
met een digitale fotografische rondleiding
door het gemeentearchief en daarna een
zoektocht door het archief, wat zeer in de
smaak viel bij de toehoorders en hoog
gewaardeerd werd.
De werkgroep had na afloop een voldaan
gevoel over de gang van zaken en heeft

diverse contacten gelegd met bezoekers.
Een geslaagde genealogische dag voor
beide verenigingen, zeker voor herhaling
vatbaar.
Werkgroep Genealogie

De tijdschriftenhoek in de Jan J. de
Goedezaal. Open op de dinsdagmorgen.
UIT HET FOTO- EN PRENTENKABI
NET
Ditmaal is er ook weer een aantal ansichten
en foto's geschonken of aangeboden, die
wij digitaal mochten scannen. Van de heer
Steenks werd een aantal plaatjes gescand
en van de heer W. Breunissen twee foto's
van de boerderij op de toenmalige Grind
weg ter hoogte van het zuivelhuis aan de
westkant van de weg. Tijdens de lezing
werd mij een aantal foto's en documenten
aangereikt door mevrouw Van Ingen-van
de Weerd. Hierop is de oorlogsschade aan
het pand in de Sationsstraat te zien.
Hartelijke dank voor deze schenkin
gen.
Willem Ruisch

OP HET QUINTENMEER
Zei laatst een corpulente heer:
"Ik zat heel best aan't Quintenmeer!
Hij z a t .... ? Precies!
Bij onze Mies
en hief het glas daar keer op keer.
Sj. R.
70

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 PRENTENKABINÊT
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.
TDDSCHRIFTENREK
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 2008
• 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 bijna
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 : € 18,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.W. de Nijs

voorzitter

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail ow@gwdenijs.nl
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
H.A. Schols
secretaris
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
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
H.P. Lagerwerf
tel. 0317 413063
N. Borreman
Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
lid
tel: 0317 411465
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom
C.D. Gast
lid
tel: 0318 430789
Tarthorst 22, 6708 JA Wageningen
W.J.P. Steenbergen
lid
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.
JJ.M. Everdij
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
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
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VAN DE REDACTIE
Soms houdt het redactiewerk meer in dan correctiewerk, de indeling en de opmaak van
ons blad. Als ongeschreven regel geldt dat de auteurs verantwoordelijk zijn voor hun
artikelen. De rubriek RE-ACTIE bewijst haar waarde. Hierin is immers plaats voor
aanvullingen en eventueel de nodige correcties door derden. In uitzonderingsgevallen
grijpt de redactie in, met name in concepten die nog steeds gevoelig kunnen zijn en
waaraan -qua feitenmateriaal - op voorhand wordt getwijfeld. In die gevallen voelt de
redactie van Oud-Wageningen zich medeverantwoordelijk en treedt in overleg met de
auteur. Dit gebeurde in het geval van het artikel over Cathrien van Baak (zie elders in
dit blad). Het resultaat is dat de auteur, na uitvoerig vervolgonderzoek, zijn eerste
concept herschreef.
Gerard Olinga

.

KOPIJ voor het novembernummer 2008 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
11 oktober. 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
DE SLAG OM DE GREBBEBERG
Om 3.55 uur in de vroege ochtend van 10
mei 1940 overschrijden de Duitse legers de
Nederlandse grens. Voor de avond Rhenen
bereiken, dat is de opdracht aan de Duitse
207de divisie, voor de gelegenheid versterkt
met het SS-regiment Der Führer.
Twintigduizend man Duitse troepen zetten
koers richting Grebbeberg.
De verdediging van de Grebbeberg is toege
wezen aan het Achtste Regiment Infanterie,
2500 soldaten, verdeeld over drie bataljons.
Het eerste bataljon is gelegerd op het
centrale deel van de Grebbeberg, het
tweede bataljon tegen de flanken van de
Greb richting Achterberg en het derde
bataljon in de voorpostenstrook halverwe
ge de Grebbeberg en Wageningen.

In de avond van 10 mei arriveren de
Duitsers met ruime vertraging in Wagenin
gen. De volgende ochtend markeert een
indrukwekkende Duitse artilleriebeschieting
het begin van de slag om de Grebbeberg.
Tegen alle Duitse verwachtingen in duurt de
slag drie dagen.
Drie dagen waarin het gebied op en rond de
Grebbeberg het toneel is van hevige ge
vechten.
Drie dagen waarin de Nederlandse verde
diging zware offers brengt.
Voor 420 Nederlandse soldaten betekent
de slag het einde van hun leven. Zij zijn
geroepen naar de Greb om er vervolgens
nooit meer van terug te keren.
BernierCornielje

BIJEENKOMST
in Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 15 september 2008 om 20.00 uur, zal de heer B. Cornielje
een lezing houden over DE SLAG OM DE DE GREBBEBERG
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 17 november zal de gemeentearchivaris, de heer B. Kernkamp, iets
vertellen over het gemeentearchief van Wageningen onder de titel DIEPER GRAVEN.
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Gedode leeuwen in Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg.
BESTUURSMEDEDELINGEN
Gelderse Erfgoeddag 2008
Op donderdag 11 september organiseert
het Gelders Erfgoed Platform de jaarlijkse
erfgoeddag met als thema 'Oud landschap, nieuwe ontwikkelingen'. In deze
hoogdynamische tijd gaan veel plekken in
Gelderland op de schop. Vaak betreft het
delen van oude cultuurlandschappen en
hun bodemarchief die worden aangepakt
ten behoeve van woningbouw, recreatie,
(efficiëntere) landbouw en natuurontwik
keling. Het is van groot belang deze

ontwikkelingen op zodanige wijze te bege
leiden dat de betreffende cultuurhisto
rische waarden zo weinig mogelijk worden
aangetast; sterker nog: waar mogelijk
dient het cultuurhistorische richtinggevend
te zijn.
De erfgoeddag is dan ook bedoeld als
studiedag voor mensen die beroepshalve
(bijv. ambtenaren ruimtelijke ordening of
Cultuurhistorie) of als vrijwilliger (leden van
historische verenigingen) betrokken (wil
len) zijn bij de planvorming. Als casus
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fungeert de gemeente Renkum, met als
locaties het Heelsumse Veld en de Wolfhezer Heide.
Deelname aan de Erfgoeddag kost € 15,-,
over te maken op gironummer 46 99 205
van stichting Gelders Erfgoed te Zutphen,
onder vermelding van 'Erfgoeddag 2008'.
Na aanmelding ontvangt u een bevesti
ging en nadere informatie, zoals routebe
schrijving en vertrektijd bus vanaf het NSstation Wolfheze.
Ruimtegebrek
Het bestuur is naarstig op zoek naar
vervangende ruimte voor opslag van de
archeologische vondsten, die momenteel
nog in het voormalige'Schimmelpenninck'gebouw liggen opgeslagen. Aangezien die
locatie een andere bestemming heeft
gekregen is de huur van de door onze
vereniging gebruikte ruimte opgezegd.
In De Veluwepost is ook al eens een
oproep geplaatst om een ruimte ter be
schikking te stellen, doch daarop is (nog)
geen reactie gekomen. De ruimte (100 a
120 m2) moet niet alleen geschikt zijn voor
opslag voor de onderhavige vondsten,
doch de huur moet ook voor de vereniging
betaalbaar zijn. Vele goederen worden nu
al gebruikt in het voortgezet onderwijs.
Weet u een mogelijke ruimte neem dan
contact op met het bestuur.
De lokale Gelderse Canon
Twee leden van ons bestuur hebben op 23
mei jl. in het stadhuis van Tiel de eerste
bijeenkomst, met als onderwerp Lokale
Gelderse Canon, bijgewoond, georgani
seerd door de stichting Gelders Erfgoed.
Op nog ca. 25 plaatsen in Gelderland
vonden dergelijke bijeenkomsten, waar
gewerkt wordt aan of nagedacht over een
lokale historische canon, plaats.
Professor Herman Pleij hield een aansteke
lijk betoog over de lokale identiteit. Hij zag
de lokale canons als middel om de eigen
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identiteit te (her)vinden in een maatschap
pij waar we door de ontzuiling zoeken naar
houvast en rituelen.
Wim ten Bosch van Biblioservice toonde
vervolgens hoe de canon-module op de
website www.mijngelderland.nl er uit komt
te zien. De module is nog niet openbaar
toegankelijk.
De bijeenkomst werd afgerond in het
Flipje- en Streekmuseum in Tiel. Het mu
seum heeft een inspirerende presentatie
gemaakt rond de Tielse canon met de tien
tijdvakken als uitgangspunt.
In september vindt een tweede bijenkomst
voor de lokale canoncommissies plaats.
Het karakter van deze bijeenkomst zal
actiever zijn, het doel is onderlinge discussie
en inspiratie. De locatie is nog niet bekend.
Open monumentendag
Op zaterdag 13 september zal onze ver
eniging traditiegetrouw weer met een stand
aanwezig zijn op de 'Molenmarkt'. Dat dit
zinvol is blijkt steeds weer uit het aantal
bezoekers.
Lezingen
Het bestuur wil u graag herinneren aan de
volgende data van bijeenkomsten waarop
onze vereniging lezingen organiseert, zoals:
15 September met als onderwerp: De slag
om de Grebbeberg. Spreker: de heer B.
Cornielje. 17 November met als onder
werp: Dieper graven. Spreker B. Kern
kamp, (gemeentearchivaris).
Beide bijeenkomsten worden gehouden in
De Vredehorst.
Een ingelaste bijeenkomst, georganiseerd
door het historisch museum De Casteelse
Poort, de Bibliotheek en de historische
vereniging Oud-Wageningen vindt plaats
op donderdag 16 oktober in de bibliotheek
aan de Stationsstraat. Thema: Lubbert
Torck. Aanvang: 20.00 uur. Toegang
gratis.
Gerard de Nijs

OPEN DAG ZORGBOERDERIJ WILLEMSHOEVE
Op zaterdag 21 juni 2008 werd voor de
tweede keer de landelijke open dag Zorg
boerderijen gehouden. Dit jaar kreeg de
de zorgboerderij Willemshoeve uit Wageningen het keurmerk Kwaliteit laat je zien
uitgereikt. De gehele dag hing er een
gezellige sfeer.
Er waren voor deze dag vele activiteiten
als: de oude ambachten, de kunstmarkt,
ritje met de tractor, rondleidingen op de
boerderij, etc.
De muziekale omlijsting werd o.a. ver
zorgd door OBK uit Bennekom.
Op uitnodiging van de zorgboerderij Wil We kunnen dan ook niet anders zeggen dan
lemshoeve kreeg de historische vereniging
dat het voor de vereniging een geslaagde
Oud-Wageningen een unieke gelegenheid
dag was. Het bestuur heeft dan ook beslo
om haar doelstellingen uitte dragen en zich
ten op een volgende opendag van Wil
te profileren naar de Wageningse ge
lemshoeve wederom aanwezig te zijn.
meenschap.
In de objectenkubus lagen diverse meubelmakergereedschappen uit omstreeks 1930
De vele foto's van oude boerderijen trokken
veel aandacht van de bezoekers.
en één groot huishoudelijke tinnenschaal
De foto's maakten herinneringen los waar
uitgestald.
Het bestuur kijkt alweer uit naar het volgen
na er bij de kraam vaak leuke discussies
ontstonden.
de evenement, de Molenmarkt op zater
Anderen die onze kraam bezochten waren
dag 13 september 2008. Heeft u belang
stelling om onze vereniging op deze dag te
vooral geïnteresseerd in de objecten die ten
helpen dan kunt contact opnemen met
toon gespreid lagen in de objectenkubus.
De voorwerpen voor deze dag werden
Peter van de Peppel (tel. 0317 - 421756).
beschikbaar gesteld door het museum De
Namens onze vrijwilligers van deze dag,
Peter van de Peppel
Casteelse Poort (zie foto).
LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:

Dhr. M. Adelmund
Dhr. H. Oostendorp
Dhr. G. van de Weerd

Veerstraat 7
Berkenlaan87
Ritzemabosweg 60

6703 CA Wageningen
6721 CC Bennekom
6703 GZ Wageningen

Nudestraatl
Leeuweriksweide 57
Zorgcentrum De Nudehof
Thorbeckestraat 1, K.409
Mennonietenweg 60
Hooilandplein 4

6701 CC Wageningen
6708 LE Wageningen

Churchillweg 61
Hof van St.Pieter249

6707 JC Wageningen
6721TR Bennekom

Adreswijzigingen:

Fam H.J.M. Albers
Fam R. van Eek
Dhr. C.G. Jansen
Fam B.C. Leeuwenburgh
Dhr. E. van de Pol

6702 BR Wageningen
6702 AD Wageningen
6708 RT Wageningen

Uit ledenlijst i. v.m. overlijden:

Dhr. D. Kleinrensink
Mevr. E.H. Oostendorp-Mulder
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WAGENINGEN EN DEPROEFKOLONIE
Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie

Wil Schackmann

Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de
aardbol. Maar in het begin van de negentiende eeuw trekken ook Wageningse 'kolonisten' naar Zuidwest-Drenthe.
Met financiële steun van de beter gesitueerde Wageningers proberen zij
een nieuw bestaan op te bouwen in de landbouwkoloniën van de Maatschap
pij van Weldadigheid. En de allereerste van hen lukt dat heel goed.

Afb. 1
Gezicht op de proefkolonie Frederiksoord
vanaf de Vledderweg. Getekend circa
1825 door H.P. Oosterhuis en gegra
veerd door D. Sluijter.
Weldadig Nederland
De armoede in het koninkrijk der Nederlan
den is anno 1818 intens. Enkele eeuwen
eerder - de Gouden Eeuw - waren we
verreweg het rijkste land van de hele wereld.
Maar nu is het niks meer. Naar schatting kan
meer dan tien procent van de bevolking de
kost niet verdienen en moet leven van de
'bedeling'dooreendiaconie, een parochieof
een gemeentebestuur. In sommige plaat
sen is bijna de helft van de inwoners nood
lijdend. Er moet wat gebeuren.
De Maatschappij van Weldadigheid vraagt
de burgers een stuiver per week opzij te
leggen. Met het zo gevormde kapitaal
kunnen arme gezinnen worden overge
bracht naar het nog onontgonnen Drenthe
om daar te leren de eigen kost te verdienen.
De initiatiefnemers verwachten veel steun,
gezien het 'algemeen erkend weldadig
karakter onzer natie'.
Een citaat uit De proefkolonie blz. 15 (zie
noot onder het artikel):
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Van Rotterdamsche Courant tot Pro
vinciale Groninger Courant wordt jui
chend melding gemaakt van deze 'ver
broedering, welker doel zoo edel en
pligtmatig is', vanaf kansels worden
oproepen gedaan, sympathiserende
notabelen laten plakkaten verspreiden,
in de betere buurten gaat men van deur
tot deur, de Maatschappij van Welda
digheid kortom, is niet over het hoofd
te zien.
En het slaat geweldig aan.
Het algemeen erkend weldadige karak
ter van ons volk bereikt euforische
hoogten, heel Nederland wil dat dit dorp
geopend wordt.
Binnen korte tijd zijn er 32 Wageningers die
elke week een stuiver bijdragen. Boven
dien hebben inwoners beloofd om 201 el
gebleekt en 36 el ongebleekt linnen, dat in
de kolonie vervaardigd gaat worden, af te
zullen nemen.
Daarnaast is er een twintigtal Wageningers

die een 'gift voor eens' heeft gedaan.
Elke plaats wordt opgeroepen een 'sub
commissie van weldadigheid' op te richten
om de contributies te innen en alvast
armen te selecteren die naar Drenthe
gestuurd kunnen worden. En na korte tijd
is ook de'subcommissie van weldadigheid
Wageningen' haar werkzaamheden be
gonnen.
Voorzover de namen zijn te ontcijferen,
wordt het bestuur gevormd door
G. Wessels als voorzitter, F. of T. van
Ommeren als penningmeester,
W. Merkes als secretaris en verder
H. B. van Daalen, O. 1 van Griethuizen,
D. L. Damen en R. H. (?) Schregardus.
De Maatschappij besluit nog in hetzelfde
jaar een eerste 'proeve' te nemen. Er
komen 52 huisjes in een proefkolonie nabij
het plaatsje Vledder in Zuidwest-Drenthe.
Wageningen wordt genood één van die
huisjes te vullen. De subcommissie door
zoekt het bewonersbestand op mensen
die zowel arm als vlijtig en netjes zijn en de
keus valt op de geboren en getogen
Wageninger Lubbert Jansen, gehuwd en
met vier kinderen.
Onkundig in 't spinnen
Het leuke is dat de Maatschappij van
Weldadigheid vanaf de eerste dagen van
haar bestaan een geweldig goed archief
heeft bijgehouden. Dankzij dat archief zijn
de gebeurtenissen op en rond de kolonie
bijna van dag tot dag te volgen en dat is
ook wat ik heb geprobeerd te doen in mijn
boek De proefkolonie.
Ook op basis van dat archief heeft de
Onstwedder landschapsschilder Geert
Schreuder een impressie van de proefko
lonie gemaakt, zie afb. 2
Het archief berust bij het Drents Archief in
Assen en wie voorouders in de kolonie
heeft gehad, maakt goede kans daar
interessante informatie over het voorge
slacht te vinden.

Afb. 2. Geert Schreuder. Inmpressie van
de proefkolonie
Daar is ook de brief bewaard gebleven
waarmee Wageningen het gezin voor
draagt. Dit huisgezin bestaat uit man,
vrouw en vier kinderen. De ouders zijn
genaamd: Lubbert Jansen, oud 41 jaaren
gebooren te Wageningen, zoon van Arend
Jansen en Hendrina van de Peppel, en
Grietje Kerkenaar, oud 39 jaaren, ge
booren te Zwol, dochter van Christoffel
Kerkenaar en Geetruij Mulders. Ze hebben
een dochter Hendrina Maria oud circa 18
jaaren en drie zoons van 11, 9 en 2 jaar.
Volgens Wageningen voldoet het gezin
grotendeels aan de vooraf opgegeven
'vereischtens'. Vader Lubbert en de oudste
zoon zijn 'tot den veldarbeid zeer geschikt,
maar de vrouw en oudste dochter onkun
dig in 't spinnen van vlas'. Dat wordt
opgelost: 'waarom wij ons genoodzaakt
zien dezelve daarin te doen onderwijsen,
en waarvan wij de kosten UEd. nader
zullen opgeven'.
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Blijkbaar loopt het gezin er wat sjofeltjes
bij, want de subcommissie belooft vóór de
reis zich te zullen 'bevlijtigen om zo mogelijk
voor hetzelve eenige kledingstukken op te
zamelen'. Het zal achteraf vergeefse
moeite blijken, maar dat komt later.
De vestiging van de Jansens zal worden
bekostigd door de contribuanten. De sub
commissie Wageningen mag daartoe drie
kwart van de door haar opgehaalde con
tributies gebruiken, het andere kwart is
voor wat we tegenwoordig 'overhead'
noemen. De stichting van een koloniale
hoeve is begroot op 1700 gulden, dat
betaalt de subcommissie in zestien jaarlijk
se termijnen en daarna is de hoeve eigen
dom van Wageningen geworden en mag
zij er zonder verdere kosten 'voor altoos'
stadgenoten in plaatsen.
Ik ben nimmer besluiteloos
Op maandag 1 november 1818 meldt de
familie zich op de proefkolonie, die inmid
dels een naam heeft: Fredriksoord, naar
de jongste zoon van koning Willem I, prins
Frederik. Deze fungeert als voor het leven
benoemde voorzitter van de Maatschappij
van Weldadigheid.

Afb. 3. Koloniale mannen- en vrouwenkle
ding
Direct bij aankomst kan het'opgezamelde'
kledingpakket in de kast en wordt het gezin
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door de kolonie-directie in de kleren gesto
ken. Alle kolonisten lopen in blauwe, unifor
me kleding. Daar zitten twee gedachten
achter. Als mensen nette spulletjes heb
ben, zullen ze zich automatisch netjes
gaan gedragen. Maar ook: 'De desertie
wordt door eene herkenbaare soort van
kleding moeijelijk gemaakt.'
De familie Jansen komt in hoeve 13 in de
tweede rij huisjes vanaf de Vledderweg
(die tegenwoordig Majoor van Swietenlaan
heet). Het zijn eenvoudige woningen, niet
groot, maar onvergelijkbaar beter dan de
armenhuisvesting in de steden. Wie heden
ten dage door Frederiksoord loopt kan nog
een boel van die huisjes in hun oorspron
kelijke staat zien. Nou ja, als je het
dubbelglas wegdenkt en de centrale ver
warming...
Geen vakantiekamp
En prompt begint ook het werk. Het is hier
geen vakantiekamp, de bedoeling is dat
iedereen met zijn werk niet alleen de eigen
kost bij elkaar scharrelt maar ook de
gedane investeringen terugverdient, zo
dat met dat oorspronkelijke geld een
volgende kolonie gesticht kan worden en
nog een en nog een. De man achter die
ambitieuze plannen is generaal-majoor
Johannes van den Bosch. Achtendertig
jaar, een self-made man, weduwnaar,
een charmeur, maar vooral een doener,
een aanpakker, een wervelwind: 'Ik ben
nimmer besluiteloos en draal nog minder'.
Een lezeres van het boek noemt hem op
haar website 'een negentiende eeuwse
variant op wat we tegenwoordig een ADH Der zouden noemen'. Dat is misschien wel
een beetje waar. Maar de Volkskrant
schreef: 'Op de keper beschouwd ver
dient die man een monument'. En daar
ben ik het ook mee eens, hetging niet altijd
fijntjes en doordacht maar Johannes van
den Bosch probeerde tenminste wat te
gen de armoede te doen.

Afb. 4. Generaal-majoor Johannes van
den Bosch.
Mannen en oudere jongens werken op het
land, vrouwen en de andere kinderen
spinnen wol en vlas. De familie Jansen doet
het goed. De directeur noemt Wageningen een van de 'subcommissies die ons
zodanige gezinnen zonden die de Maat
schappij ter bereiking van haar groot doel
zou kunnen verlangen'. Voor zulke gezin
nen is meer mogelijk dan voor standaard
kolonisten, de vrouw des huizes krijgt een
week extra verlof om naar Zwolle te gaan:
'Dewijl haar oude vader eene beroerte
gekregen hebbende, zijn eenig kind nog
wenschte te zien.'
Onderopziener
Blijkbaar is Lubbert Jansen een stille wer
ker, want het duurt een paar maanden
voor hij echt op gaat vallen. Maar daarna
worden er door de kolonie-directie emmers
vol lof over hem uitgestort. Na zes maan
den is het ook niet meer 'kolonist Jansen'.
De directeur schrijft: 'Ik heb van den
onderopziener Jansen veel dienst.' Hij is
dan de eerste onder zijn gelijken.
Jansen geeft ook leiding aan de'ongeloof
lijke pogingen van onze kolonisten' om een
ondergrondse heidebrand in de nabijheid
van de kolonie te bedwingen. De landelijke
leiding laat haar waardering daarvoor blij
ken: 'Extra beloning vanwege gedrag bij de
heidebrand: onderopziener Jansen ƒ 10,'.

En na anderhalf jaar steekt de directeur
opnieuw de loftrompet: 'De onderopziener
Jansen geeft mij bij aanhoudendheid re
den tot de meeste tevreedenheid.' Hij
prijst Jansens'goede directie, ijver en vlijt'
en hij beveelt hem opnieuw aan voor'eene
kleine beloning'. Die gelegenheid komt
zomer 1820.
Voor het eerst worden alle 52 proefkolonisten beoordeeld, 21 worden onder de maat
gevonden, 25 doen tenminste hun besten
krijgen voor hun moeite een koperen
medaille, 5 behoren tot de beteren en
worden onderscheiden met een zilveren
medaille en er is er zegge en schrijve één
die een gouden medaille krijgt. In de
woorden van het maandblad van de Maat
schappij: 'Zeer verdienstelijk is mede ge
weest het gedrag van den kolonist Jans
sen; reeds kort na zijne aankomst in de
kolonie zich door werkzaamheid en overleg
onderscheidende, werd hij tot onder-opziener aangesteld, en heeft in deze betrek
king uitmuntend voldaan: de Kommissie
heeft gemeend, zijne betoonde diensten
dit jaar in de kolonie no. 2 met eene
goudene medaille te moeten beloonen.'
En het hoogtepunt van zijn bestaan is het
bezoek aan de kolonie van zijne koninklijke
hoogheid kroonprins Willem, de latere koning Willem II, die op 31 juli 1820 ook zijn
woning bezichtigt: 'Ook aan het huis van
Janssen was Z.K.H. zeer tevreden.'
Draagvlak
Veel minder goed gaat het met de sub
commissie van weldadigheid Wageningen.
Het maatschappelijk draagvlak voor de
kolonisatie verkruimelt al na enkele jaren.
Deels omdat het algemeen erkend welda
dig karakter van onze natie altijd een zaak
van korte adem is: we willen best een keer
geven, maar daarna moet het ook klaar
zijn. En deels omdat de Maatschappij na
de stichting van zo'n 400 hoeves overgaat
tot de bouw van grote gestichten bij
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Ommen en in Veenhuizen, bestemd voor
bedelaars en weeskinderen. Bedelaars
staat Wageningen graag af, maar de
gedwongen verplaatsing van weeskinde
ren naar het verre Drenthe valt slecht bij
de bevolking.
Donderdag 19 februari 1824 arriveren de
eerste 23 Wageningse weeskinderen in
Veenhuizen. Tegen die tijd zijn er nog
maar een stuk of twintig Wageningers die
een stuiver per week bijdragen en daarna
gaat het rap. Ook secretaris Merkes be
dankt en in 1830 resteren er zes contri
buanten, waaronder 2 'nonvaleurs' ofte
wel mensen die bij nader inzien toch niet
afschuiven. Die vier blijven daarna wel
jarenlang trouw betalen, maar van die
opbrengst kan de hoeve in Frederiksoord
natuurlijk niet bekostigd worden, laat staan
dat er meer plaatsen voor Wageningers
komen.
Alleen wanneer het gratis is, wanneer het
'gouvernement' een contract met de
Maatschappij heeft gesloten voor de op
vang van 'behoeftige huisgezinnen en
éénlopende personen', gaan er nog Wa
geningse kolonisten naar Drenthe. Soms
gezinnen, soms'ingedeelden', mensen die
bij een koloniaal gezin in huis geplaatst
worden. Die beleven ook bijzondere din
gen, maar dat is voor een andere keer.
Zekerheid van bestaan
De Wageningse proefkolonisten hebben
verder niet zo'n last van het gebrek aan
achterban. Op de gezegende leeftijden
van 70 en 80 jaar overlijden respectievelijk
vrouw en man Jansen te Frederiksoord.
De meeste kinderen zwerven uit, maar
een op de kolonie geboren dochter kiest
ook voor het koloniale bestaan. Daar valt
ook wel wat voor te zeggen. De kolonie is
een plek waar kinderen goed onderwijs
krijgen - qua invoering van de leerplicht
loopt de Maatschappij van Weldadigheid
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een eeuw voor op de rest van Nederland
-, waar de gezondheidszorg relatief goed
is, en het belangrijkste: waar kolonisten
kunnen rekenen op een gegarandeerde
verstrekking van werk en eten. Die zeker
heid van bestaan is tijdens de negentiende
eeuw in de rest van de maatschappij
nergens te krijgen.
Wil Schackmann is schrijver van het
boek De p ro e fk o lo n ie , vlijt, va
d e rlijk e tu c h t en h e t w e ld a d ig
k a ra k te r o n z e r n a tie (uitgeverij
Mouria, 2006) over de begindagen
van de Maatschappij van Weldadig
heid. Net als het boek is ook dit artikel
geheel gebasseerd op het archief van
de Maatschappij van Weldadigheid
dat bij het Drents Archief in Assen
berust onder toegang 0186. Voorna
melijk is gebruikt de ingekomen post
van de Permanente Commissie, de
inv. nrs. 48 tot en met 73 en de
jaarafrekeningen van de subcommis
sie Wageningen, inv. nr 1111.
Voor meer informatie: er is een mu
seum gewijd aan de landbouwkoloni
ën, de Koloniehof te Frederiksoord,
en in een van de oorspronkelijke
gestichten te Veenhuizen is heden
ten dage het Gevangenismuseum
Veenhuizen gevestigd.
Inform atieve internetadressen:
www.drentsarchief.nl
www.drenlias.nl
www.mvwf rederi ksoord.nI
www.dekoloniehof.nl
www.deproefkolonie.nl

HELENA BOEKHORST (3)
Haar verblijf in Ommerschans

H.C. Wildeman -van Schijndel

In het voorjaar van 1852 werd de ongehuwde moeder, Helena Boekhorst,
veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens rebellie en landlope
rij, gepleegd te Wageningen. Na een kortstondig verblijf in het Huis van
Bewaring te Wageningen, werd ze overgeplaatst naar de bedelaarskolonie
Ommerschans, gelegen in de Overijsselse gemeente Ommen.
Verdedigingswerk
Ommerschans werd tijdens de Tachtigja
rige Oorlog aangelegd teneinde de Span
jaarden het stropen te beletten. In 1628
was deze schans een redoute, een kleine
veldschans met alleen uitspringende, dus
zonder inspringende hoeken. Bij de aanleg
van de schans werd in overweging geno
men om deze met vier bolwerken te
vergroten.
Later werd de schans, door de beroemde
Coehoorn, aanmerkelijk versterkt en om
gebouwd tot fort.
Toen in het jaar 1787 de Raad van State
aan de Staten van Overijssel weigerde dit
gewest van het nodige geschut en krijgs
behoeften te voorzien, waren de leden
van het defensiewezen voornemens de
voorraad krijgstuig uit de Ommerschans
te bemachtigen. Zij lieten een Zwolse
kapitein met veertig schutters het strate
gisch gelegen fort bezetten, zodat de
"Gelastigde Heeren" de beschikking kre
gen over het oorlogstuig, om het gewest
te verdedigen.
De voorraad krijgstuig en krijgsbehoeften
bestond uit vierentwintig, meest metalen,
stukken kanon, twee mortieren, twee
houwitsers, kogels en bommen. Ook ont
brak het geenszins aan buskruit.
Strafkolonie
De later verlaten schans, met bijbehoren
de gebouwen en gronden, werd in 1824
door de Rijksoverheid aan de Maatschap
pij van Weldadigheid in vruchtgebruik ge

geven, teneindebedelaars en landlopers
daarin op te nemen. Er werd voor een
zeker aantal bedelaars een contract geslo
ten. Men stichtte hier een gebouw met een
oppervlakte van ruim een halve morgen
(oude landmaat waarvan de grootte in
verschillende streken zeer uiteenloopt).
Hierin werden de opgepakte "luiaards en
ledigloopers" ondergebracht. Omstreeks
1850 bevonden zich naast de ruim duizend
kolonisten, die in de loop der tijd ontslagen
waren, nog 86 personen die hun straf
uitzaten. De kolonie had al spoedig een
ruimere bestemming gekregen. Het was
ook de strafplaats geworden voor "onze
delijke, liederlijke meisjes en vooronwillige,
ongehoorzame kolonisten." Deze laatste
werden hier, door berooving hunner vrij
heid, door meerdere ontberingen en stren
gere vordering tot arbeid, voor hun slecht
gedrag gestraft. Bij betuigd berouw en
gebleken verbetering werd de straf opge
heven en konden zij teruggaan naar hun
plaats binnen de kolonie.
Het gesticht was in tweëen gedeeld: links
waren de zalen voor de mannen, rechts
die voor de vrouwen en een voor de
kinderen. De keukens waren in de hoeken
van de zalen, de opzienerswoningen in het
midden of in sommige hoeken der zalen.
De woningen hadden een afzonderlijke
ingang.
Elke kolonist, voormalig bedelaar, had een
eigen zitplaats op de banken die langs de
muren stonden. Onder de zitplaats had hij
of zij een lade en daarboven hing zijn of
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haar hangmat, die elke avond naar bene
den werd gelaten.
Op het middenplein was aan elke zijde een
afzonderlijk gebouw met twee werkzalen.
Aan de mannenzijde waren weefgetou
wen. Op de bovenzaal waren de werkplaat
sen voor kleermakers en schoenmakers.
Aan de vrouwenzijde werd gesponnen. Op
de bovenzaal was een vertrek voor naai
sters. Hier werkten alleen maar vrouwelijke
kolonisten die ongeschikt waren voor het
veldwerk. Degenen die sterk genoeg waren
moesten op het veld werken.
De kinderen van de gehuwde kolonisten
verbleven in een kinderzaal, zodat zij hun
ouders niet van het werk konden houden.
Zij waren door een schot afgescheiden van
de binnenplaats van de vrouwen. Boven
de achterpoort bevond zich het magazijn
waarin de kledingstukken die vooral gedu
rende de wintertijd door de kolonisten zelf
waren vervaardigd, werden bewaard.

's Avonds moesten niet alleen de jongelui,
die de hele dagwerkzaam waren geweest
op de akkers naar school, maar ook de
volwassenen waren verplicht aan het on
derwijs deel te nemen. De bokken werden
wel van de schapen gescheiden. De ene
avond kregen de mannen schoolonder
richt en de andere avond de vrouwen.

Onderwijs
De bedelaarskolonie Ommerschans had
ook een school, die door de kinderen twee
maal daags werd bezocht.

Bron:
Aardrijkskundig woordenboek, Deel 8, blz.
445-446

Religie
De eerste eigen hervormde predikant die
ook het leraarambt aan deze school beoe
fende, was Pieter Eliza Karei van Nes. Hij
was van 1832 tot en met 1836 aan deze
bedelaarskolonie verbonden.
Voor de zielzorg van de 250 r.k. communiekanten in de kolonie werd gezorgd door
een pastoor die behoorde tot de aart
spriesters van Salland en Drenthe.
Voor menig minderbedeelde inwoner van
de stad Wageningen was de bedelaarsko
lonie Ommerschans een begrip.

UIT HET W AGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A C . Zeven

Met deel 31 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
HET NOORDEN IN DE STAD WAGE
NINGEN
Wanneer de percelen aan de Hoogstraat
in de 17de-18de eeuw worden beschreven,
dan wordt dat gedaan met behulp van de
windrichtingen. Een voorbeeld uit 1745:
een huis (nu Kruidvat) aan de Hoogstraat
Noordwestzijde: Oost: de Diaconij van
Wageningen, West: Rutger van der Plas,
Zuid: Hoogstraat, Noord: Stadts Wallen.
Men zal hierbij gedacht hebben aan de loop
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van de oost-west stromende Rijn en ge
meend hebben dat de Hoogstraat, de
verbindingsweg tussen Utrecht in het
westen en Arnhem/Nijmegen in het oos
ten, evenwijdig aan de Rijn is gelegen. Het
gevolg was dat men bij de beschrijving van
de percelen, gelegen aan de Hoogstraat,
van een west-oost ligging van deze straat
uitging. Maar dit is niet correct. Immers de
Hoogstraat loopt van zuid-west naar noord
oost. De noordgrens van een perceel is

eigenlijk de noord-west grens. En daarom
wordt soms ook deze noord-west grens als
de west grens beschreven. Men draaide
het perceel als het ware 90°. Hetzelfde
geldt voor de Herenstraat, vroeger Ach
terstraat geheten. Deze wordt dikwijls ook
oost-west gezien, terwijl het grootste deel
noord-zuid loopt. Bovenstaande vormde
een probleem bij het samenstellen van
mijn boeken Wie woonden waar in de
binnenstad van Wageningen.
Maar het schept ook voor historisch geörienteerde weerkundigen onduidelijkheid. Zo
brak op zondag 18 september (oude stijl)
= 28 september (nieuwe stijl) 1625 'op
eenen Sonnendach 'tSavontz omtrent over
halffagtuhren’ in de stad brand uit. Hierbij
gingen huizen en schuren verloren. De
brand werd aangewakkerd door een 'noortoosten wijnt. Maar kwam de wind werkelijk
uit het noord-oosten, of werd de richting
bepaald ten opzichte van de Hoogstraat?
Indien het laatste het geval is, dan moeten
we de windrichting corrigeren naar noord.
We zullen het nooit weten.
Bron: o.m. Oud-archief 172. Commissiebrief van de magistraat voor Rudolph de
Ruiter en Steven Jansen om overal in de
Vereenigde Provinciën gelden in te zame
len ten behoeve van de slachtoffers van
de brand op 18 september (o. st.) 1625.
Zie ook De Hamelackers (hieronder).
DE HAMELACKERS
W ageningen, 19 d e cem ber 1752.
Prfocurateur] Rutger van der Plas als
volmagtige van Willem Reynbach en Hendrina van Broekhuysen Echteluyden, David Eekhard en Marie van Broekhuysen
Egteluyden, Jan Pratorius en Johanna
[van] Broekhuysen meede Egtel[uyden],
Hendrik Scheepers en Geertruij van Broek
huysen des gelycks echteluyden mitsga
ders Geertuij van Huemen wed. Hendrik
van Broekhuysen volgens volmacht gepasseert voor Burgermeesteren en Re

geerders der Stadt Amsterdam de dato
den 21 Aug: 1752 alhier vertoont verlegen
en goetgekeurd [verkopen voorj twee
hondert en veertigh guldens [en] trans
porteerden aan Johannes Jansen en Maria
Buijs egte: een stuk land groot ander half
schepel genaemt de Hamel ackers gele
gen op de Wageninsen Engh over den
Diedenwegh, Oostw. Geert Claesen (door
gehaald: Mr. M.V.Griethuysen), (doorge
haald: Westw. de dolder wegh), Westw:
de Hr. Griethuysen, Zuijdw. de Diedewegh
en Noordw: het Weghje.
De ligging van de Hamelakkers is bij de
meeste Wageningers, vooral ook door de
straatnaam Hamelakkerlaan, bekend. Maar
de aanduiding van de ligging zoalsdie in de
akte wordt vermeld is merkwaardig. Im
mers de Diedenweg loopt noord-zuid en
volgens de akte ligt de Hamelakkers ten
noorden van deze weg. Hetzelfde over de
Dolderstraat, die loopt west-oost en niet
noord-zuid. Hierboven hebben we aange
geven, dat de meeste stedelingen een
verkeerde beeld van de richting van de
Hoogstraat hebben. Zij denken dat de
straat oost-west loopt, terwijl dat niet zo is.
Maar het plaatsen van de Hamelakkers
ten noorden van de Diedenweg geeft aan
dat men geen kennis van zaken had.
Bron: Oud-Recht. archief 196. Afschrif
ten van transporten, 1738-1752.
BRIEF UIT 1783
Persoonlijke brieven geven vaak een inkijk
in het dagelijks leven, die niet mogelijk is
wanneer'gewone' archiefstukken worden
bekeken. Daarom laten we hier een brief
van Weyntje Beukelaer, geschreven aan
haar oom, volgen.
Assemburg, 9 july 1783
Veel Geachte Oom,
hoopende dat dese UE (=UEdele) in gesontheyt mag ontfangen. Wat ons aengaet wij benne door des Heere Seegen ook
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nog in een redelijke welstandt van
gesontheij[d] maar ik hebbe ontrent drie
Jaere lang bedroeft gesukkelt met de
derde daegse korrs en ook swaere siektens gehadt in die tijd waar voor ik de Heer
niet genoeg kan danke voor sijn genaede
en goetheijt gebragt heeft
Mijn soon en dogter met haar twee kinde
ren benne ook nog gesont, daar sal gou
ook wat jongs koome. Sij laete UE herte
lijke groete. Vorders weet ik niet meer te
schrijve en wens UE de seegen des Heer
met veel gesontheijt toe. Syt nogmaels
hertelijk van mijn neffens mijn man en
kinderen gegroet, ook aen Jantje Mueij en
aen haar kinderen. Veel geëerde oom UE
toegenege Night
Weyntje Beukelaer.
Om de leesbaarheid van de briefte vergro
ten heb ik punten, komma's en een ë in
geëerde toegevoegd en alle hoofdletters
in de woorden vervangen door kleine
letters.
De brief is gericht aan Mons Ger. Verwoert,
dat is Monsieur Gerhardus Verwoert. Je
vraagt je af waarom na drie jaar Weyntje
het nuttig oordeelde een eigenlijk nietszeg
gende brief aan haar oom te sturen.
Gerhardus Verwoert was sinds 1777 we
duwnaar van Debora van der Hart en uit
mijn gegevens blijkt niet dat er nakomelin
gen waren. Misschien dacht Weymke:
"Hoewel wij al meer dan drie jaar geen
contact hebben gehad kan het nooit ver
keerd zijn om oom Gerhardus maar eens
te wijzen op zijn familieleden in Assemburg".
Weymke leed aan de derde-daagse-koorts.
Dat was malaria, waarbij je om de drie
dagen koorts had. In 1940 leerde ik dat
deze vorm van malaria nog in de buurt van
Den Helder voorkwam. Over de aard van
de swaere siektens kan ik niets zeggen.
Zij is dus een oomzeggende nicht van
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Gerhardus; dit betekent dat zij of een
dochter is van een broer of een zuster van
Gerhardus of van zijn vrouw. Deze laatste
zal tante Jantje (Jantje Mueij) zijn. Genea
logisch onderzoek kan de oplossing geven.
Los van bovenstaande valt mij op dat het
woord moei voor tante achter de voor
naam staat. Het is dus Jantje Mueij. Dit
was ook het geval voor een prinses van
Oranje, n.l. Maaike Moei. Hoe is dit ont
staan?
Bron: Oud-Recht. archief 304. Nageko
men boedelpapieren, 1511-1810 en z.j.
EEN BESTEK VAN EEN SCHIP
Een bestek van een schip van vooren als
een beijer, van agtere als een Boods
Na bovenstaande titel volgt het bestek in
duits-nederlands en het eindigt in - diet
benumde schip muetin boorde klaarstaan
inde mande meij 1727het muet daar seijn
om te cennen vahren naa Weesel — .
Het bestek is getekend door de besteller
Rutger Lamers, de botenbouwer Hermen
Lartzen en getuigen. Plaats en datum
worden niet genoemd. Een bijliggend brief
je geeft als plaatsnaam Ruhroord, dat
Ruhrort zal zijn en als datum 14 meij 1726
heeft.
De botenbouwer kreeg dus circa een jaar
om de boot te bouwen. Het contract is
geschreven op door stempels gewaar
merkt papier. Het ene stempel toont een
Duitse gekroonde adelaar met het bedrag
acht stuivers. Het tweede stempel toont
een ingewikkeld figuur met o.m. vier maal
een gekroond groepje bestaande uit de
initialen FWR. Deze initialen zullen Friedrich
Wilhelm Rex betekenen; dit is Frederik
Willem I, koning van Pruisen. Ruhrort lag
toen in Pruisen.
Bron: Oud-Recht. archief 304. Nageko
men boedelpapieren. 1511-1810 en z.j.

CATHRIEN VAN BAAK
Haar relatie met Gerrit Achterberg en de Joodse Brigade

R. Munters

In zijn artikel in dit blad over de Joodse Brigade in Wageningen, kort na de
Bevrijding, schrijft Ton Steenbergen dat de Wageningse Cathrien van Baak
toen gastvrij soldaten van dat legeronderdeel ontving bij haar aan huis,
Bergstraat 3. Eerst sputterde haar vader nog tegen, maar Cathrien zette
door, lezen we (OW 35-4, p. 107). Dat speelde zich af in de periode
september-november 1945.
Dit is opmerkelijk. Dat de bevrijders en de geallieerde bewakingstroepen
(in dit geval de Joodse Brigade) hier hartelijk werden verwelkomd, is
begrijpelijk. Opmerkelijk is echter dat juist Cathrien van Baak daarbij groot
enthousiasme toonde. Had zij betrekkelijk kort daarvoor niet blijk gegeven
van een heel andere gezindheid?
Winterhulp
Ik stuitte daar bij toeval op toen ik najaar
2007 voor Om de /Cer/c van de Protestant
se Gemeente Wageningen de reacties
naging van de toenmalige plaatselijke
Hervormde Gemeente en Gereformeerde
Kerk op de komst van de Winterhulp. Dat
was een door de bezetters gecontroleerde
liefdadigheidsinstelling, door rijkscommis
saris Seyss-Inquart in 1940 in het leven
geroepen. Bij het zoeken naar gegevens
daarover kwam ik ineens de naam van
Cathrien van Baak tegen. Zij had voor
deze organisatie gecollecteerd. Ik trok dat
na in de biografie uit 1988 van Wim Hazeu
over Gerrit Achterberg.
Cathrien had van 1924 tot eind 1927 een
verhouding gehad met de toen nog onbe
kende dichter. Toen Achterberg en Ca
thrien elkaar in 1924 in Wageningen leerden
kennen - hij was negentien, zij zestien woonde het gezin Van Baak in de beneden
woning van de toenmalige Doopsgezinde
kerk, Walstraat 18. Cathriens vader, Jan
van Baak, was koster in die kerk en ook
amanuensis van de HBS aan de Rijksstraat
weg. Hij had weinig op met de omgang van
zijn dochter met Achterberg. Cathrien was
winkelbediende bij boekhandel Ophorst,
Bergstraat 16; F.C. Geitel1 was daarvan
toen de eigenaar (Hazeu, p. 88).

Eind 1927 verbrak Cathrien de relatie met
Achterberg. Maar in 1943 ontmoetten ze
elkaar opnieuw. Haar moeder was in 1932
overleden, de Doopsgezinde kerk aan de
stadswal was in 1940 verwoest en Cathrien
woonde nu met vader en broer op Berg
straat 3, tegenover de vroegere winkel van
Geitel. Volgens Hazeu werkte zij toen nog
enkele dagen in de week in diens zaak. Geitel
was uitgesproken Duits-gezind.2 Ik citeer:
'De Duitse sympathieën van de eigenaar
gingen zover, dat hij zijn personeel-zonder
tegenzin overigens-tot collecteren voorde
Winterhulp kreeg' (p. 418). Ik kom op
Cathriens bereidwilligheid later nog terug.
'Andere relatie'
We lezen verder. Toen Cathrien en Ach
terberg elkaar dus in 1943 opnieuw ont
moetten en er al gauw sprake was van een
serieuze verkering, was Gerrit bij haar al
zo'n beetje achter de horizon verdwenen

1 Bij Hazeu Geytel.
2 Nico Grutterink (1924), die toen in de
Bergstraat woonde, herinnert zich Geitel
als een gevreesd Landwachter, die re
gelmatig in uniform bij het Lexkesveer
verscheen om de mogelijke oversteek
van onderduikers te registreren of te
verhinderen.
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geweest, 'ook door een andere relatie'
(Hazeu, p. 417). Om wie het daarbij ging
wordt er niet bij verteld.
Achterberg zelf had sinds hij en Cathrien uit
elkaar gegaan waren verscheidene andere
verhoudingen gehad. Omdat hij in 1937
met een revolver enkele fatale schoten
had gelost op zijn hospita in Utrecht,
waarvoor hij uiteindelijk achttien jaar tbr
kreeg, verbleef hij sindsdien in allerlei inrich
tingen - in 1943 in Rekken bij Eibergen.
Overdag werkte hij daar in de bibliotheek.
Hij kon dus niet zomaar gaan en staan
waar hij wilde. Hij begon wel in kleine kring
naam te maken als begaafd dichter.
Het heeft nooit geboterd tussen Achter
berg en Jan van Baak. Heel vaak zal hij na
de hernieuwde kennismaking met Cathrien
in 1943 niet in de Bergstraat op bezoek zijn
geweest-ook al niet vanwege zijn beperk
te bewegingsvrijheid en natuurlijk ook niet
vanwege de evacuatietijd vanaf septem
ber 1944. Cathrien bracht die door in
Kootwijkerbroek. Misschien heeft Achter
berg in het najaar van '45 wel nooit iemand
van de Joodse Brigade in Wageningen
ontmoet. Cathrien en Gerrit trouwden in
1946 in Neede.
Andere bronnen
Meldde Hazeu dat Cathrien in de oorlog
'zonder tegenzin' voor de Winterhulp had
gecollecteerd, andere bronnen gaan ver
der. Zo noteerde Godert van Colmjon in
Trouwvan 16 november 2002 uit de mond
van schrijfster Mies Bouhuys, dat Cathrien
'een fanatieke NSB-ster' was geweest en
dat zij in de oorlog met het NSB-weekblad
Volken Vaderland had gecolporteerd. Dat
vond Bouhuys toch moeilijk te rijmen met
het gegeven dat Cathrien en Gerrit later
samen met uitgever Bert Bakker jarenlang
op 4 mei naar de dodenherdenking bij
Kamp Amersfoort gingen!
In een gesprek met Edwin Lucas, de
redacteur van het Achterberg Jaarboek,
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herhaalde de schrijfster een jaar later hoe
ontzet zij was geweest toen ze de pijnlijke
gegevens over Cathrien te horen had
gekregen. Maar bij haar man, de dichter
Ed. Hoornik, bevriend met Gerrit en getui
ge bij de huwelijkssluiting met Cathrien in
Neede in 1946, kwam het nieuws nog veel
harder aan. Want Hoornik was ex-gevangene van Dachau en leed aan een concentratiekampsyndroom (Lucas, p. 39).
Bouhuys' beweringen stoelen op informa
tie van vóór 1970 en gaan duidelijk verder
dan het simpele collecteren voor de Win
terhulp. Vlak voor haar overlijden op 30 juni
van dit jaar heb ik nog vergeefs contact
met haar gezocht om haar te vragen naar
haar bron. Dat moet in ieder geval een
andere zijn geweest dan Hazeu, die zich
baseerde op veel later gevoerde gesprek
ken met Cathrien zelf.
'Niet alles'
Nadat Hazeu zijn biografie over Achterberg
in 1988 had voltooid - Gerrit was al in 1962
overleden - liet hij zijn tekst eerst aan
Cathrien zien. Die begon meteen de pagi
na's te lezen die op haar betrekking hadden.
Ze was duidelijk opgelucht toen ze merkte
dat Hazeu 'niet alles' over de oorlogsjaren
had opgeschreven. Over 'de ander' op wie
zij vóór het hernieuwde contact met Ach
terberg verliefd was geweest, had Hazeu
respectvol gezwegen.
Daarvoor was in 2001 geen reden meer bij
het uitkomen van de vierde druk van zijn
biografie, want ook Cathrien was toen
overleden. In het Appendix schreef Hazeu:
'Cathrien was in de oorlog verliefd geweest
op een Nederlandse SS-er. Ook had zij voor
de Winterhulp gecollecteerd. Toen Gerrit en
Cathrien elkaar ontmoetten, hadden zij
beiden een reden, buiten de liefde om (die
er ongetwijfeld ook was) om bij elkaar in te
trekken: Cathrien kon de schande van de
vernederingen ontlopen, als zij trouwde
met de man die zoveel invloedrijke dichters

kende die meer dan goed waren geweest
(J.B. Charles en M. Nijhoff, om er maar
twee te noemen), en als zij zich vestigden
ver van Wageningen, en Gerrit verlost kon
worden van dat vermaledijde, gecontro
leerde verblijf bij vreemde gezinnen' (Hazeu, 4de druk, p.727-728).
Nogmaals: Cathrien en de Joodse
Brigade
Terug naarde beginvraag: waarom drong
Cathrien van Baak er najaar '45 bij haar
vader op aan soldaten van de Joodse
Brigade te mogen ontvangen in hun huis
aan de Bergstraat?
Ik denk dat de verklaring ongeveer dezelfde
kan zijn als die welke Hazeu gaf. Haar
'uitstraling' in het begin van de oorlog was in
de ogen van de buitenwereld bedenkelijk
geweest. Want-en dat onthulde Hazeu niet
in zijn biografie maar pas onlangs tegenover
mij in een telefoongesprek - de SS-er
waarmee ze toen omgang had gehad, was
haar voormalige werkgever Geitel zélf ge
weest. Dat dit niet bij iedereen zomaar door
de beugel kon, daarvan was ze zich bewust,
maar ze had er een verweer op. Ze zei dat
ze verliefd was geweest op de (getrouwde)
boekhandelaar voor wie ze gewerkt had en
die een SS-er en Oostfrontstrijder was.
Verliefdheid, zei zij, laatzich niet sturen. Door
haar contacten met die man en met haar
eigen familie kwam zij in het circuit van
collectanten voor de Winterhulp.
Na de bevrijding, denk ik, kon Cathrien
haar 'oorlogsverleden' een beetje com
penseren door een andere stap die, net als
het bijwonen van de jaarlijkse dodenher
denking op 4 mei later, in ieder geval door
haar omgeving positief gewaardeerd zou
worden.
Mijn vervolgvraag aan Hazeu: als er dan
eigenlijk niet van echt'fout' gedrag gespro
ken zou kunnen worden, waarom was
Cathrien dan bang voorde schande van de
vernederingen en vertrok ze volgens u

daarom graag uit Wageningen? Hazeu
kan zich dat wel voorstellen: 'Zo iemand liep
wel het gevaar door een plotseling moedig
geworden bevolking met veel onderbuikgevoelens te worden vernederd.'
Tenslotte: feiten en interpretaties
Bij een eerste concept van dit artikel plaats
te de redactie van Oud-Wageningen een
aantal vraagtekens. Baseerde ik mij wel
voldoende op harde feiten? En waren er ook
andere interpretaties van die feiten moge
lijk? Daarover tot slot het volgende.
Nader onderzoek van eindredacteur Olinga
wees ten eerste uit dat er tijdens de oorlog
geen boekhandel Ophorst meer bestond,
dat Geitel daarvan niet meer de eigenaar
was, dat hij geen personeel had en dat
Cathrien van Baak dus ook niet meer bij
hem in dienst was. Cathriens bereidwilligheid
om voor de Winterhulp te collecteren kan
dus onmogelijk als personeelslid van Geitel
zijn geweest. Ik heb deze bevinding aan
Hazeu voorgelegd. Die vond het niet zo'n
belangrijke kwestie.3Waar het om draaide,
vond hij, was dat Cathrien in het begin van
de oorlog nog steeds bij Geitel over de vloer
kwam - werkgever of niet - omdat hij de
SS-er was met wie ze een verhouding had!
Dat ze verliefd was geweest op 'een SS-er
en Oostfrontstrijder', kreeg Hazeu van haar
zelf te horen. Hij is ervan overtuigd dat zij de
zaken niet fraaier of slechter voorstelde dan
ze waren. Maar was Geitel dan een SS-er en
Oostfrontstrijder? In ieder geval nietten tijde
van de omgang met Cathrien. De enige
verklaring die Hazeu kan bedenken, is dat
Cathrien achteraf wist of vermoedde dat
Geitel als SS-er naar het Oostfront was
gegaan, misschien nog wel na Dolle Dinsdag
(5 september 1944), nadat hij vanuit Wage-

3 Hazeu voegt er overigens aan toe, bereid
te zijn tot correctie op dit punt bij een
eventuele volgende druk van zijn biografie.
89

ningen naar Duitsland was uitgeweken. Als
dat inderdaad het geval was, dan heeft
Geitel een en ander overleefd, want hij
overleed pas enkele jaren later, in 1949, in
Duitsland. Maar Cathriens uitspraak blijft al
met al raadselachtig.
Na de bevrijding was er in Nederland en ook
in Wageningen sprake van de zogenaamde
Zuivering, waarin NSB-ers en hun meelo
pers werden beoordeeld en naar aanleiding
daarvan al dan niet gestraft. De Zuiveringsprotocollen waren openbaar. Daaruit is
vooralsnog niet gebleken dat er iets ten
nadele van Cathrien van Baak bekend is
geworden. Dit verbaast Hazeu niet. Ver
geet niet, schrijft hij mij, dat het zogenaam
de foute oorlogsverleden van Cathrien na
augustus 1943 in elk geval was afgesloten,
toen zij Achterberg na decennia weer ont
moette. De vraag over een ontlopen van
een zuivering is volgens hem niet aan de
orde. Moest iemand na de oorlog gezuiverd
worden vanwege het collecteren voor de
Winterhulp en het verliefd zijn geweest op
een SS-er? 'Ik dacht het niet'.
Eindredacteur Olinga oppert tenslotte nog de
mogelijkheid dat het doorzetten van Ca
thrien van Baak om de Joodse Brigade in het
huis van haar vader te ontvangen nog om
een andere reden kan worden verklaard.
Ten tijde van de oorlog zouden haar vader
en Cathrien namelijk jarenlang onderdak
hebben gegeven aan een Joodse onderdui
ker. Dit was totaal nieuw voor mij en moeilijk
in te passen in wat ik meen te weten. Hazeu,
geconfronteerd met dit frappante bericht, is
nu wél verbaasd. Cathrien heeft het hem in
ieder geval niet verteld, terwijl het toch een
aardige historie was om een zogenaamd
'fout' verleden te ontlasten.
PS. Tjalko Kouwenhoven attendeerde mij
vlak voordat ik deze tekst afsloot nog op
een brochure van de Gemeente Wagenin
gen bij het beeld Hommage aan Adïterbergdat op 24 april 1996 onthuld werd. Het
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kunstwerk van Willem Berkhemer staat op
het bolwerk op de hoek van het Emmapark
en de Hoogstraat.

Volgens de brochure werd Gerrit Achter
berg door velen gezien als de grootste
dichter van zijn tijd. Over Cathrien van
Baak wordt slechts opgemerkt dat zij zijn
eerste geliefde was en dat zij elkaar na de
oorlog hervonden. Bij het beeld zelf kon ik
nergens een toelichting vinden. Volgens
Leo Eppinkvan Rondleidingen Wageningen
is er ooit wel een koperen bordje bij het
monument geplaatst, maar is dit inmiddels
door koperdieven ontvreemd.
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DE PUTJES IN HET EMMAPARK
Overblijfsel van de beestenmarkt
Vreemde bestrating
Tot ca 1966 werd in het Emmapark de
beestenmarkt gehouden. Daar werden op
de derde woensdag in november - de
slachtmaand - 'koebeesten', schapen,
lammeren, varkens en biggen verhan
deld. Voor jonge Ceres-leden werd dan het
City-en-Ommelanden-feestje gevierd. Die
genen die op kamer binnen de grachten
woonden kleedden zich 'deftig', terwijl de
Ommelanders verondersteld werden een
boerenkiel plus rode halsdoek te dragen.
En liefst natuurlijk klompen. Tijdens het
bezoek werd een big aangekocht die aan
het bestuur van de WVSV- de Wageningse
Vrouwelijke Studenten Vereniging - werd
aangeboden. Dit hield in dat het arme
beest door de leden van het WVSV werd
geknuffeld en later in de zaal van het
WVSV-clubgebouw (nu het Droomhuis)
werd losgelaten. Na enige tijd werd het
gevangen en ging het diertje enige erva
ringen rijker terug naar de handelaar.
Maar waarom vertel ik dit? Omdat in het
Emmapark nog steeds putjes te vinden
zijn. Hierin werden palen geplaatst waar
aan links en rechts een koe werd gebon
den. De rij putjes begint bij de 'Nudepoort'.
Meer naar de Dokter Niemeijerstraat ston
den rechthoekige schotten waar de scha
pen, de varkens en hun kroost werden
gehouden. De deksel van de putjes zijn
allang verdwenen en de gaten zijn al jaren
geleden met vuil gevuld. Maar deze putjes
duiden nog op de 'beestenmarkt' die rond
1966 voor het laatst werd gehouden. Ze
zijn er nog steeds. Opvallend is de vreem
de bestrating in het wegdek. Oorzaak? Het
betekent dat al zo'n veertig jaar niets aan
het wegdek van het Emmapark is gedaan.
Wat mij betreft mag het zo blijven. Im
mers, tijdens een stadswandeling stel ik de

A. C. Zeven
vraag aan de wandelaars: wat zijn die
vierkantjes? Slechts weinigen kunnen de
putjes thuis brengen.
Tot slot, ik hoop dat iemand die meer over
de 'beestenmarkt' weet te vertellen zijn of
haar verhaal opschrijft. Wanneer werd de
beestenmarkt voor het eerst gehouden,
waarom was gekozen voor de derde woens
dag (in de Slachtmaand) en waarom en
in welk jaar is de markt beëindigd?

Afb. 1.

Een rij putjes in het asfalt met
rechts de straatstenen.

Afb. 2.

Een resterend putje

Afb. 3.

Het vreemd-gevormde wegdek.
(Links is het einde van de
vluchtheuvel nabij de Hoogstraat
te zien.)
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f gebeurtenissen
KRUIPONDER 0-W 36-1, pag. 29.
Naar aanleiding van de vraag naar de
betekenis en eventuele achterliggende
geschiedenis van de boerderijnaam Kruiponder kreeg ik van Willem Ruisch, beheer
der van foto- en prentenkabinet O-W,
enige fotokopieën van het artikel De Kruiponder uit het blad Oud-Rhenen, 20ste
jaargang, mei 2001, nr. 2, pag. 5-16 van
de hand van H. Dekker en dr. H.P. Deijs.
Hierin wordt de mogelijke oorsprong van
de naam en de geschiedenis van deze
boerderij en zijn voorgangers beschreven.
In het kort lezen wij dat op één van de
percelen van het Overeind, gelegen oos
telijk van de Grift op Rhenens grondge
bied, al een paar eeuwen een huisje stond
onder de naam De Kruijp Onder. De
oudste weergave op een kaart is voor
zover bekend op de Polderatlas van de
polder, vallende onder de Dijkstoel van
Wageningen en Bennekom (1752-1753).

Afb. 1. Boerderij De Kruiponder linker
gedeelte. Bewoner: W. Schimmel, land
bouwer. Haarwal 2 te Wageningen. Foto:
I.C. Rauws. 3 Augustus 1975
De vroege historie en tevens een sterke
aanwijzing voor de herkomst van de naam
Kruiponder zijn te achterhalen uit de ver
antwoordingen van het Huis- en Haardstedegeld in de 18de eeuw van de stad
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Rhenen. Het haardstedegeld bedraagt
steeds twee gulden en tien stuivers. Het
wordt voor het eerst vermeld in 1730 als
er voor twee jaar, 1729 en 1730, wordt
betaald. De bouw van het huisje moet in
1729 hebben plaatsgevonden.

Afb. 2. Boerderij De Kruiponder rechter
gedeelte.
Het huisje De Kruiponder stelde niet veel
voor, daar in de omgeving veel hogere
heffingen van het haardstedegeld werden
betaald. In 1729 was men begonnen met
het graven van het Nieuwe Kanaal naar
Wageningen en zou De Kruiponder letter
lijk een onderkomen, een schuilplaats ge
weest kunnen zijn voor de arbeiders in dit
afgelegen gebied.
De eerste afbeelding, een aquarel van
het Huisje de Kruiponder aan de Grift
stamt uit 1806 en laat een uit baksteen
opgetrokken huisje zien met een rieten
dak met schoorsteen.
Uit dit artikel blijkt verder dat de tegen
woordige boerderij De Kruiponder (zie afb.
1 en 2) in 1942 zo'n driehonderd meter
oostelijker van zijn oude plaats aan de
Haarwal nr. 2 is herbouwd. De naam De
Kruiponder is dus niet zoals ik schreef
overgenomen, maar meegenomen naar
de nieuwe lokatie!
Tot de provinciale grenscorrectie van 1

januari 1960 stond de boerderij op het
grondgebied van Rhenen aan de Maatsteeg nr. 2, later omgedoopt tot Haarwal.
De voorganger stond oorspronkelijk tot
mei 1940 op de zuidelijke hoek waar het
Nieuwe Kanaal in de Grift uitmondt. Sinds
1832 was de stad Wageningen de eige
naar. Ik kan u aanbevelen dit interessante
artikel met afbeeldingen en kaarten eens
te lezen.
Met dank aan de heer W. Ruisch.
Sjaak Rauws.
COPROLIETEN TE WAGENINGEN
Onder coprolieten worden versteende uit
werpselen verstaan. Deze kunnen afkom
stig zijn van de mens of van dieren. Zij
worden onderzocht om te weten wat de
makers van de nog niet-versteende uit
werpselen hadden gegeten en aan welke
(darm)ziekten zij leden.
Onlangs kwamen coprolieten van de eer
ste bewoners van Amerika in het nieuws
omdat men in staat was geweest DNA uit
deze stenen te extraheren.
Dit herinnerde mij aan een brief uit de
Verenigde Staten, waarin geïnformeerd
werd naar de 'Wageningse' coprolieten.
Deze brief bereikte mij in de jaren zeventig
van de vorige eeuw. Deze vraag werd mij
gesteld omdat deze coprolieten in de
literatuur beschreven waren. In welk tijd
schrift de publicatie te vinden is en wie mij
daarover schreef, weet ik niet meer.
Na enig onderzoek bleek mij, dat deze
coprolieten voor 1940 waren beschreven
en dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog
verloren waren gegaan. Deze gegevens
waren afkomstig van wijlen professor
Vervelde. Ik heb dat aan de Amerikaanse
vragensteller gerapporteerd .Maar ik weet
niet of deze gegevens ooit in een tijdschrift
of boek vermeld zijn.
Men kan zich voorstellen, dat deze copro
lieten in het Wageningse puin van 1940 of

1944/45 terecht waren gekomen en tij
dens het puinruimen niet als zodanig wer
den herkend. Het is niet onmogelijk dat nu de Amerikaanse coprolieten in het
nieuws zijn gekomen - iemand elders in de
wereld weer op de 'Wageningse' coprolie
ten terugkomt.
En dan droom ik dat over eeuwen archeo
logen het Wageningse puin opgraven en
dat dan tussen de vele kapotte bakste
nen, scherven, etc. de coprolieten worden
teruggevonden.
Anton C. Zeven
OPROEP
Onlangs trof ik op een boekenmarkt aan
de uitgave Kent u ze nog...de Wageningers . Bij foto nr. 12 wordt melding ge
maakt van het feit dat mijn grootvader, A.
Lintmeijer, de muziek componeerde bij het
lied dat geschreven is door J. Lens ter
gelegenheid van de geboorte van prinses
Juliana in 1909.
Mijn tante, de 90-jarige mevr. Lintmeijer,
die afkomstig is uit Wageningen en sinds
1958 in Australië woont, kon zich het
eerste couplet bijna helemaal herinneren.
Ze heeft het opgeschreven en het luidt als
volgt:
Zeg, hoor je de klokken wel luiden!
Ze luiden zo vrolijk en rein.
Wat heeft dit toch te beduiden?
En waarom zou dit wel zijn?
Wel, daar is een kindje geboren
Van koninklijke bloed.
Dat luiden de klokken in het ronde.
Ze brengen het kindje onze groet.
Mijn vraag is of iemand het complete
lied met de bijbehorende muziek kan
achterhalen.
Is er ook nog ergens een boekje Kent
u ze nog de Wageningers te koop?
Uw reactie kunt u sturen naar de redactie
van O-W.
Theo Lintmeijer, Soest
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
CASTEELSE POORT TREKT BEZOEKERS UIT HET HELE LAND
Een kwart van de bezoekers van het Wageningse mu
seum De Casteelse Poort komt uit Wageningen zelf.
Nog eens een kwart komt uit de omliggende gemeen
ten en maar liefst de helft is afkomstig uit de rest van
het land. Dat is de verrassende uitkomst uit een enquê
te die het museum heeft gehouden van november vorig
jaar tot en met februari dit jaar
Alleen museum
Het onderzoek betrof niet degenen die het
museum bezoeken voor andere activitei
ten dan de tentoonstellingen, zoals stads
wandelingen, cursussen, lezingen en openingsrecepties; op jaarbasis vormen die
ongeveer 40 procent van het totaal.
De enquête wijst verder uit dat de bezoekersveelal ouderzijn dan veertig jaar; hun
opleidingsniveau isgemiddeld vrij hoog. De
helft van de bezoekers is werkzaam in
beroep of bedrijf of studeert nog, de
andere helft is -al dan niet vervroegdgepensioneerd.
Meer dan de helft van de ondervraagden
bezocht het museum voor de eerste keer,
maar bijna 30 procent komt met een
zekere regelmaat kijken, aangelokt door
de wisselende tijdelijke exposities.
Tot nu toe heeft het museum zijn informa
tie vooral afgestemd op de plaatselijke en
regionale media, maar inmiddels zegt een
kwart van de bezoekers, vooral die verder
weg wonen, dat zij uitsluitend afgaan op de
website van het museum.
Een ander invloedrijk medium blijkt het
Museumkaart Magazine te zijn, want bijna
de helft van de bezoekers betaalt met de
museumkaart.
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Brede uitstraling
"Wij zijn verheugd dat het museum zo'n
brede uitstraling begint te krijgen naar het
landelijke publiek", zo reageert museumvoorzitter Jean Gardeniers op het enquêterapport. "Als museum van de stad
Wageningen hebben wij ons vooral tot
onze plaatsgenoten gericht. Maar de laat
ste jaren proberen wij met onze tentoon
stellingen tevens de beeldvorming van
Wageningen naar buiten toe te ondersteu
nen. Denk maar aan onze succesvolle
tentoonstelling over Linnaeus vorig jaar, of
denk aan de nieuwe bevrijdingszaal die we
volgend jaar openen. Dat zijn dingen die
ook tot ver buiten Wageningen interessant
gevonden worden."

NU TE ZIEN IN

DE CASTEELSE POORT

^ bsE^
Vanaf 3 oktober
Sporen van water
Eeuwenlang ontving de Stadsgracht vers
water uit het Binnenveld. Op oude kaarten
is de watergang duidelijk te zien. Maar in
de moderne jaren vijftig van de voorbije
eeuw moest het water wijken voor een
vierbaans weg, die de gedroomde stads
uitbreiding in de uiterwaarden zou ontslui
ten. Die uitbreiding ging echter nietdooren
zo kwam het dat de Rooseveltweg jaren
lang nutteloos lag breed te wezen. Tot
onlangs, toen is het water teruggekeerd.
Het hart van de weg is tot waterloop
vergraven. De Stadsgracht ontvangt weer
water uit het Binnenveld. Bij al die werken
is de bodem een paar keer stevig opge
schud en dat heeft mooie archeologische
vondsten opgeleverd. Het museum laat
het allemaal zien en herbeleven. Deze
tentoonstelling kwam tot stand met hulp
van de stadsarcheologe mw. Charlotte
Peen.
Tot eind van het jaar
Wageningen - van evacuatie 1940
tot capitulatie 1945
Een tentoonstelling over de twee belang
rijkste gebeurtenissen, die zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Wageningen heb
ben afgespeeld: de evacuatie van de
totale bevolking op 10 mei 1940 en de
capitulatie op 5 mei 1945.
Aan het begin van de oorlog werd Wage
ningen volledig ontruimd. Toen de inwo
ners weer terug keerden troffen zij de stad
volledig in puin geschoten aan.
De meeste aandacht in de expositie gaat
uit naar de capitulatie en de bevrijding
begin mei 1945. Middelpunt van de expo
sitie vormt het originele meubilair, waar
aan de onderhandelingen over de capitu

latie in Hotel De Wereld hebben plaatsge
vonden.
tot en met 21 september
Zomerkunst uit Rhenen
In het Koetshuis van het museum expo
seert Marianne Stam werk in de weinig
gebruikte techniek van de mezzotinten en
Jan Pilon komt met sculpturen, schilderijen
en werk in vlakglas.
Schilderijen, sieraden en keramiek
28 september - 9 november
Aan het begin van het nieuwe seizoen
verzorgt kunstbureau Marlou Kursten een
expositie van maar liefst vier kunstenaars.
Arjan Moscoviter uit Arnhem en Leny van
Elk uit Leur komen allebei met schilderijen.
Frans Janssen uit Arnhem laat zijn siera
den zien en Liesbeth Bos uit Delfgauw
toont haar keramisch werk. Opening op
zondag 28 september om 16.00 uur.
Vaste expositie
De vaste opstellingen in het museum zijn
gewijd aan de historie van de stad Wage
ningen, met een extra accent op de
periode van de vestingstad en de Tweede
Wereldoorlog. Op aanvraag kan ook een
museumrondleiding worden verzorgd.

Openingstijden dagelijks (beh. maan
dag) van 11 tot 17 uur, zondags van
13 tot 17 uur. Met ingang van de
wintertijd doordeweeks van 12 tot 16
uur, zondags 13 tot 16 uur.
Entree € 2,50 (gebruikelijke kortin
gen). Woensdag vanaf 14 uur gratis.
Voor meer informatie zie de website
casteelsepoort.nl.

Naar aanleiding van zijn 250ste sterfdag
WAGENINGEN HERDENKT LUBBERT ADOLPH TORCK
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de grote
Wageninger Lubbert AdolphTorck op kas
teel Rosendael bij Arnhem is overleden. Op
16 oktober, de dag waarop hij in Wageningen werd bijgezet, zal dat met een publieksbijeenkomst in de openbare biblio
theek worden herdacht. Dat gebeurt in het
kader van de nationale Week van de
Geschiedenis (11 t/m 19 oktober).
Een werkgroep van het museum De Casteelse Poort, de historische vereniging
Oud-Wageningen en de openbare biblio
theek Bblthk is bezig met de voorbereiding.
Daarbij krijgt men de nodige hulp van de
Stichting Geldersche Kasteelen.
Er zullen voordrachten worden gehouden

over Torck als bestuurder en politicus, als
cultuurhistorisch erflater en als promotor
van het achttiende-eeuwse Wageningen.
Verder wordt eveneens in de Bblthk een
tentoonstelling ingericht met publicaties
over Torck en andere aan hem gerelateer
de objecten. Deze expositie kan geduren
de de hele Week van de Geschiedenis
worden bekeken. Tegelijk verschijnt een
populaire brochure over Lubbert Adolph
Torck, van de hand van Leo Eppink en Jan
van den Burg. Zij beschrijven voor het
eerst Torcks Wageningse activiteiten te
gen de achtergrond van zijn regionale en
nationale optreden.
Piet Aben

Gemeentelijk archief wordt gereinigd en opnieuw verpakt
ENKELE ARCHIEVEN TIJDELIJK NIET TE ZIEN
Deze maanden worden de oude gemeen
telijke archieven van Wageningen profes
sioneel schoongemaakt en in zuurvrij ma
teriaal verpakt. Dat heeft tot gevolg dat
gedeelten van de archieven tijdelijk niet ter
inzage liggen bij hetgemeente-archief. Er
is voor gekozen om dit werk in de zomer
te laten doen, omdat er dan minder
bezoekers zijn en de overlast zoveel mo
gelijk beperkt wordt.
Het gaat om het Oud Archief (13351815), het Oud Rechterlijk Archief (15421811)enhet"Nieuw Archief" (1815-1941).
In totaal beslaan die drie archieven zo'n
250 meter. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door het gespecialiseerde res
tauratieatelier Helmond.
Veel van het materiaal is nu nog verpakt in
ouderwetse stofzakken en portefeuilles. Die
zijn gedeeltelijk open, zodat er makkelijk stof
bij kan. In het"Nieuw Archief"zijn bovendien
veel ingebonden brieven te vinden.
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Deze staan soms al 100 jaar op de plank,
waardoor de kaft verzakt is. Bijkomend
voordeel is dat de archieven, eenmaal in
dozen verpakt, beter zijn te verhuizen
naar de toekomstige huisvesting van het
gemeentearchief aan de Niemeijerstraat.
De volgende archieven waren/zijn op de er
achter staande data niet in te zien:
Oud Archief (1335-1815)
8 juli t/m 5 augustus
Oud Rechterlijk Archief (1542-1811)
8 juli t/m 5 augustus
Nieuw Archief (1815-1941), eerste helft
5 augustus t/m 9 september
Nieuw Archief (1815-1941), tweede helft
9 september t/m 7 oktober
Gemeentearchief Wageningen,
Markt 22, Wageningen
Open maandag t/m woensdag 09.0 16.00 uur. Tel. (0317) 49 26 31, e-mail:
gemeentearchief@wageningen.nl
Bob Kernkamp

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK APRIL 2008 - JULI 2008
* 1 0 Gemina. Tentoonstelling over de
opgravingen van een legioensvesting te
Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967
(Rijksmuseum G.M. Kam; Nijmegen 1971)
(schenking). [GEL_031]
* Scherpenzeel. Nederlandse Historiën
(Berkel (ZH) 1971) (schenking). [GEL_032]
* Bladergroen, W.F., Bezetting en ...
bevrijding. Een aantal impressies in ernst
en luim (Eindhoven 1945) (schenking).
[NED_038]
* Mock, A., Bezettingstijd in Nederland
onder de Duitse dwingeland. Wat Neder
land tijdens de 5-jarige bezetting mee
maakte (z.p. 1945) (schenking).
[NED_039]
*Overweel, J., HetLeidertje(z.p.; 1945?)
(schenking). [NED_040]
* Visser, C.L., Smarte-gedichten. Opge
dragen aan de schuldeloze offers van de
Twe[e]de Wereldoorlog (Johan Mulder;
Gouda 1945) (schenking). [NED_041]
* Oort, Frans van, Hans Kerstiens, 'Ver
hoogd en gewiekt. De geschiedenis van de
Concordiamolen in Ede', Historische Ca
hiers Ede (Gemeente Ede/Gemeentear
chief, Vereniging Oud-Ede en Tekton Pro
jectontwikkeling; Ede 2008) (schenking).
[RE_.028]
* Romijn, Maty, 'Opgedolven Ede. Door
archeologen in de bodem ontdekt', Histo
rische Cahiers Ede (Gemeente Ede/Ge
meentearchief; Ede 2007) (schenking).
[RE029]
* Hulst, R.S. e.a., 'Het onderzoek van het
Romeinse marskamp bij Ermelo-Leuvenum, Nederland', RAM Rapportage Ar
cheologische Monum entenzorg 146
(Am ersfoort
2007)
(schenking).
[VEL_0025]
* Beekhuizen, Wes, Van Cortenbergh tot
Oranje Nassau's Oord 1357-1976 (Oranje
Nassau's Oord; Renkum 1976) (schen
king). [W_0363a] (2e exemplaar)
* Bulten J., R. Meijerink (J. van den Burg

ed.), Wageningen in jaartallen 3 [manu
script] (Historische Vereniging Oud-Wageningen; Wageningen 2008). [W_0640]
* Bulten, J. (J. van den Burg ed.), Wage
ningen in jaartallen 1 [manuscript] (Histo
rische Vereniging Oud-Wageningen; Wa
geningen 2008). [W_0641]
* Bunt, Aleid vande, Wageningen/Rhenen
(Het Wereldvenster; Baarn 1969) (schen
king). [W_0391a] (2e exemplaar)
* Feestmaand. 27 juli - 22 augustus 1931
ter herdenking van het 40-jarig bestaan
van V.V.V. Wageningen 1891-1931. Pro
gramma (V W Wageningen; Wageningen
1931) (schenking). [W_0642]
* Groothuis-van Loenen, A., Herinnerin
gen. Boodschappen doen in de stad [ma
nuscript] (Wageningen 2008) (schenking).
[W 0643]
* Have, F. van der, A.L.N. Rietveld, A.C.
Zeven ed., 'Tussen de Wereld en het
Veer. De Veerstraat en Veerweg in woord
en beeld'. Historische Reeks van de Histo
rische Vereniging Oud-Wageningen Nr. 5
(W ag ening en
1990) (schenkin g).
[W_0081a] (2e exemplaar)
* Herdenkingsconcert - Commémoration
concert. Maandag 5 mei 2008 (Nationaal
Comité Herdenking Capitulaties 1945;
Wageningen 2008) (schenking). [W_0644]
* Junushoff 0809 (Wageningen 2008)
(schenking). [W_0645]
* Kesler, Beatrice, Ria Dubbeldam, Astrid
Smit ed., Veel ruimte voor leuke dingen.
Tien jaar centraal wonen Wageningen
(Blauwdruk; Wageningen 1995) (schen
king). [W_0646]
* Langeveld, Maaike, WAAG 1981-2006
(Gehandicaptensportvereniging WAAG;
Wageningen 2006) (schenking). [W_0647]
* Meijerink, R. (J. van den Burg ed.),
Wageningen in jaartallen 2 [manuscript]
(Historische Vereniging Oud-Wageningen;
Wageningen 2008). [WJD648]
* Mettivier Meijer, Hubert, Fietsen rond
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Nol in 't Bosch (IVN Zuidwest-Veluwezoom; Renkum 2001) (schenking).
[W_0058a] (heruitgave van W_0058)
* [Mijnhart, D.J.,] 90jaar uitvaart-verzorgingJ. Mijnhart. Geschiedenis en informa
tie overeen familiebedrijf1911 -2001 (Uit
vaartverzorging J. Mijnhart; Oosterbeek
2001) (schenking). [W_0649]
* Nieuwsbrief 9. Stichting Vrienden van de
Wageningse Berg (Wageningen 2004)
(schenking). [W_0650]
* Olinga, Gerard, 'De historische beschrij
ving van de Wageningse politie in de
periode 1843-1945'. Historische Reeks van
de [Historische] Vereniging Oud-Wageningen Nr. 9 (Wageningen 2003) (schen
king). [W_0507a] (2e exemplaar)
* Plomp, C.M., Reünie. Regeneratie. Com
mentaar na 50 jaar (Wageningen 1983)
(schenking). [W_0651] (waarin opgeno
men W 0132 en W_0406)
* Programma ter gelegenheid van de
viering van het 50-jarig Regerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Kro
ningsfeest van H.K.H. Prinses Juliana tot
Koningin der Nederlanden. 31 augustus 1 t/m 6 september 1948 (Oranje Vereni
ging Wageningen; Wageningen 1948)
(schenking). [W_0652]
* Rees Vellinga, E. van, De Poepensteeg
- Documentatie (Wageningen 1981)
(schenking). [W_0653]
* Rietveld, Ad, Achteraf bekeken. Wage
ningen, brandende wielen en hete hangij
zers (Kontrast; Oosterbeek 1999) (schen
king). [W_0386a] (2e exemplaar)
* Rietveld, Ad, Honderd jaar leidingwater
in Wageningen 1898-1998 (Nuon Water;
z.p. 1998) (schenking). [W_0381a] (2e
exemplaar)
* Rietveld, Ad, Wageningen in pen en inkt
[1^(Historische Vereniging Oud-Wageningen; Wageningen 1993) (schenking).
[W_0356a] (2e exemplaar)
* Rietveld, Ad, Wageningen in pen en inkt
2 (Historische Vereniging Oud-Wagenin98

gen; Wageningen 1998) (schenking).
[W_0376] (2e exemplaar)
* Steenbergen, A.G. (J. van den Burg
ed.), Een kleine kerkgeschiedenis. Ge
beurtenissen in het dagelijks leven van
Nederlands Hervormd Wageningen [ma
nuscript] (Historische Vereniging OudW ageningen;
W agening en
2008)
[W_0654]
* Steenbergen, A.G., Wageningen in oude
ansichten (2e druk; Europese Bibliotheek;
Zaltbom m el
1977)
(schenking).
[W_0629a] (2e exemplaar)
* Steenbergen, Ton, Langs oude kerkepaden. Korte historie van r. -k. Wageningen
(Parochiebestuur Wageningen; Wagenin
gen 1993) (schenking). [W_0355] (2e
exemplaar)
* Tepe, W.E.M. OP, 'Herinneringen aan
vijftien jaar studentenpastoraat in Wage
ningen'. Herinneringen aan personen en
gebeurtenissen uit het katholiek leven.
Katholiek Documentatie Centrum. Cahier
6(Nijmegen 1978) (schenking). [W_0655]
* Toxopeus, Margreet, 1897-1997. 100
jaar school ('t Venster Educatie Wagenin
gen; Wageningen 1997) (schenking).
[W_0462a] (2e exemplaar)
* Vada Varia 34 (2008) 1: 1 en 10-11
(W ag ening en 2008) (schenking).
[W_0656]
* Weever, M. de, Bibliografie van Wage
ningen van de vroegste tijden tot op
heden. Werkstuk 2e cyclus Bibliotheek- en
Documentatieschool Amsterdam [manu
script] (Wageningen 1969).(schenking).
[W_0657]
* Ziedzes, Joke, Roel Veelders, Jan Wiedijk. Wageningse Stedenbouw en Archi
tectuur 1946-1972 (Wageningen Monu
mentaal; Wageningen 2006) (schenking).
[W_0601] (2e exemplaar
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

'IN DE WERELD, NIET VAN DE WERELD'
De Gereformeerde Gemeente te Wageningen (boekbespreking)
geloofsleven en de genade gericht.
De Gereformeerde Gemeente van WageAls een kleine omissie is te noemen het
ningen ontstond op 9 februari 1933. Ze
ontbreken van een overzicht van de ver
behoort tot het kerkgenootschap van de
Gereformeerde Gemeenten. Ter gelegen schillende reformatorische kerken en groe
heid van het 75-jarig bestaan van deze
peringen, want de terminologie-vooral het
gemeente is een boek geschreven waarin
woord 'gereformeerd' - is voor buitenstaan
ders vaak weinig doorzichtig.
- om het correct te verwoorden - men niet
herdenkt maar gedenkt wat voorafgaand
In een volgend aantal hoofdstukken wordt
aan het tijdstip van de vorming van de
geschetst hoe in de periode ca 1920-1933
Gemeente en sindsdien is gebeurd. Dat
een aantal reformatorische Christenen
alles heeft plaatsgevonden en vindt steeds
van diverse religieuze herkomst zich groe
peerde, hetgeen uitmondde in de stichting
plaats onder de leiding van God, zoals die
door de gemeenteleden wordt opgevat.
van de Gereformeerde Gemeente te WaHet boek is doortrokken van deze opvat geningen. De Gemeente zou, na enkele
ting, de loop van de geschiedenis is in deze
omzwervingen, jarenlang (1935-1967)
kerken in de vroegere Gereformeerde
opvatting ingebed. Dat maakt het voor een
buitenstaander problematisch de inhoud
kerk aan de Schoolstraat en sinds 1967 in
van het boek tot zich te nemen. Want voor
de Immanuëlkerk aan de Van Uvenweg.
velen zijn geschiedenis en een goddelijke
De laatste en uitvoerigste groep hoofd
leiding daarin gescheiden zaken.
stukken geeft een gedetailleerd verslag
Een ander probleem isdat het taalgebruik,
van de Gemeente tijdens de crisis, de
als dat betrekking heeft op het geloofsle oorlogsjaren en in de naoorlogse periode.
ven van de Gemeente, ongewoon aan
De schrijver en vooral zijn medewerkers
doet. Hoewel de woorden Nederlands zijn,
hebben hiervoor veel bronnenmateriaal
is het vaak moeilijk de zin ervan te door verzameld. De nadruk valt in dit gedeelte
gronden. We hebben voor ons een boek
vooral op het inwendige leven van de
gemeente, die door mannen werd gedo
met veel en goede illustraties, dat ons
mineerd en waarin de ambten van domi
meevoert vanaf de invoering van het
Christendom tot en met het 75-jarig jubi nee en vooral die van ouderling en diaken
leum van de Gemeente in 2008.
een grote betekenis hadden. Het zou te
ver voeren om op specifieke gebeurtenis
De opzet van het boek is chronologisch. Het
sen in te gaan. De wereldse problemen
begint met een aantal hoofdstukken, die
een globale beschrijving geven van de
van de crisisperiode spelen een geringe rol,
de problemen in Wereldoorlog II en van de
reformatorische voorgeschiedenis van de
Republiek en het Koninkrijk, uitlopend tot in 'jongens in Indië' waren dezelfde als die
de twintiger jaren van de vorige eeuw. De
van andere Nederlanders.
teneur van dit onderdeel is dat in de
De toenemende welvaart vormde het de
negentiende en het begin van de twintigste
cor van de naoorlogse geschiedenis, de
eeuw een aantal protestanten - vnl. ortho kleur van de bruidsjurk transformeerde van
doxe Nederlands Hervormden en later ook
zwart (blz. 209) naar varianten van wit (blz.
Gereformeerden - de geloofsverkondiging
351).
in hun kerk vaak niet alleen te vrijzinnig,
Een wat kritische opmerking is dat het boek
maar ook te formeel vonden: wel rechtzin de indruk geeft dat het er binnen de
nig, maar te weinig op het persoonlijke
Gemeente steeds vredig toeging. De kwes99

tie-Steenblok, die in 1953 speelde en tot
kerkscheuring leidde, wordt slechts terloops aangestipt.
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geschiedenis en van de geloofsbeleving
van een groep, die zich met andere vergelijkbare groepringen wel eens - naar
uitspraken van leidende figuren onder hen
- naar de rand van de samenleving voelt
te zijn gedrongen. Voor een historicus of
iemand met historische interesse is het
boek waardevol, want het bevat een schat
aan gegevens. Het boek is een tijdsdocu-

ment, dat opvattingen weergeeft die men
in een sterk geseculariseerde wereld niet
dagelijks tegenkomt.
Het is een verhaal, dat recht van bestaan
.
^ . , ,
' ,
.. ,
heeft als dee van de stadsgeschiedenis,
a
Jan van den Burg
L. Vogelaar, Hoe menigmaal hebt G' ons
uw gunst betoogd. 75jaar Gereformeerde
Gemeente Wageningen (Kerkenraad Gereformeerde Gemeente te Wageningen;
Wageningen 2007). ISBN 978-90-90227603. 416 blz. ill. index tabellen.

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
Uit de Jan J. de Goedezaal
Ook deze maanden is het werk aan de
collecties foto en prenten weer doorgegaan
met nieuwe aanwinsten. De gevers daar
voor hartelijk bedankt. Dat zijn Henk Straat
man, Mw. De Leeuw-Mugge, Canters (digi
taal) en Ton Steenbergen. De laatste schonk
een aanzienlijk deel van zijn collectie.
Er staan 2500 dia's en oorlogskranten
gereed om gescand te worden. Hiervoor
zoeken we één of meer sponsoren.
Bij Eric van Rees Vellinga konden wij een
serie van de jaarboeken Centraal Bureau
voor Genealogie ophalen alsmede een
ingebonden reeks Gens Nostra, een aan
tal contactbladen van Oud-Wageningen
en krantenknipsels. Waarvoor onze dank.
De serie van Gens Nostra geeft veel
genealogische informatie evenals de CBG
reeks jaarboeken.
Aan makelaar Mobach is een foto verleend
van de Mouterij, waar nieuwbouw gaat
plaatsvinden, aan Petra Leenknecht foto's
van de Mennonieten huizen aan de Nieuweweg.
Tussen het bestuur en Joke Jansen is de
afspraak gemaakt dat de collectie Jan
Jansen compleet blijft en ter inzage komt te
liggen. Deze ansichten moeten echter wel
gedigitaliseerd worden voor de toekomst.
Willem Ruisch
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Oproep
Wie herkent de dame op de foto? Graag
reacties naar Willem Ruisch
e-mail; oudwageningen@planet.nl of
w.ruisch@hccnet.nl

ONTSTAAN VAN DE WERKGROEP FOSSIELEN WAGENINGEN

Annyta en Wim Vlasveld waren bij die leden
van het eerste uur en ze zijn nog steeds
actief lid van de Werkgroep.
Bij het 25-jarig bestaan van de werkgroep
keek Annyta als volgt terug naar de start:

een aantal regionale bladen een oproep, zijn
vader zorgde voor een zaaltje in de Leeuwenborch. Een 20-tal belangstellenden rea
geerde. Zo begonnen van daaruit de activi
teiten zich naar buiten te ontwikkelen.
De Leeuwenborch werd weldra voor een
ruimte in de bibliotheek van de Landbouw
hogeschool ingewisseld dankzij het feit dat
een van de clubleden daar werkzaam was.
We startten een cursus, op Zaterdagmor
gen nog wel, waar flink wat belangstelling
voor was.
Ieder lid van de kern van de groep nam
één of meer onderwerpen voor zijn reke
ning. Één boek, er was toen nog nietzoveel
literatuur in deze materie als thans, werd
daartoe als leidraad aanbevolen:
Fossielen 2 Grote Atlas van Ongewervelden, dat bij de Slegte in de ramsj te
verkrijgen was (!)
Verder werden er gegevens over de des
betreffende leerstof op A4 door de "docen
ten" verstrekt. De ochtenden werden ver
lucht met voorbeelden op dia's en in natura.
Er werden zodoende nogal wat deelnemers
van buiten aangetrokken, waaruit weer
enige leden voortkwamen. Om de Werk
groep nog meer bekendheid te geven
hebben we ook jarenlang een stand op de
hobbymarkt in Wageningen bezet.

Reeds enige jaren voordat de Werkgroep
werd opgericht, kenden wij Antonio Pierik.
We zijn, door een gemeenschappelijke
kennis, van eikaars hobby op de hoogte
gebracht. Antonio bewonderde onze ver
zameling en wij kregen respect voor de
intensiteit waarmee hij al op zo'n jonge
leeftijd (12 jaar) met de hobby omging.
Regelmatig kwamen hij en ik bij elkaar om
nieuwe aanwinsten te determineren, daar
bij de benodigde boeken raadplegend.
Na een aantal jaren van wederzijdse inzet op
dit gebied opperde zijn vader: zouden jullie
niet een club oprichten? Antonio plaatste in

Excursies
Natuurlijk werden er ook excursies georga
niseerd. Eerst op aanwijzing van één van
de leden naar een voor hem / haar
bekende vindplaats. Meestal raak, er was
nog zóveel te vinden. Als je al wat serieuzer
te werk ging en schriftelijk toegang vroeg,
kreeg je vaak geen reactie; de eigenaar ter
plaatse, in dit geval Wüllen, hield zich van
de domme. "Eroverheen" praten, de ko
pie van de brief laten zien, dat hielp, we
mochten tenslotte achter in de groeve,
waar overvloedig aanwezige zeeëgeltjes
voor het oprapen lagen.

Het begin
Op 12 september 1979 werd in de Veluwepost een oproep gedaan door de heer Pierik
en zijn zoon onder de kop "fossielenverzameiaars gezocht". Antonio Pierik was des
tijds nog maar een heel jonge knul maar al
heel erg met fossielen bezig. In oktober
hadden ruim 20 mensen op de advertentie
gereageerd, voornamelijk van wat toen
nog de Landbouwhogeschool heetteen kon
de eerste bijeenkomst worden georgani
seerd van wat de "Werkgroep Fossielen
Wageningen" zou worden.

Oproep aan
fössÉnwrzM ieta
Fosw km w Bisclsjrj in W ip w ip a tn
og&stk&i, dieer behoefte aan heÊtea 08J

ae! ïsderen peHodiei bij e lk w te teoeo
toot het railefi raa fossitóen, h a oisaiserea « n Im ajen es loek&cties, jküw le het
deteniiyiereo vac foSBcUn wpïdsn « f .
aidil e n britflau t) te sta f« ,
35 iqxemher. nas A. i. ai R. I. M. Bttü,
Btatetatscweg 156, ff!M AS Wajeoingea, Zij d ie n s t e oproep reigeren, ad
ieu & t t op dt boope wonte jtseki nsi
de m im temtqjetoaefl pos&ve itaclies

Artikel uit o. a. WHB
van 21 september
1979
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Ook menige tocht naar Coesfeld leverde in
de begintijd mooie fossielen op. Hier lag een
deels afgegraven terrein op verdere exploi
tatie te wachten. Een laag kwam nagenoeg
aan de oppervlakte waar zowaar de prach
tige spons Coeloptychium zich in bevond.
Op menige vrije dag gingen we er met hele
families in volle auto's op af.
De rondreis in het Bekken van Parijs was
eveneens de moeite waard! Er werd me wat
grond verzet! Wim en Antonio groeven
beurtelings om 't hardst op een plek waarin
ze de begeerde grote slak Campanile giganteum vermoedden. Het was in de buurt van
Daméry. Ze waren wel een paar uurtjes
bezig totdat Antonio bij zijn poging inder
daad op zo'n begeerd fossiel stuitte. Helaas
was zo'n prachtslak niet op te delen...
We reden in het Bekken heel wat plaatsen
af, het was een lange stoet met zelfs enige
caravans erachteraan! Antonio had een
voor-excursie gemaakt en ook al aan de
hand van de literatuur wist hij interessante
vindplaatsen voor ons aan te geven. Ook
de lagen waar de fossielen zich in bevin
den, had hij bij raadpleging van de desbe
treffende gidsen "zomaar" te pakken. Je
kon meestal zeggen: resultaat verzekerd!
Het vergt teveel om van alle excursies
verslag te doen, maar wij kijken met veel
genoegen naar die leuke tochten terug, er
zat een element van avontuur in!
Nu zijn helaas de zoek- en vindmogelijkheden veel beperkter geworden. Groeves

zijn gesloten, veel gebieden niet meer
toegankelijk voor fossielenverzamelaars.
Het is moeilijker geworden en desondanks
lukt het de werkgroep toch telkens weer
om lucratieve, genoeglijke excursies op
touw te zetten. Veel wordt er nu gebruik
gemaakt van zusterverenigingen ter plaatse
en van internet.
In mei 2008 is de werkgroep met 26 man/
vrouw vijf dagen naar het Loire-gebied
geweest en als vanouds hebben we in die
omgeving weer vele mooie vondsten ge
daan maar ook zijn er dit jaar en aantal
korte excursies geweest (o.a. Limburg,
Winterswijk, Piesberg Dld) en nog steeds
is dat element van avontuur aanwezig.
Heden
Op dit moment heeft de werkgroep een
kleine vijftig leden. Iedere eerste vrijdag
avond om 19.30uur van de maand is er
een verenigingsavond waarbij een lezing
of doe-activiteit op het gebied van fossie
len wordt georganiseerd.
"De Wielewaag" aan de Stationsstraat is
daarbij onze vaste plaats en belangstellen
den zijn van harte welkom.
We hebben ook een internetsite:
www.werkgroepfosielenwageningen.nl
waarop alle informatie staat maar ook
foto's van de excursies en van gevonden
fossielen.
C.R. Brugman, Heelsum

OP DE WERELD
"Ik zag", zo sprak een vrijgezel,
"De hééle wereld, weet je wel!"
Is slim bedacht,
want in die nacht
was hij verdwaald in het hotel.
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.
TIJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.
WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden: Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. 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 2008
• 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 bijna
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 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 : € 18,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.W. de Nijs

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail oudwageningen@gwdenijs.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
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
H.P. Lagerwerf
lid
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
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
eindredactie
G.L. Olinga
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
lid
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
W.C.W.A. Bomer
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
lid
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
H. Pothof
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN 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
P.H. van de Peppel
contactpersoon Zie hierboven
ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf
contactpersoon Zie hierboven
WERKGROEP RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
L.A.A.J. Eppink
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel. 0317 416145 e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl
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
Voor de redactie zit het jaar 2008 er weer op. Ons contactblad is aan zijn vierde nummer
toe en dat betekent: even terugkijken.
Contactblad, dat wil zeggen dat deze gemaakt is door en voor mensen van onze
vereniging: de leden, de vrijwilligers en het bestuur, onderling, over en weer. Een enkele
keer waagt een buitenstaander zelfs een bijdrage te leveren zoals u ongetwijfeld gemerkt
hebt. Hij of zij is overigens van harte welkom met vraag, oproep, antwoord of artikel.
De lezer zal ook de verscheidenheid van artikelen opvallen. Soms pittig, wetenschappelijk,
(je moet er even voor gaan zitten) dan weer luchtig, wat ontspannend.
Veel oude vertrouwde auteurs, maar ook "nieuwe" schrijvers hebben de redactie
bijgestaan om het blad te vullen. De rubriek RE-actie voldoet wat ons betreft uitstekend.
Dankbaar kunnen we dus terugkijken op 2008. Dank zij allen die bijdragen geleverd hebben
konden wij 136 pagina's "leesvoer" presenteren. Dit aantal is voorheen nog niet bereikt!
De redactie hoopt ook in het nieuwe jaar weer veel medewerking te krijgen zodat we
het "door en voor" kunnen continueren.
Jan Everdij
KOPIJ voor het februarinummer 2009 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
13 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
DIEPER GRAVEN Verhalen uit de archieven
De heer Kernkamp is nu twee jaar ge
meentearchivaris van Wageningen en kent
ondertussen een beetje (beweert hij zelf)
de weg. Hij zal wat zeggen over de
geplande verhuizing van het gemeentear
chief in 2009, maar vooral gaan vertellen
over wat je in de Wageningse archieven
kunt vinden als je wat dieper graaft. Hij
doet dat aan de hand van een paar korte
onderzoeken die hij de afgelopen twee jaar
heeft gedaan.
Aan de orde komen: bewoners van herber

gen Het Rode Hert en De Engel (eerste helft
18de eeuw), de Latijnse School (18de eeuw
én ook nog wat over de restauratie in de
20ste eeuw), en het tabaksmagazijn op de
Binnenbleek (eerste helft 19de eeuw).
De lezing wordt voorzien van vele illustraties
om het vertelde te versieren en te verdui
delijken. Al doende wordt niet alleen verteld
hoe je archiefonderzoek doet, maar vooral
wat voor leuke dingen je kunt tegenkomen
en tegelijkertijd leert u weer wat meer over
de Wageningse geschiedenis.

BIJEENKOMST
in Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 17 november 2008 om 20.00 uur, zal de heer B. Kernkamp een
lezing houden over het gemeente-archief onder de titel DIEPER GRAVEN.

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 16 februari 2009 zal mevrouw drs. Charlotte Peen, archeologe bij de
gemeente Wageningen, een lezing houden over ARCHEOLOGIE IN WAGENINGEN.
Op maandag 20 april 2009, na de openbare vergadering die om half acht begint, zal
de heer dr H.B. Demoed een lezing houden over MARKEGENOOTSCHAPPEN IN EN OM
WAGENINGEN.
BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA
Foto van de voormalige Latijnse School en rectorswoning, gebouwd ca. 1747. De foto
is genomen in 1979 toen sprake was van restauratie van het gebouw.
De daadwerkelijke restauratie zou pas in 1982 gereedkomen.
Fotocollectie Gemeentearchief Wageningen.
BESTUURSMEDEDELINGEN
Ruimtegebrek
Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek
naar vervangende ruimte voor de opslag
van de archeologische vondsten die momenteel in het voormalige Schimmelpenninck-gebouw liggen opgeslagen.
Tot nog toe zonder resultaat. In aanmer-

king komende locaties gingen ter elfder ure
niet door.
Zoals bekend mag zijn heeft die locatie een
andere bestemming gekregen en is de
huur van de door onze vereniging gebruikte ruimte opgezegd.
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Na een goed gesprek met de heer Tiemessen van Regiomakelaars, de beheer
der van het pand, werd ons respijt gege
ven tot 1 januari 2009 en werd het huur
contract verlengd. Bovendien deed de
heer Tiemessen een mooie geste door op
de huurprijs van de laatste vier maanden
een korting van 90 % te geven.
Al met al is er nog geen permanente
oplossing voor ons probleem en zoekt het
bestuur verder.
In De Veluwepost is al eens een oproep
geplaatst om een ruimte ter beschikking te
stellen, doch daarop is (nog) geen reactie
gekomen. De ruimte (100 a 120 m2) moet
niet alleen geschikt zijn voor opslag voorde
onderhavige vondsten, doch de huur moet
ook voor de vereniging betaalbaar zijn.
Vele goederen worden nu al gebruikt in het
voortgezet onderwijs.
Weet u een mogelijke ruimte, neem dan
contact op met het bestuur, want anders
valt het doek per 1 januari 2009.
Digitalisering
Onze vereniging beheert een uitgebreide,
waardevolle collectie oude foto's, dia's,
prentbriefkaarten, alsmede documenta
tie. Het bestuur wil dit alles veilig stellen
voor de generaties na ons. Onze werkers
van de dinsdagmorgen zijn al enige tijd
ijverig bezig om foto's en prentbriefkaar
ten te scannen. Alle leden van de vereni
ging Oud-Wageningen hebben een klein
deel op een CD ontvangen.
De hoeveelheid te digitaliseren materiaal is
echter zo groot, dat het door deze werk
wijze (hoe waardevol ook) nog veel tijd zal
vergen voordat het laatste stuk gereed is.
Het bestuur overweegt derhalve het groot
ste deel uit te besteden aan een profes
sioneel bedrijf. Daartoe is het naarstig op
zoek naar financiën, naar het goede voor
beeld van de RABO-bank.
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Open monumentendag
Op zaterdag 13 september jl. was onze
vereniging traditiegetrouw weer met een
stand aanwezig op de Molenmarkt. Dat dit
zinvol is bleek weer uit het aantal bezoe
kers en nieuwe leden. Ook de CD met oude
prentbriefkaarten was een geliefd object.
Lezingen
Op 15 september jl. was er een lezing met
als onderwerp: De Grebbeberg '40 - '45.
Spreker was de heer Cornielje. Het bestuur
werd aangenaam verrast door de onver
wacht grote opkomst, zodat op het laatste
moment nog veel stoelen moesten wor
den aangesleept. De lezing, ondersteund
door aansprekende beelden, was zeer
boeiend en bij menig Wageninger zullen
vele herinneringen zijn opgeroepen.
Door de falende politici was het voor de
verdedigers van de Grebbeberg, met hun
miserabele en schamele bewapening, op
voorhand al een uitzichtloze, verloren strijd,
metalstrieste resultaat veel kruisen op het
ereveld.
Boekje
Ter gelegenheid van de herdenking van de
250ste sterfdag van Lubbert Torck, o.a.
oud-burgemeester van Wageningen, is er
een boekje verschenen. De auteurs zijn
onze leden Jan van den Burg en Leo
Eppink.
Geïnspireerd door Piet Aben (bestuurslid
museum), Leo Eppink (namens onze ver
eniging) en de openbare bibliotheek is er
een geslaagde bijeenkomst geweest en is
het leven van de veelzijdige bestuurder
Lubbert Torck onder de aandacht ge
bracht. Met dank aan Stefan Coene (spre
ker) en genoemde personen.

35 JAAR
VERENIGING
OUD-WAGENINGEN
Ter gelegenheid van het
35-jarig bestaan van de
vereniging hebben alle le
den een CD ontvangen
met 72 oude foto's van
Wageningen.
Een exemplaar werd aan
geboden aan de wethou
der, mevrouw Kroes.

LEDEN MUTATIES
Nieuwe leden:
Mevr. T. Baan Hofman
Dhr. A. Balkstra
Dhr. P.V. Bartels
Mevr. J. Beumer
Dhr. B.M. Brouwer
Mevr. J. van Dulm-van Rooyen
Mevr. J.G. van de Goor-Vossers
Dhr. R.G. van Hal
Dhr. E.F. van Harn
Mevr. J. Koerselman-Vossers
Dhr. T. Lubbers
Dhr. G.G. Schuurman
Mevr. C.G.G. Smits
Dhr. W. Zijlmans
Adreswijzigingen:
Mevr. Y.H. Blauw
Dhr. W.J. van Brakel
Fam. G.M. Jansen
Dhr. A.G. Jongmans
Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal
Overleden:
Mevr. C.C. Jansen
Dhr. Tj. Wijngaarden

6706 DD Wageningen
Meidoornplantsoen 28
6708 JC Wageningen
Tarthorst 112
6702 DP Wageningen
Nude 64
6708 EG Wageningen
Tulpstraat 3
6707 GJ Wageningen
Sportstraat 80
Hendrik Marsmanstraat 2 6708 RM Wageningen
6707 CR Wageningen
Matenstraat 57
6703 GW Wageningen
Diedenweg 18/D
6707 EV Wageningen
Harnjesweg 36
6708 KB Wageningen
Roghorst 51
6708 GG Wageningen
Haverlanden 79
6703 AV Wageningen
Hendrikweg 11
6718 GA Ede
Noorburgerbos 28
6708 AM Wageningen
Plein 15 Augustus 22

Churchillweg 16 A
Plein 15 Augustus 32
Ben Sikkenlaan 9
Meidoornlaan 12

6706
6708
6703
8181

AA Wageningen
AM Wageningen
JC Wageningen
GW Heerde

Pr. Hendriklaan 18

6881 HX Velp

Thorbeckestraat 1, K307
Englaan 31

6702 BR Wageningen
6703 EV Wageningen
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MOZES VAN BUUREN
Een Joodse familie in Wageningen

A.G. Steenbergen

Koopman Mozes van Buuren vestigde zich in mei 1905 in Wageningen,
komend van Tiel. Het gezin Van Buuren vertrok 13 mei 1924 naar Arnhem.
Amper 20 jaar woonde deze familie hier. Zijn er nog herinneringen?
Koopman
In de Wageningsche Courant van 10 mei
1905 staat in een advertentie dat in de
Heerenstraat 292, bij de katholieke kerk,
tegenover de Kloostersteeg, zich M. van
Buuren vestigde. Hij was koopman, die de
hoogste prijs bood voor alle soorten van
meubelen, goud en zilver, oude kleden,
ijzer, koper, tin, zink, lood, flessen, boe
ken, couranten enz. Een jaar later verhuis
de hij naar Beuningstraat nr. 3. (Zie afb.
1). Hij liet ook in de plaatselijke courant
weten, dat op hetzelfde adres drie boven
kamers te huur waren!

Afb. 1. Beuningstr. 3. Foto Sj. Rauws,
1974. Collectie Joods Erfgoed Wageningen.
Wie was Mozes van Buuren?
Hij werd geboren op 31 maart 1874 in
Geldermalsen als zoon van koopman Samuel Joseph en Suzanne van Adelsbergen. Hij werd in Tiel door David Hes
besneden op 17 april 1874. In deze stad
stond en staat nog de synagoge.
Mozes vond zijn bruid in Stad-Almelo. Op 27
november 1906 trouwde hij er met Sara
Haas (* Stad-Almelo 20 januari 1872). Hun
vier kinderen, twee dochters en twee zoons,
werden in de Beuningstraat 3 geboren.
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De oudste dochter, Susanna Rebecca,
zag op 14 maart 1909 het levenslicht. Zij
en ook haar jongere zusje en de twee
broers volgden lager onderwijs op de
Openbare School I in de toenmalige Park
straat. Daar leerde Susanna Pien Sprenger
kennen die naast haar in de klas zat. Ze
werden schoolvriendinnen. Susanna kon
gaan doorleren en wel op de Handelsdag
school. Daar maakte ze kennis met Jo van
Kooten, geboren in Zutphen en ook in
1909. Zij waren en bleven vriendinnen tot
aan het overlijden van Suus (zoals Jo haar
noemde) Israël. Daarover later meer.
De tweede dochter, Rebecca Magdalena was geboren op 30 maart 1911. Zij zou
getrouwd zijn geweest met ene J. Blits,
een internationale handelaar in mineralen.
Zij kregen drie kinderen.
De oudste zoon Samuel, geb. op 1
augustus 1912, trouwde in Weesp op 14
sept. 1941 met Rika Rood, geb. op 10
sept. 1914 in Boskoop.
De jongste zoon Benjamin werd op 21
augustus 1914 geboren. Bennie, zoals hij
genoemd werd, vinden we op een klassenfoto van de Openbare School I van 1921.
Hij zat toen in de eerste klas van Juffrouw
Riemke Stolberg (zie afb. 2). Bennie over
leed op 3 mei 1941 in Amsterdam aan
jeugdkanker. Hij was nog geen 26 jaar. Hij
ligt begraven op de Joodse begraafplaats in
Arnhem, waar zijn ouders toen woonden.
In 1917 kon Van Buuren in de Beu
ningstraat 15 de vroegere bioscoop van de
gebr. Kok kopen. Hij verbouwde het inte
rieur voor een vellendrogerij en lompensorteerderij. Uiteraard zal een en ander
gebeurd zijn na het verkrijgen van de

nodige vergunningen van de gemeente.
In april 1918 vond de opening plaats.
In de Wageningsche Courant van woens
dag 24 april 1918 staat hierover een
uitvoerig verslag.

Afb. 2. Klassenfoto 1921. Collectie Histo
rische Vereniging Oud-Wageningen
Verhuizen
In mei 1924 verliet het gezin Van Buuren
Wageningen en vestigde zich in Arnhem,
Vossestraat 3. De familie Van Buuren was
niet de enige joodse familie, die Wagenin
gen verliet. Ook de families Van Embden
en Israël vertrokken in dezelfde periode.
Na het vertrek in 1921 van de laatste
voorganger was er weinig activiteit meer in
de joodse gemeente. Nauwelijks sjoeldiensten, geen joods onderwijs voor de kinde
ren. Of speelden bij Van Buuren ook zake
lijke overwegingen bij zijn vertrek een rol?
Naar Palestina
Dankzij de herinneringen van de twee
vriendinnen weten we dat Suzanna Rebecca - Suus/Suze voor intimi
de oudste
dochter van Mozes en Sara van Buuren,
trouwde met Bertus Vromen.
Bertus was geboren in Rotterdam op 15
febr. 1914 en was één van een tweeling.
Op 9 november 1932 kwam hij van Am
sterdam naar Wageningen. Hij staat in
1932/33 voor de studie Landbouw aan de
LH ingeschreven. Op 30 september 1933
legde hij het eerste gedeelte van zijn
propedeuse af.
In Wageningen woonde hij op kamers bij

G. Heij, Hoogstraat 28a, en vervolgens bij
de weduwe Snoek, Boterstraat 16.
Op 15 novemer 1934 vertrok hij naar
Brummen en woonde en werkte hij bij P.
Hofenk op De Mollenhof. We hebben hier
te doen met een Palestina-pionier in oplei
ding die ervaring opdeed als landbouwer bij
een Nederlandse boer.
Mogelijk leerde Bertus Vromen in Arnhem
Suze van Buuren kennen. Daar was een
zionistische jeugdbeweging. Bertus trouw
de op 13 juli 1937 met Susanna. Op de
huwelijksakte staat vermeld dat hij land
bouwer was. De Hebreeuwse namen van
Bertus en Susanna waren Baruch en Rivka. In 1937 vertrokken ze naar Palestina.
Bertus was toen 23 en Suze 28 jaar.
In 1941 woonden ze in Tel Aviv. Het
echtpaar kreeg drie dochters: Racheli, Sari
en Tamar. De inmiddels gehuwde J. Maandag-Van Kooten vertelt dat Suus in Israël
gelukkig is geweest, al heeft ze het, vooral
de eerste jaren, daar wel moeilijk gehad.
Suus en Bertus woonden later in Moledeth
in Galilea in Israël. J. Maandag-Van Kooten
heeft twee keer enkele weken bij de familie
Vromen gelogeerd. In de jaren vijftig van
de vorige eeuw bezocht oud-hoogleraar
Betje Polak uit Wageningen Israël en ont
moette zij de Vromens in een vee-kibboets,
mogelijk in Moledeth. Baruch overleed in
Haïfa op 23 maart 1989. Het overlijden van
Rivka is niet bekend. Mozes van Buuren en
zijn vrouw Sara werden gedeporteerd naar
Sobibor en kwamen op 20 maart 1943 om.
Hetzelfde overkwam Samuel metzijn vrouw
Betje Rika Rood. Ook zij kwamen om in
Sobibor en wel op 11 juni 1943.
Bronnen
1. NAW Inv. no. 2272. Bev.reg. p. 349.
2. Genealogische gegevens Van Buuren, ontvan
gen van E. Schuddeboom, Amsterdam, in 2002.
3. Brief mw. J. Maandag-van Kooten, Wagenin
gen, 30 nov. 1995.
4. Herinneringen mevr. P. Sprenger (t), Wage
ningen, 25-09-1990.
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HETPROVOPAD
Een niet bestaande straat in Wageningen

C. Gast

Menig lezer die goed bekend is in Wageningen zal zich afvragen waar dit
pad te vinden is. Hij of zij zal zich de moeite kunnen besparen. Het Provopad
bestaat niet en heeft nooit bestaan, al heeft het niet veel gescheeld. Het
voorstel om tot deze opzienbarende naamgeving te komen heeft ongehin
derd zijn weg door de ambtelijke en bestuurlijke burelen gevonden tot aan
de gemeenteraad, maar werd op het laatste moment gestuit. Hoe kan men
überhaupt op het idee komen een pad - een weliswaar afgelegen en nog
maar pas geasfalteerd weggetje - dezelfde naam te geven als de destijds zo
actuele politieke anti-autoritaire beweging?
Een zandweggetje
Op een open terrein in het bosgebied langs
de noordzijde van de Keijenbergseweg
stonden in de periode 1964-2002 de ge
bouwen van het Instituut voor Toepassing
van Atoomenergie in de Landbouw (ITAL)
en het Proefbedrijf Voedselbestraling (PRO
VO). Het laatstgenoemde bedrijf begon
zijn werkzaamheden in januari 1968.
Een zandpad dat vanaf de Keijenbergse
weg langs de grens met de gemeente
Renkum liep, vormde de toegangsweg tot
het bedrijfsgebouw. Na asfaltering van dat
pad wilde de directeur van PROVO, drs
R.M. Ulmann, een officiële naam eraan
laten verbinden, zodat zijn bedrijf, dat
hetzelfde adres als het naastgelegen ITAL
had, niet steeds de post bij de buren
moest laten ophalen.
Officiële naamgeving van wegen en stra
ten is een bevoegdheid van de gemeente,
om precies te zijn van de gemeenteraad
en daarom schreef drs Ulmann op 10
januari 1968 een brief aan burgemeester
en wethouders van Wageningen met het
verzoek om de weg naar zijn bedrijf van
een naam te (doen) voorzien. Hij kwam
meteen met een suggestie: Provopad.
Gezien de afkorting van de naam van zijn
instituut een logische keuze. Toch leek het
een beetje gewaagd om midden in de
provotijd aan het overheidsgezag van een
studentenstad een dergelijk voorstel te
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doen. Directeur Ulmann was zich hiervan,
gezien zijn verdere uitleg, wel bewust:
Wellicht ziet u in het eerst wat huiverig
tegen deze naam op, maar voor het
proefbedrijf is de bijnaam PROVO een
erenaam. Beide - het bedrijf en de provo
beweging (auteur) - trachten iets geheel
nieuws te brengen op zo vreedzaam
mogelijke wijze'.
Het college was echter helemaal niet hui
verig voor deze naam. Misschien omdat in
het ambtelijk advies vreemd genoeg met
geen woord werd gerept over die andere
betekenis van Provopad. Het besloot op
18 maart 1968 de gemeenteraad voor te
stellen om bedoeld weggetje de naam
Provopad te geven met een toepasselijk
onderschrift op het straatnaambordje.
Staatsbosbeheer
In het voorstel aan de raad noemde het
college de afleiding van de bedrijfsnaam
als motivatie voor de naamgeving. Een
verwijzing naar de Provobeweging liet zij
achterwege. Burgemeester en wethou
ders mochten hopen op een gunstig oor
deel, want de uit raadsleden bestaande
commissie Openbare Werken kon zich
met hun voorstel verenigen. Op de raads
vergadering van 1 april werd het voorstel
echter ingetrokken, omdat verzuimd was
Staatsbosbeheer, de eigenaar van de
grond waarover de weg liep, te consulte

ren. En dat was volgens burgemeester De
Niet, voorzitter van de raad, 'een gebrek
aan courtoisie'. Staatsbosbeheer toonde
zich echter 'not amused'. De directeur
Gelderland van die organisatie stoorde zich
aan de dubbelzinnige uitleg die aan de
naam gegeven kon worden. In de marge
van zijn brief noteerde een gemeente
ambtenaar vervolgens:
'Verschillende
raadsleden hebben ook bezwaren tegen
Provopad'.
Burgemeester en wethouders deelden
vervolgens de gemeenteraad mee dat zij
het voorstel niet meer op de raadsagenda
zouden plaatsen. In zijn vergadering van
27 juni 1968 nam de raad deze mededeling
voor kennisgeving aan. Het Proefbedrijf
Voedselbestraling kreeg wel een eigen
adres: Keijenbergseweg 4. Het ITAL had
huisnummer 6. Of er nadien nog veel
verkeerd bezorgde PROVO-post bij ITAL
opgehaald moest worden, vertelt de ge
schiedenis niet.
Ontmanteling
Van het ITAL en het PROVO is inmiddels
niets meer over. Bestraald voedsel mocht
dan veilig zijn, de consument geloofde het

niet. Dat bleek toen Albert Heijn doosjes
met het opschrift 'bestraalde champig
nons' plaatste naast doosjes met gangba
re champignons, waarop 'verse champig
nons' stond. De 'gewone' champignons
gingen grif van de hand, terwijl de bestraal
de paddestoelen bleven liggen. Was de
binnenlandse afzet al geen succes, ook de
export kwam niet van de grond, want veel
landen sloten hun grenzen voor bestraald
voedsel.
In 1988 sloten zowel PROVO als ITAL hun
deuren. Daarna volgde een lange periode
van ontmanteling van de nucleaire appa
ratuur en ontruiming, kraak en afbraak
van de gebouwen. Sinds 2002 rest er niets
meer dan een lege plek in het bos.
Bronnen:
- Gemeentearchief Wageningen, Secretariearchief, inv. nr 259 en notulen gemeen
teraad 18 maart en 27 juni 1968.
- ITAL Wageningen: atoomenergie in de
landbouw. Het ontstaan, de schoonmaak
en de kraak van het Instituut voor Toe
passing van Atoomenergie in de Land
bouw. Amsterdam, 2002.

De Keijenbergseweg bij de grens met Renkum
1. Proefbedrijf Voedselbestraling.
2. Het 'Provopad'.
3. ITAL.
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SINTERKLAAS
Snoepgoed in de bakkerij

A. Groothuis-Van Loenen

Tegenwoordig komen veel eetwaren kant en klaar uit de fabriek om ver
kocht te worden in de banketbakkerswinkel. Dat was in mijn jeugdtijd wel
anders.
Wat ik nu vertel is ongeveer tachtig jaar geleden, maar die herinneringen
staan mij nog helder voor de geest. Mijn vader was een goed vakman;
bestaat dat vakmanschap nog?
Vroeg begin
In de zomer begon al de inkoop van
chocoladefiguren. Dan kwam de verte
genwoordiger van bijvoorbeeld chocolade
fabriek A. Driesen met zijn collectie in een
bovenzaal van restaurant Westland en
daar stalde hij zijn artikelen uit. Moeder
deed daar haar bestellingen, die begin
november werden geleverd.
Voor vader begon in september het pellen
van de amandelen, waarbij wij als kinderen
hielpen.
Daarna maakte vader kilo's amandelspijs,
die hij bewaarde in de kelder in een grote
ketel.
Begin november begon hij met het maken
van marsepeinen vruchten, zoals bana
nen, appels, peren en perziken. Als moe
der stoofperen of appels schilde moest ze
de steeltjes bewaren voor het marsepei
nen fruit.Vader maakte ook pepernoten
(karbonkels). Die waren klein en onweer
staanbaar lekker. Ik snoepte er vaak van.
Voor de chocoladeletters moesten we de
vormen poetsen met zachte lappen. Va
der goot dan de gesmolten, vloeibare
chocola in de vormen en wij moesten ze
dan kloppen om de luchtbellen er uit te
laten ontsnappen.
Voor de sinterklaastafel werd de voorka
mer ontruimd en daar werd op schragen
met lange planken de tafel gemaakt en
gedekt met witte lakens. Als de kisten met
bestelde chocoladefiguren kwamen, wer
den ze uitgepakt door ons kinderen en we
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slaakten menige vreugdekreet bij al die
leuke figuurtjes.
Vader maakte van marsepein ook roze
varkentjes en kunstgebitten. Hij goot borst
plaat in hartvormige ringen in de smaken
als chocolade, mokka en room.
Natuurlijk ook banketletters en zogenaamd
spoorbanket. Wie kent dat nog?
Harten en hammen als banket werden in
een blikken vorm gemaakt. Deze werden
bekleed met korstdeeg en gevuld met
biscuitdeeg dat gemengd was met een
beetje amandelpers.

Afb. 1 Een gedeelte van de banket-bakkerswinkel. In de ruiten weerspiegelen de
zonweringen van de overkant. De vlag
hing uit want er was feest in 1926.

En dat maakte het zo lekker. Dan werd de
vorm afgedekt met korstdeeg en in de
oven gezet. Als ze gebakken waren wer
den ze versierd met marsepeinen figuur
tjes en gekonfijte kersen en sliertjes suka
de.
Ik herinner mij ook hoe vader speculaas
poppen maakte, vrijers en vrijsters, heel
grote tot kleine toe.
Wat hebben mijn ouders altijd hard ge
werkt!

Afb. 2. De banketbakkerswinkel van Van
Loenen (tweede gevel van rechts).
Voor de gevel staan twee militairen en ook
de handkar wordt door soldaten geduwd.
Was het Eerste Wereldoorlog?

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A C Zeven

Met deel 32 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
Sint Anthonius Schutterij
4 July (1629) noch den boode van Sintanthonus Schutterij en de Speelluyden
gegeffen 24 snuivers].
De Sint Anthonis Schutterij speelde een rol
tijdens de 80-jarige oorlog (nu de Opstand
geheten). Daartoe bouwde de schutterij
op zijn eigen grond in 1581 een schutterhuis. Schuinachter het schutterij hu is zal
het oefenterrein geweest zijn. Hier ston
den doelen, waarop men kon schieten en
dan liefst in de roos. Elders heette een
dergelijk terrein De Doelen.
Aan het einde van de 80-jarige oorlog werd
het schuttershuis, nu het stadhuis, aan

een burger verkocht. Omdat speelluijden
betaald worden, zullen de schutters wel
een feest hebben gehad.
Na het oefenen zullen de schutters een
drankje hebben genoten. Dit werd elders
in de bijbehorend gelagkamer geschon
ken. Elders verdween het schuttershuis
en oefenterrein, maar een café De Doe
len komen we nog op enkele plaatsen
tegen.
Bron: Oud-archief inv. nr. 274. Rekenin
gen van de burgemeester Gerrit de Haes
over 1629/1630, en A.C. Zeven. 2002.
Wie woonden waar in the binnenstad van
Wageningen. Deel 1. Wageningen. 190p.
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KLACHT VAN JACOB DAVIDS: KAR
NEMELK EN PANNENKOEKEN
In 1771 schrijft Jacob Davids een lange
brief en levert hij deze bij de Magistraat
van Wageningen in. Hij begint met:
Ick onderschreeven Jacob Davids doe
door dit geschrift aen de Edele Agtbare
Heere bekent maaken al het geene wat
mijn overkoomen is zoo langh als ick bij
Zimon Levie in de Cost geweest ben, — dat
er geen vlees is gezien geworden zoodat
ons voor is geset geworden karnemelk en
pannekoeken en dan weer aart appels met
wat botter en Eek, en dan heef Zimon
Levie met zijn vrouw Caatje Jacobs de
boter boven affgeschrapt en heeft ons
den Eek gegeven te eten. Verder is hij - bedenk dat hij 24 jaar oud
is — op het matje geroepen, omdat hij
zonder toestemming van zijn toezichthou
der een paar dagen in Nijmegen is ge
weest. Hij moet ook bij de rabbie komen,
die vond dat hij maar eens moest trouwen.
De rabbie had nog een 25 jarige weesdochter beschikbaar (ik zou haast zeggen
in de aanbieding) en die moest maar
Jacobs vrouw worden. Jacob weigerde dit
ook nadat hij door een Cappelaar zoo bij
deJooden hetgebruijk is - benaderd was.
Hij bleef weigeren. Kennelijk had Jacob een
grote behoefte om al zijn ellende van zich
af te schrijven. Zijn klaagbrief gaat nog
enkele folio-kantjes door. Hij besluit het
met Ingeleverd op den 24 Julius 1771 en
tekende met Jacob Davidts.
Het is niet duidelijk of de boven aangehaal
de brief het origineel is of een afschrift.
Indien het het origineel is, dan heeft Jacob
het niet bij de Magistraat 'ingeleverd'.
Dat er geen vlees op tafel kwam kan
veroorzaakt zijn, doordat er geen Joodse
slager in Wageningen was om een koe
beest volgens joods gebruik te slachten.
En als Simon Levie wel vlees op tafel had
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gezet, dan had men, volgens joods ge
bruik, geen melkproduct (karnemelk, bo
ter) mogen eten. Volgens Ton Steenber
gen moet Eek edic of azijn zijn. Dus Jacob
moest aardappel met azijn besprenkeld
eten.Van de mogelijke bruid wordt ver
meld dat zij een weesdochter is. Dit kan
voor haar een plus-punt zijn, want zij is
reeds in het bezit van haar ouderlijke
erfenis. David is later getrouwd met Vrouw
tje Simons. Was zij de beoogde erfdochter
of een dochter van Simon Levie?
Na hun overlijden wordt voor de onmon
dige kinderen de boedel beschreven:
Korte Staat geformeert op Ordre van de
WelEdel Ag[t]b. Magistraat der Stadt
Wageningen door en van wegen Levy
Jacobs, Jacob Marcus en Mordechaym
Marcus als voogden van de onmundige
kinderen van wijlen David Jacobs & Vrouwke Simons in leve Echt. van de Boedel der
voors: onmundigen soo & als deselve Na
Opneminge & Examinatie bevonden is
tegenwoordig te zijn.
Er werd o.a. als nr 10 Een Diamante Ringh
waardigh 80:-:-. beschreven. Na bereke
nen van de baten en lasten bleek het
echtpaar f25613:11:8 aan de onmondige
kinderen nagelaten te hebben. Zo waar
een enorm bedrag. Dat zijn zo'n 300
gouden ringen. Met deze rijkdom achter
de hand zal Jacob wel smakelijker gegeten
hebben.
Bron: Oud-recht. archief inv. nr. 281.Boe
dels, o.a. van David Jacobs en Vrouwtje
Simons.
WESTERHOFF
Op 1 oktober 1699 verkoopt Anna Junius
wed[uw]e van wijlen de Borgem[eester]
Dr. Willem Junius voor haar selven ende als
moeder ende mombairesse [voogdesse]
van haar onmondige dochter, Margreta
Johanna Junius, Jacoba Margreta Junius
enJohanna Hendrina Junius, Cornelia Pau-

lina Junius, Gerlachus Junius voor sich
selve en als momboir van zijn respective
moeder en susters voor 250 guldens aan
Hendrick Stevens een hoff gelegen in de
Westerhoff, Oostw. Derckje Tijssen,
Westw. en Zuijdw. Huijbert Deijs van
Voorn, en Noordw. de Braeckelse Brenck;
—en— een morgen hoijlandt, Oostw. de
Secretaris de Ruijter, Westw. Gerrit de
Haedts, Zuidw. langde Nieuwe Slach Graeff, en Noordw. de waeteringe. Was geze
geld met het Stads secreet zegel.
Bron: Gilde inv. nr. 45. Stukken betreffen
de de boedel van Gozewijn Schuyl en
Christina Suurmondt, 1689-1805. 1 okto
ber 1699.
LEIEN VOOR DE DAKEN VAN DE NUDE
EN BERGPOORTEN
Den 27 Ju lij 1634. Betaelt aen Cornelis
Jacobus 2 gl heercommende van een
vraecht die hij t arnem [Arnhem] gedaen
heeft voor de Stadt van Wagheninghen
om leijen te haelen doen de Nuije porte
ende tornies aen de berch porte te Wagheningen gedeckt woorde.

kocht een pavilloen voor 8-0-0.
Kunstgebitten uit die tijd bestonden uiteen
boven- en een ondergebit, die door middel
van een veer aan elkaar verbonden wa
ren. Door de veer werden de gebitsdelen
naar boven en beneden gedrukt. Opende
de drager van het gebit zijn mond, dan
zorgde de veer dat het gebit zich ook
opende. De tanden werden van bijvoor
beeld nijlpaardtanden gesneden. Door de
veer was het gebit een martelwerktuig,
maar een betere kunstgebit bestond er
niet. Kocht Van den Brink de twee kunst
gebitten voor zichzelf of voor een familielid,
of zag hij er handel in? Dat in vorige eeuwen
het eigen gebit zeer slecht was en men ook de rijken - reeds op vroege leeftijd of
resterende stompen had of tandeloos
was, ziet men aan de vele portretten uit die
tijd, waar de geportretteerden hun mond
dichthouden.

Bron: Oud-archief 278. Rekening van de
zoon van wijlen de burgemeester Gerrit de
Haes over 1632/1633
KUNSTGEBIT
Eigenares: wijlen de HoogWelGeboore
Vrouwe Douairière van Pabst in leven Vrij
Vrouwe van Wolfsweerd & Bingerden
(1784)
Na haar overlijden werd Vendue gehou
den, dat wil zeggen: haar inboedel werd
geveild. Er was van alles te koop. Misschien
zijn de volgende objecten het meest
interessant.
H. van den Brink: kocht 2 gebitten voor
1-10-0, Jan van den Brink kocht pruykebol
en doosvoor-1-0, Jan Willem Berendse
kocht pruykebol voor- 2-0, Klinkenbergh

Koper Klinkenberg zal mr W.H. Klinken
berg van Echten zijn, die toen een 'appartment' in de Bassecour bewoonde. Het
paviljoen zal hij vermoedelijk in de achter
tuin hebben doen plaatsen.
Bron: Oud-Recht. Archief inv. nr. 282:
Boedels, o.m. van De erven van de
douariere Van Pabst van Wolfsweerd en
Bingerden. Map 1780 e.v..
Bron van afbeelding > internet: gegoogled
op kunstgebit + Washington
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EEN WETERING DOOR WAGENINGEN
Archeologisch onderzoek in de bebouwde kom?

Ch. Peen1

In de Rooseveltweg in Wageningen,
op de plaats waar ruim 35 jaar lang
een brede strook asfalt het straat
beeld bepaalde, is in de periode juli
2006 tot en met april 2007, van
noord naar zuid, een singel aange
legd (afb. 1). De aanleg van de sin
gel is archeologisch begeleid. Hoe
wel de aangetroffen archeologische
sporen en vondsten op zichzelf mis
schien niet zo bijzonder lijken, le
vert het onderzoek een belangrijke
bijdrage aan de beeldvorming over
de intactheid, en daarmee samen
hangend de archeologische (verwachtings)waarde, van bebouwde
komgebieden in het algemeen en het
gebied ten noorden van de histori
sche kern van Wageningen in het
bijzonder.
Afb. 1 Topografische weergave van het projectgebied. Onderzocht is alleen het deel
van het tracé tussen de Kennedyweg en de Lawickse Allee/Stadsbrink. Zwarte pijl toont
locatie boerderij Tarthorst.
Historische situatie
De Rooseveltweg is gelegen in de 'Benedenbuurt' van Wageningen, een oude
arbeidersbuurt direct ten noord(oost)en
van de historische binnenstad, aan de
voet van de stuwwalflank. Al in de tweede
helft van de negentiende eeuw werd de
'Benedenbuurt' bestemd voor uitbreiding
van woongebied. Langs eeuwenoude
wegen-de Rooseveltweg heette toen nog
Dijkgraafseweg, naar de ligging van de
gegraven waterloop De Dijkgraaf langs
deze route - werden in deze periode lange
rijen woningen gebouwd. Tussen deze
arbeiderswoningen stonden nog de boer
derijen en tabaksschuren die herinnerden
aan de vroegere bestemming van de
Buurt (afb. 2). Het waren de laatste
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overblijfselen van het in de Vroege Middel
eeuwen ontstane buurtschap Brakel (Bracola), met brink2 en woerden3, en de
Stadsbrink (zie afb. 3).4
Tegenwoordig is van het oude wegenpatroon, het relatief open gebied met grote
tuinen, schuren en schilderachtige boerde
rijen niets meer te bekennen. Dwars door
de oude Benedenbuurt werd indejaren '60
van de vorige eeuw een vierbaansweg
aangelegd, de Rooseveltweg, ter ontslui
ting van de toen nog geplande nieuwbouw
in de uiterwaarden langs de Rijn. Het hele
gebied ging volledig op de schop. Oude
boerderijen en latere arbeiderswoningen
maakten plaats voor flats en rijtjeshuizen.
Begin jaren '70 werd ook de laat-middel-

eeuwse boerderij Tarthorst met bijgebou
wen gesloopt. De Tarthorst lag ter hoogte
van de huidige weg Haverlanden, ten
zuiden van de rotonde Kennedyweg Rooseveltweg (afb. 1 - 4).5
Oorspronkelijk zou op de plek van de
Tarthorst een kleine versterking hebben
gelegen, gebouwd door de hertog van
Gelre om de bisschop van Utrecht te
tarten.6 Bij de sloop van de boerderij kon
helaas geen archeologisch of bouwhisto
risch onderzoek worden uitgevoerd.

Afb. 2 Een luchtfoto van de situatie vóór de aanleg van de vierbaans Rooseveltweg in
1958. De Rooseveltweg is van noord naar zuid, midden op de foto, aangelegd.
Horizontale pijl = Van Uvenweg; pijl links = loop van de Dijkgraaf; cirkel zuidzijde =
kruispunt Lawickse Allee-Rooseveltweg; cirkel noordzijde = boerderij Tarthcrst. (Bron:
Van der Zalm 2005. Copyright AVIODROME Luchtfotografie Lelystad.

Afb. 3 Uitsnedes van historisch-geografische kaarten van de omgeving van de huidige
Rooseveltweg. Ter oriëntatie meteen cirkel aangegeven de globale ligging van boerderij
Tarthorst aan de Buurtseweg (later de Tarthorsterweg, nu de weg Havef landen).
(a) Kadastrale kaart van de Benedenbuurt 1830. (Bron: Stichting Werkgroep Kadastrale
Atlas Gelderland 1983).
(b) De structuur van Wageningse Buurten op basis van percelering en wegenpatroon.
(Bron: Vervloet & Veldhorst 1985.)
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Archeologisch onderzoek
Hoewel het projectgebied aan de Rooseveltweg op de vigerende gemeentelijke
archeologische verwachtingskaart - van
wege bebouwing - was aangeduid met een
lage archeologische verwachting7, besloot
de gemeente Wageningen een deel van de
aanleg van de singel in het wegtracé ar
cheologisch te laten begeleiden. Gezien de
verschillende vondstmeldingen van amateur-archeologen in de omgeving en de
resultaten van historisch-geografisch on
derzoek was de verwachting dat zich onder
het gedeelte van de Rooseveltweg tussen
de Kennedyweg en de Lawickse Allee nog
waardevolle archeologische resten konden
bevinden. De aanlegwerkzaamheden
moesten in verband met het afsluiten van
de belangrijke verkeersroute dwars door
Wageningen in fasen worden uitgevoerd.
Uiteindelijk heeft het archeologisch onder
zoek, verspreid over een periode van in
totaal 10 maanden, ongeveer 12 werkda
gen in beslag genomen.
Landschappelijke ligging
De Rooseveltweg ligt in het pleistocene
dekzandlandschap van de Gelderse Vallei.
Dit gebied met dekzandwelvingen en vlakten, al dan niet afgedekt door een
plaggendek8, vormt een overgangsgebied
tussen de hoger gelegen, lage stuwwalflank met plaggendek in het oosten van
Wageningen ('de Eng') en de lager gele
gen dekzandvlakten en -laagten, afgedekt
door komklei en/of veen, in het westen
van Wageningen. Het gedeelte van de
Rooseveltweg dat archeologisch is bege
leid, bevindt zich op de westgrens van het
gebied met dekzandwelvingen dat is afge
dekt met een plaggendek en maakt in
geomorfologisch opzicht dus deel uit van
het grotere complex akkergronden, waar
toe ook 'de Eng' behoort.
Tijdens het archeologisch onderzoek bleek
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het bodemprofiel op de meeste plaatsen
verstoord en vergraven tot op het sporenvlak.9 Er zijn geen restanten van een
plaggendek aangetroffen. Onder het oude
wegtracé bleek wel een antropogeen pak
ket van ca. 90 cm aanwezig, laagsgewijs
ontstaan door de aanleg van de Roose
veltweg en de bouw en later sloop van de
voormalige bebouwing. Kenmerkend voor
de in het gebied aanwezige vochthoudende, lager gelegen, maar welvende dekzandgronden zijn de aangetroffen roest
vlekken (oxidatie) op gemiddeld 125 cm
beneden maaiveld (ca. 7,45 m +NAP),
een blauwgrijs gekleurde schone C-horizont (reductie) op gemiddeld 150 cm
beneden maaiveld (ca. 7,20 m +NAP) en
geringe mate van veengroei in lokale
depressies.

Afb. 4 Begin jaren '70 werd de boerderij
Tarthorst met tabaksschuur afgebroken.
(Bron: Steenbergen 1987, 51).
Bronstijd en Romeinse tijd
In de intacte delen van het sporenvlak op
gemiddeld 110 cm beneden maaiveld (ca.
7,60 m +NAP) werden archeologische
sporen waargenomen. Het oudste mate
riaal dat uit de Rooseveltweg naar boven
is gekomen, betreft enkele scherven aar
dewerk uit de Bronstijd of Vroege Ijzertijd.
Het materiaal is afkomstig uit verschillende
(paal)kuilen verspreid over het onder
zoeksgebied. De exacte context en oor
sprong van het materiaal is niet duidelijk.

maken met de periferie van verschillende
nederzettingen. De bijbehorende nederzettingskernen moeten waarschijnlijk in
oostelijke richting worden gezocht.

Afb. 5 Overzichtsfoto van het onderzoek
aan de Rooseveltweg. (Foto: ADCArcheoProjecten).
Vermeldenswaardige sporen uit de Ijzer
tijd en/of Romeinse tijd zijn met name een
boomstamwaterput en een waterkuil aan
getroffen aan de westzijde van het tracé
op respectievelijk ca. 60 m en ca. 70 m ten
noorden van de rotonde Van Uvenweg Rooseveltweg (put 1, deel 3, afb. 6 en 7).
Zo'n 60 m ten zuiden van deze rotonde is
aan de oostkant van het tracé in werkput
4 eveneens een waterkuil aangetroffen
met daarin aardewerk uit de IJzertijd en
Romeinse tijd. De boomstamwaterput is
aangelegd op de plaats waar ook drie oostwest georiënteerde greppels uit de IJzer
tijd en Romeinse tijd lagen. De greppels,
boomstamwaterput en waterkuilen bevin
den zich in of juist ten noorden van de
Brakelse brink (afb. 3b). De greppels repre
senteren wellicht een oude (inheems-)
Romeinse erfafscheiding op de plaats waar
in de Vroege Middeleeuwen de brink is
ontstaan. Ook de waterputten tonen aan
dat het gebied direct rondom de Brakelse
brink al in de IJzertijd en Romeinse tijd
bewoond moet zijn geweest. Waterputten
en greppels zijn randstructuren van een
erf. Mede gezien de geringe hoeveelheid
vondstmateriaal, het ontbreken van grote
hoeveelheden (paal)sporen en de lange
tijdspanne hebben we hier vermoedelijk te

Middeleeuwen en Nieuwe tijd
Ten noorden van de Van Uvenweg (afb.
6 en 7) zijn een aantal smalle noord-zuid
georiënteerde greppels uit de Late Middel
eeuwen (1300 - 1400) aangetroffen die
lijken overeen te komen met het perceleringssysteem zoals weergegeven op afb.
3a (ten noorden van de Brakelse brink).
Mogelijk kunnen deze greppels direct in
verband worden gebracht met de brink
zelf of het tiendblok ('Turkstiend') ten
noorden van de brink (afb. 3b).10

Afb. 6 Overzicht van de ligging van alle
werkputten. (Bron: ADCRapport 917, afb.
4).
Ten zuiden van de Van Uvenweg zijn in de
werkputten 4, 5 en (de noordkant van) 6
sporen gedocumenteerd die kunnen wor
den toegeschreven aan de Brakelse woer
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den (afb. 3b). Het betreft een reeks kuilen
en paalkuilen en een mogelijke structuur uit
de periode Vroege Middeleeuwen tot en
met Nieuwe tijd. De - wat onduidelijke structuur ligt op ca. 35 m ten zuiden van
de Van üvenweg, vrijwel direct ten zuiden
van de brink.
Een aantal oost-west georiënteerde ver
storingen representeert mogelijk de ver
schillende 19de-eeuwse perceelsgrenzen
die op afb. 3a in dit gebied zichtbaar zijn.
Er zijn verder geen oudere perceelsgreppels in dit gebiedsdeel aangetroffen, be
halve misschien een kleine greppel in het
westprofiel van put 5, ca. 115 m ten zuiden
van de rotonde. Op basis van het aarde
werk (Mayen-achtig baksel) wordt deze
greppel gedateerd in de Merovingische/
Karolingische periode.11
Op ca. 150 m ten zuiden van dezelfde
rotonde is in het oostprofiel van put 5 een
waterput aangetroffen met een naar be
neden toe steeds kleiiger en humeuzer
wordende kern (afb. 8). Onderin werd een
uitgeholde boomstam zichtbaar. De put
moet, gezien de datering van het aarde
werk uit de insteek (500 - 700) en de
datering van het aardewerk uit de vulling
(400 - 900), in de Vroege Middeleeuwen
zijn uitgegraven en buiten gebruik zijn
geraakt rond 900.
Hoewel in het smalle tracé ter hoogte van
de putten 4, 5 en 6 weinig sporen werden
aangetroffen, werpen de (goed geconser
veerde) sporen nieuw licht op de ouder
dom (en functionele structuur) van Brakel,
waarover tot op heden nog maar weinig
bekend is.12 Opmerkelijk is dat alleen ter
hoogte van de woerden nederzettingssporen aanwezig waren uit de (vroeg-)
Merovingische en Karolingische periode.13
Oud wegenpatroon
Van het oude wegenpatroon tussen de
Brakelse brinken de Stadsbrink zijn weinig
sporen aangetroffen. Weiiicht dat de twee
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Wagentngen - Rooseveltweg
A lle sporen put 1. deel 3 en 4

<t>
Afb. 7Alle sporenkaart van werkputl, deel
3 en 4. (Bron:ADC Rapport 917, bijlage 2).
grote, door archeologisch bedrijf ADC ArcheoProjecten als 'recente' en/of 'natuur
lijke verstoring' geïnterpreteerde vlakken
in hetwegtracé, aan de noordkant van put
4 en in put 6/7, archeologische weergaven
zijn van de Brakelse Drink en de grotere
openbare wegen ten zuiden daarvan, zoals
die op afb. 2 en 3 te zien zijn.14 Het is ook
heel goed mogelijk dat de verstoorde
vlakken ontstaan zijn als gevolg van sloop
van voormalige bebouwing langs deze
infrastructuur.
Midden in het vlak met verstoringen in
werkput 7 bevinden zich op een afstand van
300 m naar zuiden vanaf de rotonde wel
een aantal paaikuilen en een structuur

bestaande uit kuilen en paalsporen (afb. 9,
structuur 2). De sporen behorende bij deze
structuur zijn op basis van vulling en kleur
in de Nieuwe tijd gedateerd. Mogelijk betreft
het een gebouwtje dat ooit in de open
ruimte (plein) tussen de Brakelse brink en
Stadsbrink heeft gestaan (afb. 3a en b).
Stadsbrink en Dijkgraaf
Het zuidelijke deel van werkput 7 toont de
archeologische restanten van de Stads
brink (afb. 9). Duidelijk herkenbaar is de
bocht in de loop van de oude Dijkgraaf
(spoor 42). De Dijkgraaf was hier aan de
oostkant beschoeid met houten planken en
paaltjes. Vondstmateriaal uit dit spoor is te
dateren vanaf de 18de eeuw. Vrij dicht langs
de loop van de Dijkgraaf zijn een aantal 18de
en/of 19de eeuwse waterputten en beer
putten na de sloop van de vroegere bebou
wing in de bodem achtergebleven. Dit zijn
putten behorende bij de (achter)erven van
de panden langs de Dijkgraaf (afb. 2 en 3a).
Waterput spoor 43 is opgemetseld uit bak
steen (formaat 18 x 10 x 6 cm). Waterput
spoor 45 kwam onder een recente greppel
vandaan en heeft geen mantel of be
schoeiing. Beerput spoor 39 is een mis
vormde ton gemaakt van houten planken
met twee metalen hoepels daaromheen;
beerputten sporen 40 en 44 zijn gemaakt
van losgestapelde, hergebruikte bakste
nen (formaat respectievelijk ? x 10 x 5 cm
en 22 x 10 x 6 cm).
Boerderij Tarthorst
Op de locatie waar boerderij Tarthorst
moet hebben gelegen, hebben gezien de
mate van bodemverstoring relatief weinig
begeleidingswerkzaamheden plaatsgevon
den. Restanten die van de boerderij af
komstig kunnen zijn, betreffen een uit
bakstenen vervaardigd fundament (stiep)
aan de noordkant van put 1, exact ter
hoogte van de weg Haverlanden, en een
waterput in het midden van put 3, vijftig m

verder naar het noorden (afb. 6).
De rode bakstenen van de stiep hebben
het formaat 24,5 x 12 x 5,5 cm. Dit
baksteenformaat komt vanaf de 14de
eeuw voor. Aangezien dit de enige stiep is
die is aangetroffen, kan verder niets ge
zegd worden over de structuur waartoe
deze zou kunnen hebben behoord.
De waterput bestond uit een ton gemaakt
van houten planken. Bovenin de ton be
vond zich een puinrijke zandvulling met veel
vondstmateriaal, ontstaan door het dicht
gooien van de put; onderin een humeuze,
schone vulling, zonder vondstmateriaal.
Het vondstmateriaal uit de bovenlaag kan
gedateerd worden in de periode 1400 tot
1800. De opgebrachte laag waarde put uit
is gegraven, bevat vondstmateriaal uit de
periode 1300 tot 1900. Vermoedelijk is de
put gegraven op het erf van de Tarthorstboerderij in een latere periode (Nieuwe tijd)
en is hij in de 19e of 20e eeuw dichtgestort.
Het laatmiddeleeuws materiaal is waar
schijnlijk opspit uit oudere lagen.

WAGN-06

Afb. 8 Boomstamwaterput in werkput 5.
(Bron: ADC Rapport 917, afb. 12).
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Conclusie
Het onderzoek aan de Rooseveltweg illus
treert in feite de problematiek van door
gemeenten in bebouwde kommen wel of
niet verplichtte stellen kleinschalig archeo
logisch onderzoek. Gebieden die in de
20ste eeuw bebouwd zijn geraakt, worden
vaak als volledig verstoord aangemerkt. Er
kunnen hier echter nog intacte bodems
met archeologische resten aanwezig zijn
op basis waarvan een reconstructie kan
worden gemaakt van de ontstaansge
schiedenis van dorpen en steden vanaf de
(Late) Prehistorie.
Over de voorlopers van de huidige dorpen

Afb. 9 Alle
sporenkaart
van werkput
7.
(Bron:
ADC, R a p 
port 917, bij
lage 7).

Wageningen - Rooseveltweg
Alle sporen put 7
Legenda
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en steden is meestal nog maar weinig
bekend of gedocumenteerd. Gezien de
beperkte kennis en de weinige mogelijkhe
den die er in bebouwde kommen zijn
archeologisch onderzoek te verrichten,
lijkt het enerzijds voor de hand liggend elke
gelegenheid die zich voordoet aan te
grijpen om onderzoek uit te voeren. An
derzijds zijn (de intacte delen van) deze
terreinen in omvang zo klein en vaak zo
moeilijk toegankelijk dat je je af kunt
vragen wat de archeologische waarde van
dergelijk onderzoek is en hoe redelijk het
is kostbaar archeologisch onderzoek te
laten plaatsvinden. Een vraag die samen
hangt met wat men lokaal belangrijk vindt
en die eigenlijk pas na afloop van het
onderzoek kan worden beantwoord.
Noten
1 Dit artikel is een (lichte) bewerking van een
artikel dat onlangs is gepubliceerd in het
landelijke archeologische tijdschrift Westerheem (Westerheem, jrg. 57, augustus
2008, pp. 216 - 222). Charlotte Peen is
werkzaam als archeoloog bij de gemeente
Wageningen en de gemeente Ede.
2 Een brink is een veelal door bomen en
boerderijen omgeven open ruimte aan de
rand van een gehucht (buurtschap), een
verzamelplaats voor vee.
3 Woerden of 'Worthblöcke'z\)n regelma
tige, blokvormige percelen die als oorsponkelijke akkerkampen beschouwd mogen
worden en net groot genoeg waren (1,5 tot
4 ha) om in het levensonderhoud van één
(middeleeuws) gezin te voorzien (Vervloet
1984, 43 e.v.).
4 Vervloet & Veldhorst 1985.
5 Met dank aan Luuk Keunen, historischgeograaf Wageningen Universiteit.
6 Steenbergen 1987.
7 Hessing (red.) 2004, Maatregelenkaart
Buitengebied, Waarden en verwachtingenkaart Buitengebied.
8 Van den Berghe 2008, 39-45 (Kaartbijla-

ge 1, code Ew en EwC (plaggendek)).
9 Wijsenbeek, Opbroek & Beckerman 2007,
13.
10 Van het gebied aangemerkt met'Turkstiend' is bekend dat daar omstreeks 1750
door de familie Torck tiend werd geheven.
De familie Torck is vermoedelijk in de
eigendomsrechten van de St. Janskapittel
getreden, waartoe (dit deel van) Brakel in
eerste instantie, in elk geval omstreeks 838,
behoorde (Vervloet & Veldhorst 1985).
11 Wijsenbeek, Opbroek & Beckerman
2007, 20, 24.
12 Vervloet & Veldhorst 1985.
13 Wijsenbeek, Opbroek & Beckerman
2007, 24. Dat het gebied rondom de brink
al in de IJzertijd bewoond werd, bleek al uit
het voorgaande.
14 Deze vlakken bevinden zich respectieve
lijk aan de noordkant van werkput4, tussen
de rontonde Van Uvenweg - Rooseveltweg
en 25 m ten zuiden daarvan, en in werkput
6/7, tussen 200 en 350 m ten zuiden van
de rotonde.
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Tentoonstelling Museum De Casteelse Poort Wageningen
De Rooseveltsingel is een onderdeel van het Reconstructieplan Rooseveltweg. Sinds
de jaren '60 van de vorige eeuw een in Wageningen veel bediscussieerd plan. Het
hele planproces'van Rooseveltweg naar Rooseveltsingel'wordt van 10 oktober 2008
t/m 29 maart 2009 in de tentoonstelling 'Sporen van Water, een halve eeuw
Rooseveltweg' in het Wageningse Museum De Casteelse Poort inzichtelijk gemaakt.
In beeld en woord worden het ontstaan en de veranderingen van de Rooseveltweg
getoond. De archeologische vondsten, aangetroffen bij het graven van de nieuwe
singel in het hart van de weg, tonen sporen van leven, die tot in de Bronstijd terug
gaan. Meer info en openingstijden op: http://www.casteelsepoort.nl.
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GEBRANDSCHILDERDE RAMEN
Schenkingen te Lent, Harderwijk en mogelijk Wageningen

A. C. Zeven

Schenkingen van de stad Wageningen aan een Landschrijver en aan een
stad als Harderwijk zullen zeker niet gewoon 'vensterglas' geweest zijn.
Gewoon glas schenkt men op dit niveau niet. Daarom houd ik voor het raam
voor Willem H. Jordens een slag om de arm. Was Van Raij net als Robert
Gabriels een gewone ruitenzetter? Van de laatste vinden we regelmatige
kostenvergoedingen, die gemaakt werden aan stadsgebouwen. Zo vinden
wij van hem voor het jaar 1638 een rekening: Reperatie van Glaesen van
Stadt wegen de Burgermeister Johan van Straelen. Robert Gabriels repa
reert de ramen van de pastorie, het stadhuis en het schoolmeesterhuis. Hij
heeft ook nieuwe ramen voor het stadhuis geleverd. Roberts familienaam
is Schaats.
Vraag: wie was Johannes Troij?
Lent in Over-Betuwe
Bekenne ijck onderschreven ontfangen te
hebben vieftin gl. vit [uit] handen van min
heer buerregemester Jackop Gerrits van
wege een gelas dat de stad Wageningen
heft gegeven aen Corneles Seldens lantschrieverijn de overbetue wonnende tot lent
ijn wageningen den 28 a vgvstis 1639\N.g.
Johannis Troij.
Johannis Troij bevestigt dat hij 15 gulden
uit handen van burgemeester Jacob Ger
rits heeft ontvangen voor een glasraam
(er staat gelas), dat de stad Wageningen
aan de landschrijver Cornelis Seldens, die
te Lent in de Overbetuwe woont, geschon
ken heeft. Een landschrijver was een
bestuurlijke functionaris, die als algemeen
secretaris optrad.
Het is natuurlijk jammer dat de reden van
de schenking niet wordt vermeld. Ik bezit
geen informatie over de glazenier Johannis
Troij. Hij zal wellicht in een andere plaats
zijn werkplaats hebben gehad. En in Wa
geningen zijn rekening hebben opgesteld.
Vaak bestond de afbeelding op het raam
uit een familiewapen of uit een bijbels/
stichtelijk tafereel. Eveneens bezit ik geen
gegevens over landschrijver Cornelis Sel
dens. De grootte van het raam en dat van
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de afbeelding zullen de prijs ervan mede
hebben bepaald.
Bron: Oud-archief 285. Bijlagen tot de
(ontbrekende) rekening van de burge
meester Jacob Gerardtsz. over 1638/1639.
Harderwijk
Betaelt voor t glas so de stad van Wageninghen toe harderwijck opt raethuijs ver
eert heeft blyckende by q[u\]tantie 50-0-0.
Die Rentmeisteren der Stadt Harderwyck
bekennen ontfangen te hebben vuit han
den vanden here Br. Lauwick die Somme
van vijftich gulden hollandts Tottbetalinge
van het Glas by die Stadt van Wageningen
op het Raethuis der Stadt Harderwijck
vereert. Oircondt my onders[chreven]
Secretarius. Actum den 9. Januarij 1636.
w.g. Otto Schrassert.
Ook in dit geval wordt de achtergrond van
de schenking niet vermeld. Waarom schonk
Wageningen een glasraam aan Harder
wijk? Stond het misschien in verband met
een brand van het Harderwijker stadhuis
en nieuwbouw? Was Johannes Troij ook
van dit raam de glazenier? Wat werd
afgebeeld? Otto Schrassert was secretaris
van de stad Harderwijk.

Bron: Oud-archief 282. Rekening van de
burgemeester Johan van der Lawick over
1635/1636, en Oud-archief 283. Bijlagen
tot de rekening van burgemeester Johan
van der Lawick over 1635/1636.
Wageningen
Ick onderschreven bekenne midts desen,
ontfangen te hebben vit handen vanden
Ed. Heere SicretariusStraellen, desom{ m)e
van negen Carolus gulden, her comende
van een dubbelt glas dat die Stadt van
Wageninghen vereert heeft Inde huijsinge
van Willem hendericksen Inde botterstraet.
In Anno 1629 deze betaellinge Is geschiet
den 4den Aprillis Anno 1638. w.g. Stephen
Janss van Ray.
Willem Hendricksen woonde als Willem
Hendricksen Jordens op kadasternummer
212 (opname 1832) aan de Boterstraat.

Bestaat een 'dubbelt glas' uit twee glazen
ramen naast elkaar? Het duurde negen
(9!) jaren voordat Stephen J. van Ray zijn
geld ontving. Misschien betreft het hier
toch gewoon 'vensterglas'. Maar 'vereer'
je een stadgenoot met een 'vensterraam'
ook al is die dubbel? Misschien toch een
gebrandschilderd raam.
Bron: Oud-archief 284: Bijlagen tot de
(ontbrekende) rekening van burgemees
ter Johan van Stralen over 1637/1638.
Tot slot: Kerkraam
Wageningen. Saturni de 4de 9br 1741 (4
november 1741). Er wordt melding ge
maakt van het Prince glas offZuyde Kant
van den Kerck. Dit zal ook een gebrand
schilderd raam geweest zijn.
Hoe zag een prinsenraam eruit? Helaas
kan ik even de bron niet terugvinden.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A C Zeven

Met deel 32 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
EVERT VAN OMMEREN EEN TALEN
WONDER
Wageningen, ongedateerd. Signallement
van Evert van Ommeren: geboren te
Wageningen, zes en veertig jaaren, lang
vyff voeten en zes duimen, niet zeer gezet
van Postuur, hebbende blaauwe oogen,
ligt gebonden bruin hoofdhairen hebbende
een lidtieken aan de binnen zijde van de
linker dije.
Dit ongedateerde stuk hoort bij het voor
gaande: Wageningen 20 mei 1805. Evert
van Ommeren schrijft sierlijk, spreekt de
Latijnsche taal, en Grieksch en Fransche
als ook eenige oostersche Taaien. Hij is de
Cyferkunst machtig. Hij wil zijn Fortuin
buiten de Bataafsche Republiek zoeken.

Ligtgebondenza\ waarschijnlijk licht-blond
betekenen, en Cijferkunst zal Rekenen
zijn. Zijn lichaamslengte was 162V2 cm.
Naast Nederlands, Latijn, Grieks en Frans
was hij ook bekend met oosterse talen.
Wat hiermee bedoeld wordt weet ik niet.
Wellicht worden Oost-Aziatische talen, zoals
Maleis en Chinees, bedoeld. Engels ont
breekt.
Bron: Oud-archief 1150. Minuten van
akten van indemniteit, van goed gedrag
en van paspoorten, afgegeven door de
magistraat, 1728-1809.
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RE-ACT1E
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen of belevenissen
CORRECTIE
In het vorige nummer is op de voorpagina
bij jaargang 36 handmatig maar abusievelijk
nummer 2 ingevoerd. Dat moet natuurlijk
nummer 3 zijn. Excuus voor dit ongemak.
Redactie
DE PUTJES IN HET EMMAPARK (1)
O-W 36-3 blz. 91
Als er beestenmarkt was, dan was het in
de stad een beetje feest. Er kwamen veel
mensen van omliggende plaatsen, zo ook
boeren en boerinnen uit de Betuwe. Uit de
Kraats kwamen de broers en zusters
Wolleswinkel van hun boerderij Bruxvoort.
Als wij uit school kwamen gingen we kijken
op de beestenmarkt. Als ik mij goed
herinner stond het pluimvee in grote ronde
manden langs de Grote Markt. In het
Bowlespark stond ook grootvee. Een kant
lag een stukje langs de Herenstraat. Dat
deel van het Bowlespark heette vroeger
Vismarkt. Daar stond toen ook de visbank.
Dat was een hardstenen bank van onge
veer drie meter lang en een meter breed.
Erboven was een afdak. Wij, kleine meis
jes, speelden daar woensdagsmiddags.
Was die visbank nog een overblijfsel van
de zalmvisserij?
Mevr. A. Groothuis-Van Loenen.
DE PUTJES IN HET EMMAPARK (2)
O-W 36-3 blz. 91.
De oorzaak van de vreemde bestrating in
het Emmapark is eigenlijk ontstaan in 1977
toen een nieuw rioleringssysteem werd
aangelegd, lopende van het rioolgemaal
op het Rijnbolwerk door het Emmapark en
de Hoogstraat. Het liep vervolgens naar
de Walstraat, waar het, na de Nudepoort,
linksaf onder de stadsgracht verder loopt.
Nadien hebben in het Emmapark nog
werkzaamheden plaatsgevonden wegens
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0.a. verzakkingen in het wegdek. Om de
grond rond het riool en de weg de gelegen
heid te geven te "werken" heeft men de
straat niet meer geasfalteerd, maar be
straat met klinkers, zodat eventuele nieu
we verzakkingen snel verholpen kunnen
worden. Men neemt hier kennelijk ruim de
tijd voor. Bij een volgend groot onderhoud
zouden de putjes wel eens verdwenen
kunnen zijn!
Beestenmarkt
Vroeger waren er twee veemarkten en een
paarden- en ponymarkt, die gehouden
werden op de Markten in de Vijzelstraat. De
veemarkten werden het laatst gehouden in
1970 en de paarden- en pony-markt in
1971. Van de paardenmarkt is bekend dat
deze sinds 1649 in Wageningen werd ge
houden. Voor de oorlog kende men meer
dere veemarkten, zoals de voor- en najaarspaardenmarkt, de paasvee-keuring (ten
toonstelling) en de najaarsveemarkten op
de laatste drie woensdagen in november.
De tijdstippen zullen historisch zo ontstaan
zijn. Door hetteruglopen van de belangstel
ling waren de vee- en paardenmarkten niet
langer haalbaar en leden verlies. Ze werden
kunstmatig in stand gehouden (voor het
toerisme) met o.a. de veeverloting met als
hoofdprijs een koe. Nadat in 1973 de
Vereniging tot Bevordering van het Markt
wezen te Wageningen nog een poging deed
deze markten te behouden door een ver
zoek tot subsidie in te dienen werd deze
door B en W afgewezen en viel hiermede
definitief het doek. Wat wel bleef was de aan
deze markten verbonden jaarlijkse kermis
in november.
Sjaak Rauws
Bron:
1.C. Rauws. De Verloting ( m.z. De Vee
verloting) O-W 15-4 (1987), pag. 59-61.

DE PUTJES IN HET EMMAPARK (3)
0-W 36-3, blz. 91
De 'beestenmarkt' in Wageningen heette
in de volksmond de 'veemarkt'. Deze
veemarkt werd vroeger gehouden op het
plein naast het politiebureau en vóór de
katholieke meisjesschool 'Cunera'.
Dit
plein werd ook wel de vismarkt genoemd,
dit omdat hier iedere woensdag/marktdag
de vis aan de man werd gebracht. Op dit
plein, waar nu het kantongerecht staat,
zaten van oudsher al van die vierkante
ijzeren potten in de grond waar houten
palen ingezet werden. Met behulp van
deze palen werd een verdeling met touw
gemaakt om zo iedere boer of handelaar
z'n eigen plaats te geven. Door de bouw
van het kantongerecht is deze veemarkt
verhuisd naar een andere plaats en dat
werd het Emmapark. De vierkante ijzeren
potten zijn ook meeverhuisd. Omdat die
open potten, ik denk ongeveer 15 bij 15 cm
en een halve meter diep, gevaarlijk waren
voor verkeer en bijv. spelende kinderen,
werden deze afgedekt met houten klossen
om ze, iedere keer als dat nodig was voor
de veemarkt c.q. paardenmarkt, weer
open te maken. Nadat de markten uit de
gratie raakten, zijn deze ijzeren potten
definitief met zand gevuld. Aan het einde
van iedere veemarktdag werd er altijd een
veeverloting gehouden. Dat hield in dat er
loten verkocht werden waarmee dan delen
van een varken, worsten, kippen, eieren
etc. gewonnen konden worden. De trek
king van deze loterij vond altijd plaats in het
café 'de Korenbeurs' op de Markt.
Het Emmapark was een straat aan een
park als alle anderen, maar wel bijzonder.
Deze straat en een groot deel van het park
veranderden totaal omdat deze straat
moest gaan dienen als aanvoerweg van
het uiterwaardenplan. Een groots bouw
plan, dat voorzag in het vol bouwen van de
uiterwaarden met woningen, wat gelukkig
nooit is gebeurd. Ook om die reden is toen

de Walstraat (ook wel het Jodenhuchje
genoemd) richting het Nudeplan afgegra
ven om zo een doorgang te kunnen
maken naar deze nieuwe weg. Ik weet niet
meer of het afbreken van de muziekkoepel
heeft plaatsgevonden om de bouw van
het rioolgemaal mogelijk te maken of om
deze aanvoerweg naar het uiterwaarden
plan aan te leggen. Om toch een vorm van
een ventweg te behouden t.b.v. de melk
boer, de messenslijper, het muziekorgel
etc, heeft men besloten om het geasfal
teerde gedeelte van de weg te verbreden
met een klinkerdeel. Dit ging ten koste van
nog meer grasveld van het plantsoen.
Hans Beijer

ASYMETRISCHE INGANG VAN HET
STADHUIS?
Wanneer je voor de hoofdingang van het
Stadhuis staat dan valt het op dat de naam
van het gebouw niet in het midden staat.
Wellicht duidt het op de plaats waar je bij
de draaideur moet binnenstappen om niet
in de verdrukking te komen? In dat geval
kan de naam beter in de stoeptegels
verwerkt worden.
Of misschien voor de buitenstaander een
aanduiding van het gemiddelde stemge
drag van de Wageningse kiesgerechtig
den?
Anton C. Zeven
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ZEG, HOOR JE DE KLOKKEN LUI
DEN...(1) O-W 36-3, blz. 93
De heer Lintmeijer uit Soest vroeg naar het
complete lied, "Zeg, hoor je de klokken wel
luiden" met de daarbij behorende muziek
en geschreven in 1909.
Het antwoord vond ik in een van de
knipselboeken, aanwezig in onze biblio
theek. In het (inmiddels verdwenen) week
blad De Rijnstreekvan 9 maart 1967 staat
het: een verhaal onder de prachtige titel
"Huilende baby, geborgen in hetgemeente-archief", waarin de coupletten 2 en 3
vermeld worden, compleet met de melo
die in notenschrift!
In 1953 kon de tekst teruggevonden
worden dankzij een oud-Wageninger. De
muziek werd met medewerking van....
mevrouw W.F. Lintmeijer-Kooij (dezelfde
die nu in Australië woont?) opgetekend
door J.A. Leussink, voorheen onderwijzer
aan de r.k. jongensschool en o.a. dirigent
van het r.k. kerkkoor Caecilia.
Het werd bovendien de melodie waarmee
het carillon in de toren op de Markt op 11
juni 1963 in gebruik werd genomen. Voor
die gelegenheid werd er de naam klokkenode aan gegeven. Wageningen bestond in
1963 zevenhonderd jaar.!
Er bestond een geluidsband waarop de
melodie, gespeeld op piano, is vastgelegd.
De heer H. Smit van Oud-Wageningen
heeft deze band, om te voorkomen dat
melodie en tekst kwijt zouden raken, in
1953 aan het gemeente-archief in bewa
ring gegeven. Tot nu toe is deze niet
teruggevonden.
De melodie van het 1909-lied wordt op de
geluidsband voorafgegaan door baby-gehuil.
Kopieën van het krantenartikel zijn gezon
den naar de heer Lintmeijer in Soest.
Ton Steenbergen
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ZEG, HOOR JE DE KLOKKEN LUI
DEN...(2) O-W 36-3 blz. 93
In de laatste Oud-Wageningen kwam ik
een bekende naam tegen: Lintmeijer.
Op de lagere school, de Wilhelminaschool,
heb ik een jaar lang bij meneer Lintmeijer
in de vijfde klas gezeten. Hij was een
aardige man en we hebben veel bij hem
geleerd. Onder andere: zingen! Op de
woensdagmiddag had hij een zangkoortje
in het oude huis De Kromme Hoek. Hij
leerde ons veel liedjes. Zo ook het liedje
over de spoortrein. Dat had hij zelf ge
maakt en ook de muziek erbij.
Wij noemden hem onder elkaar Bart. Het
is jammer dat ik van dat jaar geen klassenfoto heb. Die heb ik wel van de tweede, de
derde, de vierde en de zesde klas.
Hier volgt het eerste couplet van:
” De Spoortrein".
Mientjes vader is een stoker
Stoker op een heuse trein.
Altijd op zo'n trein te rijden
Dat zou wat voor Mientje zijn.
Van de ene stad naar d'andre
Al maar rijden op dat spoor!
Tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoeke,
Fijn, dat rijden op het spoor!
Ook de andere coupletten zijn bekend,
evenals vele andere liedjes van de hand
van mijnheer Lintmeijer.
A. Groothuis-Van Loenen

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
e5^EL^J&A.

Van ^ °*<t;0^er 2008 tot/met 29 maart 2009
1 SPOREN VAN WATER - EEN HALVE EEUW ROOSEVELTWEG

Mjses5*
Museum De Casteelse Poort in Wageningen komt met een nieuwe tentoonstelling
"Sporen van water - een halve eeuw
Rooseveltweg". De opening van deze bij
uitstek Wageningse expositie was op 10
oktober. Daarbij werd het woord gevoerd
door wetenschapsjournalist ir Leo Klep,
auteur van diverse publicaties over de
geschiedenis van Wageningen.
Eeuwenlang ontving de Stadsgracht vers
water uit het Binnenveld. Op oude kaarten
is de waterloop duidelijk te zien. Maar in de
'moderne' jaren vijftig van de voorbije
eeuw moest het water wijken voor een
vierbaansweg, die een forse stadsuitbrei
ding in de uiterwaarden - meer dan 5000
woningen tot soms zestien verdiepingen
hoog - zou ontsluiten. Die uitbreiding ging
echter niet door vanwege massale protest
acties uit de natuur- en milieuhoek en zo
kwam het dat de Rooseveltweg jarenlang
nutteloos lag breed te wezen. Tot onlangs,
toen is het water daar teruggebracht. Het
hart van de weg is tot een nieuwe waterlus
vergraven. De Stadsgracht ontvangt weer
water uit het Binnenveld!
Bij al die werkzaamheden is de bodem een
paar keer stevig omgewoeld en dat heeft
dan wel weer een aantal mooie archeolo
gische vindplekken en vondsten opgele
verd. Het museum laat het allemaal zien
en herbeleven. Voor het archeologische
deel van de tentoonstelling is nauw samen
gewerkt met de stadsarcheologe mw.
Charlotte Peen.
De tentoonstelling is opgebouwd langs

verschillende 'sporen van water':
- de besluitvorming over en de aanleg van
de Rooseveltweg ter ontsluiting van het
uiterwaardenplan,
- de lotgevallen van de oude buurt die
moest wijken voor de nieuwe weg,
- de geschiedenis van het water: hoe
kwam en komt de stadsgracht aan
voldoende schoon en vers water?
- de archeologische vondsten die bij de
werkzaamheden aan de Rooseveltweg
aangetroffen zijn en die wijzen op eeu
wenoude bewoning in dit gebied.

De tentoonstelling, die blijft staan tot en
met 29 maart volgend jaar, is alle dagen
(behalve maandag) te zien vanaf 11.00
uur (zondag 13 uur) tot 17.00 uur. Gedu
rende de wintertijd gaat het museum een
uur later open (behalve op zondag) en een
uur eerder dicht.
Voor meer informatie kunt u bellen met de
voorzitter van de tentoonstellingscommis
sie mw. Tiny Backus, 0317-411055
Zie ook www.casteelsepoort.nl
PietAben
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EEN GEBOREN EN VEELVERMOGEND WAGENINGER
Lubbert Adolph Torck

Sinds het jaar 1524 zijn de namen van de
burgemeesters van Wageningen bekend.
Maar slechts de naam van één ervan, de
achttiende-eeuwer Lubbert Adolph Torck,
is doorgedrongen tot een steeds belangrijker wordende informatiebron, het Internet.
Men vindt onder het lemma met zijn naam
een artikel in Wikipedia en in het Biografisch
Woordenboek van Nederland. Beideartikelen zijn hoofdzakelijk chronologisch van
opzet, met als basis een serie jaartallen en
de daarbij behorende gebeurtenissen.
Een andere methode om een persoon met
historische betekenis tot leven te wekken is
het kiezen van thema's. Dat was de ach
tergrond van een lezing die L. Eppink hield
op 16 april 2007. Het doel hiervan was de
in Wageningen wat verwaarloosde beteke
nis van Torck te laten uitkomen tegen de
achtergrond van het historisch kader waarin
hij leefde. Tot dat kader kunnen we rekenen
zijn afkomst en familie, de mensen met wie
hij omging en het bestuurlijke en politieke
kader. Tot dat laatste behoorden Wagenin
gen, de Veluwe, Gelderland, de Republiek
en West-Europa.
De tekst van de lezing is met een oog op
de herdenking van het feit dat in 2008 250
jaar geleden is dat Torck overleed, omge
zet in een boekje dat zowel zijn levensloop
als zijn persoonlijkheid en gedrag schetst.
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Wat al schrijvend steeds weer bleek was
dat - eigenlijk het intrappen van een open
deur en een oratio pro domo - iemands
gedrag en dus ook dat van Torck wordt
bepaald door de per tijdstip optredende
combinatie van gedrag en context. Zo valt
zijn consequent bedreven neutraliteitspo
litiek op in de relatie met Engeland en
Frankrijk - Pruisen speelde voor hem
blijkbaar nog geen grote rol - die was
gebaseerd op zijn Gelderse en Wageningse afkomst. De praktische betekenis van
de Franse buitenlandse politiek kende hij uit
de verwoestingen, aangericht in Wagenin
gen en Gelderland in 1672-1674.
Het boekje bevat op zich weinig nieuwe
feiten, maar die zijn door de auteurs wel
zodanig gerangschikt dat het beeld van
Torck als Wageninger naar voren komt.
Tevens hebben ze het boekje geschreven
als een aanzet tot een opstap voor een in
2013 te verschijnen Geschiedenis van
Wageningen. Als een wat provocerende
hypothese hebben de schrijvers op grond
van mededelingen van ter zake kundigen
geponeerd dat Torck geen import-Wageninger was, maar waarschijnlijk in Wage
ningen is geboren.
Jan van den Burg
L. Eppink en J. van den Burg, Lubbert
Adolph Torck. Een veelvermogend Wa
geninger (Historische Vereniging OudWageningen, museum De Casteelse
Poorten bblthk Wageningen; Wagenin
gen 2008) ISBN 978-90-800156-3-0.
36 blz. ill. tabel.
Vanaf heden is dit boekwerkje voor
leden voordelig verkrijgbaar bij de boe
kenman Kees Gast (zie omslag) en
uiteraard tijdens de boekenverkoop op
de lezingenavonden.

DOCUMENTATIECENTRUM
Aanwinsten bibliotheek, juli 2008 - okt. 2008
* Adresboek der gemeente Wageningen
[1930], Samengesteld naar officiëele ge
gevens (Wageningen; z.j. [1930]) (ge
schenk van P. Jansen). [W_0660]
* Adresboek van de gemeente Wagenin
gen 1948. Samengesteld naar officiële
gegevens (Wageningen 1948) (geschenk
van J. Jansen-van Espelo). [W_0661]
* Ban, Jan van den, [Mijn Tweede-Wereldoorlog] manuscript (Wageningen 20032008) (geschenk). [W_0659)
* 'Buurtwerkgroep Veluvia', Nieuwsbrief 1,
februari 2006 (W ageningen 2006).
[W_0663]
* Driessen, H.L., Inventaris van hetoudarchief der gemeente Wageningen [Kemink en Zoon, Onder den Dom; Utrecht z
j. [1941] ). [W_0282a]
* Driessen, H.L., Inventaris van het Oud
Archief der gemeente Wageningen 13351815. Heruitgave [van de eerste druk
1937], met aanvullingen en correcties
(Gemeentearchief Wageningen; Wage
ningen 2007) (geschenk van M. Brink,
Veluwe Post). [W_0658]
* Eppink, L. en J. van den Burg, Lubbert
Adoiph Torck. Een veelvermogend Wagen/nger(HistorischeVerenigingOud-Wageningen, museum De Casteelse Poort en
bblthk Wageningen 2008). [W_0667]
* Gast, Cees en Petra Leenknegt, Van
Nudepoort tot Binnenhaven. Langs spo
ren uit het verleden van westelijk Wagenin
gen (Comité Open Monumentendag Wa
geningen; Wageningen 2008) (geschenk
van het Comité). [W_0662]
* Haverhoek, Cees, GET 'EM OUT. De
voorbereiding, uitvoering, nasleep van de
ontsnappingsoperatie. PEGASUS I en II.
Vanaf oktober 1944 en de daarop volgen
de maanden in de gemeente Ede en
omgeving (eigen uitgave; Ede 2008) (aan
gekocht). [VEL-026]

* 'Lexkesveer', Nieuwsbrief, april 2007
(Rijkswaterstaat Corporate Dienst; Arn
hem 2007). [W_0664]
* 'Lexkesveer', Nieuwsbrief 5, november
2007 (Rijkswaterstaat; z.p. 2007).
[W_0665]
* 'Renkums BeekdaL Natuurlijk beter!',
Nieuwsbrief 5, februari 2006 (Stuurgroep
Renkum s Beekdal; Arnhem 2006).
[RR_029]
* 'Renkums BeekdaL Natuurlijk beter!',
Nieuwsbrief 6, oktober 2006 (Stuurgroep
Renkum s Beekdal; Arnhem 2006).
[RR_030]
* Tarthorstkrant, maart 2001 (Wagenin
gen 2006). [W_0666]
* Uyttenboogaard, Cor, In de klauwen der
SS. Concentratiekampherinneringen. Ge
vangene no. 634 (John Kappee; Amster
dam 1945) (geschenk van mw. S. Zwart).
[NED_042]
* Wesselink, Johan, Schilders van den
Veluwe-Zoom. Ongewijzigde herdruk der
uitgave van 1943 (Gijsbers en van Loon;
Arnhem 1980) (geschenk van mw. S.
Zwart). [VEL_027]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABI
NET
Er zijn weer verscheidene foto's en dia's
geschonken die ingescand moeten wor
den. Na het scannen volgt het controleren
zoals kijken of afbeeldingen niet dubbel
voorkomen, of er taal- of schrijffouten in
de tekst geslopen zijn en of de tekst
verbeterd en aangevuld moet worden. (Je
leert zo wel je omgeving kennen).
Dan kunnen de afbeeldingen ingevoerd
worden in de computer.
Willem Ruisch
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GENEALOGIE
Zaterdag 11 oktober ben ik, op uitnodiging
van de vereniging Veluwse Geslachten,
naar Barneveld geweest voor een bijeen
komst over genealogie. De gemeentear
chivaris van Barneveld en Ede, Peter van
Beek, heeft een lezing gehouden getiteld:
"Archievai. vol vertrouwen met het verle
den de toekomst In". Helaas was er soms
niet veel van te verstaan door activiteiten
onder het raam van de kantine in verband
met de landelijke archiefdag. De opkomst
was aan de matige kant vanwege het
mooie weer en de vele activiteiten binnen
Barneveld. De standhouders konden el
kaar informeren over de activiteiten waar
mee zij zich bezig houden. Ik was ver
baasd dat er zoveel bezoekers aan mijn
kraam een Wageningse familie in hun
genealogie hebben. Zo kon ik nog enkele
mensen aan gegevens helpen.
Al met al was het een geslaagde dag die
in maart 2009 zijn vervolg krijgt.
Willem Ruisch
GENEALOGIE
De vierde editie van de trefwoordenlijst
Genealogie (2008) is gereed. De lijst bevat
nu ca 20 000 trefwoorden en begrippen,
voorkomend in de D. T. B.-boeken, ge
rechts-, notariële- en gemeenteakten en
andere genealogie- en heemkundebronnen. De lijst is ter inzage en gratis te
downloaden op mijn website
http://www.dumont-andre.nl.

Door de omvang (581 bladzijden A5formaat) is het niet meer mogelijk de
trefwoordenlijst in boekvorm te bestellen.
Wel is er de mogelijkheid om de trefwoor
denlijst, in PDF-formaat alsook in WORD,
te bestellen op CD-rom (zie de aanwijzing
op mijn website).
And ré Dumont
GENEALOGIE
Lubbert
Sam enstelling van het Germ aanse
liud=volk, lieden en berht= schitterend,
stralend. 1
Lubbert is dus: stralend onder het volk.
Adolph
Tweestammige germaanse naam die
ongeveer betekent: edele wolf. De vor
men met ph zijn onder invloed van Griekse
namen ontstaan. 2
Torck
Ook wel Tork, Turck, Turk.
De variaties komen in enkele stambomen
voor.
De namen wijzen op huisnamen.
De Turk is een Middelburgse huisnaam en
iedere Leidenaar kent De Vergulde Turkop
de Breestraat. 3
Bronnen
1. Het nieuwste voornamenboek, G. van
Berkel, M. Deelstra, S. Horjus.
2. Woordenboek voornamen,J. van der
Schaar.
3. Zeeuwse familienamen, P.J. Meertens,
pag 103

OP HET OUDE WAGENINGEN.
En hier, dames, heren, hier op dit plein
waar wij tenslotte gekomen zijn,
ligt Wagenings roem,
zulks ik ook wel noem:
"De oude ruïnes van Wagensteyn".
JE
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober:
di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.
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 2008
• 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 bijna
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 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 : € 18,- per kalenderjaar.
Girorekening 29 46 125 ten name van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.W. de Nijs

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail oudwageningen@gwdenijs.nl
Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
H.A. Schols
secretaris
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
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
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
Mevr. Z. van den Burg-Teunissen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
G.L. Olinga
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
eindredactie
tel. 0317 410110 e-mail: g.oluiger@chello.nl
J.J.M. Everdij
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
kopij
tel. 0317 416744 e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
W.C.W.A. Bomer
lid
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
lid
H. Pothof
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
tel. 0317 416675
FOTO- EN PRENTENKABINET
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
WERKGROEP RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
L.A.A.J. Eppink
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel. 0317 416145 e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl
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

o-

voorzitter
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